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 چکیده
 گیرند. می قرار بررسی مورد جداگانه طور به اغلب اما دارند بسیاری مشترکات که هستندجهانی  هایچالش از دو هر نابرابری درآمدی و زیست محیط تخریب

-می 9311-9311های زیرزمینی( بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت طی دوره هدف از انجام این پژوهش اثر تخریب محیط زیست )افت سطح آب

( و روش تصحیح خطا ARDLهای توزیعی )برداری با وقفهرهای پژوهش از الگوی خودتوضیحمدت بین متغیجهت بررسی رابطه بلندمدت و کوتاهباشد. 
(ECM)  در اثر افزایش جمعیت به میزان یک درصد،  شاخص نابرابری درآمدی )ضریب جینی( در جیرفت  به میزان استفاده گردید. نتایج نشان داد که

های زیرزمینی( به میزان یک درصد، شاخص نابرابری درآمدی )ضریب جینی( در زیست )افت آب یابد. در اثر افزایش تخریب محیطدرصد کاهش می 32/1
یابد. و در اثر افزایش تولید محصوالت کشاورزی به میزان یک درصد، شاخص نابرابری درآمدی )ضریب جینی( در درصد کاهش می 32/1جیرفت به میزان 
و  صنعت و معدن کشاورزی، هایبخش در افراد استخدام فرصت و درآمد ایجاداساس نتایج به دست آمده  یابد. بردرصد افزایش می 12/1جیرفت به میزان 
 گردد.توسط مسئوالن دولتی پیشنهاد می  منابع طبیعی، بر فشار کاهش خدمات برای
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Abstract  
 

Environmental degradation and income inequality are both global challenges that have much in common 

but are often dealt with separately. The purpose of this study was to investigate the effect of 

environmental degradation (drop in groundwater level) on income inequality in Jiroft during the period of 

1992-2019. To investigate the long-run and short-run relationship between the research variables, the 

ARDL model and the error correction method (ECM) were used. The results showed that as a result of 

population increase by one percent, income inequality index (Gini coefficient) decreased in Jiroft by 0.26 

percent. As a result of environmental degradation (groundwater loss) by one percent, income inequality 

index (Gini coefficient) in Jiroft decreases by 0.36 percent. and as a result of agricultural production 

increase by one percent, income inequality index (Gini coefficient) in Jiroft increases by 0.96 percent. 

based on the results, government officials are proposing to create income and employment opportunities 

for people in the agricultural, mining and industrial sectors and services to reduce pressure on natural 

resources. 
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 مقدمه -9
 منابع از افراد فقیر ناپایدار هایبرداریبهره از ناشی زیست محیط تخریب

های رویه آبمانند برداشت بی های مختلفیشکل به که است، محیطی
اینها(  مانند و حیوانی فضوالت طبیعی )هیزم، منابع از استفاده زیرزمینی،
 به مرتعی و جنگلی اراضی تغییر کاربری دام، رویۀبی چرای سوخت، برای

 بیشتر برداشت و زمین حاصلخیزی برای شیمیایی کود از استفاده زراعی،

-می موجب را جاری هایآب ویژه به و زیست محیط که آلودگی محصول

فقر و نابرابری  بسیاری امروزه(. Agudelo et al., 2003شود )
-می قلمداد محیطی زیست مشکالت بر تأثیرگذار و عمده عاملی را درآمدی

 برای تالش در فقرا که معتقدند عمدتاً مذکور، هایدیدگاه طرفداران کنند.

 بر زیادی فشار نتیجه، در و کنندمی استفاده طبیعی منابع از حد از بیش بقاء،

 در است. موضوع از بخشی فقط این، اما آورند.می وارد زیست محیط

 شرایط تأثیر بر زیست، محیط و نابرابری درآمدی درباره جدیدتر رویکردهای
-می تأکید فقرا زیست وضعیت شدن تروخیم بر اقلیمی و محیطی زیست

 دانسته - فناوری توسعه نتیجه در طبیعت، با انسان رابطه شود. گسیختگی

 و محیط تعادل خوردن هم بر به منجر موارد از بسیاری در - نادانسته یا
 از پیش تا همه، این با است. شده محیطی زیست مختلف هایجلوه نابودی

 سلطه از بیشتر بسیار انسان، زندگی بر طبیعت سیطره مدرن، صنعت توسعه

 آورده یورش خود زیست محیط بر چنان انسان امروزه، بود. طبیعت بر بشر

است  نمانده مصون وی هایفعالیت تأثیر از طبیعی فرایند هیچ که
 نخستین زیست، محیط و فقر بین ارتباط(. 9319زاده، )فیروزآبادی و عظیم

 ملل سازمان استکهلم کنفرانس در انگیز بر مناقشه بحثی عنوان به بار

 که جایی شد، مطرح 9113 سال در انسانی زیست محیط درباره متحد

 و فقر به اول، وهله در را آلودگی ،9گاندی ایندرا هند، پیشین وزیر نخست
 و جمعیت رشد که شده تصریح مذکور، گزارش در .داد نسبت توسعه عدم
 به را هاآن که کندمی وارد فقیر مردم بر فشاری زمین، به دسترسی فقدان

 بقاء برای شهرها، و روستاها ایحاشیه زیست محیط از فزاینده برداریبهره

 این .شودمی منابع تخریب موجب روند، این و کندمی مجبور مدت کوتاه در

 افتادن خطر به و فقر خلق موجب مجدداً  وار،چرخش فرایندی در خود امر

و  فقر (.UNEP & UNDP, 2010) شد خواهد بلندمدت در بقاء
 از که است فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ایپدیده نابرابری درآمدی

 سعادت به سوی سیر و زیستن برای اساسی نیازهای حداقل تأمین فقدان

بُعد  شامل تنها نه یعنی است؛ چندبعدی ایپدیده فقر شود.می ناشی
 فیزیکی، انسانی، بُعد شامل بلکه اساسی نیازهای ارضای برای اقتصادی

 فقر دالیل جهانی هست. بانک نیز سیاسی و اجتماعی محیطی، زیست

 بازدهی درآمد سرانه، میزان بودن پایین چون عواملی در را روستایی اقتصاد

 اجتماعی فقر دالیل و اند؛برشمرده شغلی محدود هایفرصت و زمین کم

 پس کاهش خود که خانوار بعد بودن باال سواد و پایین سطح در را روستایی

 و غذایی مصرف آموزش، بهداشت، برای هنگفت هزینه صرف و انداز
(. 9311نیا و مهدوی حاجیلویی، داند )شریفیمی دارد، دنبال را به مسکن
 که اند،جهانی ضروری مسائل از دو هر فقر و زیست محیط تخریب مسئله

-می قرار بررسی مورد طور جداگانه به اغلب اما دارند، بسیاری مشترکات

                                                            
1 Indira Gandhi 

 برابر در تنها نه هاو انسان کرد، رها خود حال به تواننمی را گیرند. محیط

 آسیب محیط به اگر و اند؛مسئول نیز خود محیط برابر در بلکه یکدیگر

 فشار معموالً  فقیر بود. اقشار خواهد طوالنی پایدار هایمدت نرسد،

 جمعیت، رشد در نتیجه امر این که آورند،می وارد طبیعی منابع بر فزایندهای

 منابع و پایین کیفیت با هاییزمین به دسترسی یا زمین به محدود دسترسی

 به چه اقشار، است. این پایدار منابع مدیریت گذاری وسرمایه برای اندک

 به چه و آورندمی شانبرآوردن نیازهای برای دولت به که فشاری خاطر

 هایزمین روی بر که ایگسترده اقتصادی  اجتماعی هایفعالیت خاطر

 در اصلی مشکل مثابۀ به نوعی به غالباً  دهندمی ضعیف انجام و سست

با تغییر (. Chokor, 2004آیند )می شماربه پایدار توسعۀ به دستیابی
ریزان اقتصادی کشورهای مختلف در طول دو دهه اخیر، گیری برنامهجهت

رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده 
های مواجهه با فقر را افزایش است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه

نیز عوامل داده است و محققان به صورت گسترده در زمینه یافتن میزان و 
موثر برآن تالش کرده اند. یافتن میزان فقر و نابرابری از طریق ضریب 
جینی به عنوان یکی از پارامترهای اندازه گیری میزان نابرابری، از درجه 
توان اعتبار باالیی برخوردار است. در این بین، تخریب محیط زیست را می

د مردم منطقه دانست. عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر سطح درآمبه
استفاده از منابع آب در بسیاری از مناطق کشور به حدی رسیده است که 

برداری از های زیرسطحی شده است. بهرهباعث بیالن منفی و افت آب
خشک برای مصارف شرب و منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه
های حد از سفرهبرداری بیش از کشاورزی امری متداول است. اما، با بهره

آورد که مشکالت زیادی را به وجود میآب زیرزمینی آثار جانبی منفی به
، نزدیک به یک میلیارد 9119های فائو در سال دنبال دارد. براساس گزارش
گیری آن و نیز بردند، بنابراین موضوع فقر و اندازهنفر در فقر به سر می

های اخیر دارد و این جایگاه در دهه ایپارامترهای متاثر از فقر، جایگاه ویژه
ویژه های اقتصادی کشورهای دنیا و بهگذاریاهمیت بیشتری در سیاست

(. 9399کشورهای درحال توسعه پیدا کرده است )پیرائی و شهسوار، 
گرایی در تحلیل رابطه بین فقر و های محلیاساس برخی از رهیافتبرهمین

عنوان که تخریب محیط زیست به کنندمحیطی، بیان میتغییرات زیست
ترین را اصلی چالشی بسیار بزرگ در دنیا مطرح و بسیاری از اقتصاددانان آن

دانند. مدت و ایجاد وافزایش فقر در بلندمدت میعامل کاهش فقر در کوتاه
های زیرزمینی یک منبع بسیار مهم برای تأمین نیازهای خانگی، صنعتی آب

های است. در بسیاری از مناطق جهان، آبهای کشاورزی و فعالیت
باشند و در سایر مناطق، به زیرزمینی تنها منبع عرضه قابل اطمینان می

-شود. سطح آبدلیل سهولت در قابلیت دسترسی از این منبع استفاده می

ای بر رشد محصول، گسترش پوشش های زیرزمینی تأثیر قابل مالحظه
از این رو، توجه به (. Nayak et al., 2006گیاهی و انتقال امالح دارد )

های پایداری منابع آب امری ضروری است. اما، آلودگی و تخلیه آب
زیرزمینی در بسیاری از کشورها گسترش یافته است. گسترش روزافزون 

-های آبیاری، فقدان زهکشی طبیعی و مصنوعی، نشت آب از کانالسیستم

های زیرزمینی برداری از آببهرههای آبیاری، تراوش از مزارع آبیاری و 
(. عواقب Singh, 2014باعث کاهش سطح این منبع آبی شده است )
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متعدد استفاده ناپایدار از منابع آب زیرزمینی در حال تبدیل شدن به یک 
مسأله جدی در سطح جهانی است و این امر در کشورهای در حال توسعه 

(. در Adamowski & Chan., 2011مصداق بیشتری دارد )
های زیرزمینی بسیار بیشتر از بسیاری از مناطق، میزان استحصال از آب

توان به کاهش سطح آب، ها است که از پیامدهای آن میتغذیه طبیعی آن
بندی های زیرزمینی و سطحی، سهمیهکنندگان آبدرگیری میان استفاده

ها، ها و دریاچهها، کاهش آب رودخانهای آب، خشک شدن چاهمنطقه
بینی کیفیت آب، افزایش هزینه پمپاژ، تغییرات در تغییرات غیرقابل پیش

الگوهای جریان آبی، فرونشت زمین و کاهش بازدهی اشاره نمود. از این رو 
-مشکالت شدید زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از حوزه

زیرزمینی  شود. با افزایش تقاضای آب، فشار بر منابعهای آبخیز مشاهده می
یابد. افزون بر این، تغییرات های کوتاه مدت و بلندمدت افزایش میدر دوره

آب و هوایی اثرات قابل توجهی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دارد 
(Nayak et al., 2006 ؛Adamowski & Chan., 2011 در .)

میزانی  های زیرزمینی بهتوان استدالل نمود که تغذیه مجدد آبمجموع می
شود که عرضه های خشکسالی باعث میکمتر از حالت طبیعی در طول دوره
های (. آبNayak et al., 2006یا سطح منابع آبی کاهش یابد )

زیرزمینی به طور کلی تحت تأثیر فرآیندهای مختلفی از جمله بارش، تبخیر 
-منطقه قرار می و تعرق، استفاده از زمین، خصوصیات خاک و توپوگرافی

 ,.Mackay et al؛Suryanarayana et al., 2014گیرند )

های زیرزمینی ارزیابی نحوه اثرگذاری این عوامل بر سطح آب(.  2014
-گیری منظم و بلندمدت سطح آبامری پیچیده است. به همین جهت اندازه

ی یک های زیرزمینی یک معیار مناسب برای بررسی رفتار جریان و ذخیره
آورد باشد و امکان مدیریت منابع آبی را فرآهم مینی میی آب زیرزمیسفره
(Mackay et al., 2014 .)همواره که مسائلی از یکی راستا همین در 

 توجه است قرار گرفته دانشمندان و محققان توجه مورد اخیر های طی سال

 در که هایینگرانی به توجه که با باشدمی محیطی زیست مباحث به

 شده شناخته ضروری و مهم مبحثی عنوان کرده به ایجاد جهانی مجامع

 زیست به مسائل توجه باره در متعددی جلسات و مطالعات است. اگرچه

 زیست هایبحران هم اما هنوز گرفته صورت آن بررسی و محیطی

 باقی فراملی سطح یک در مباحث تمامی است و نیافته کاهش محیطی

 ها پرداختهبدان ضعیف بسیار حد در غالباً  محلی و ملی در سطح و مانده

 چشم به بیشتر توسعه در حال کشورهای اغلب در مسئله این است. شده

(، در بررسی Antocia et al., 2009آنتوسی و همکاران )خورد. می
اهمیت تخریب محیط زیست به این نتیجه رسیدند که درآمد روستاییان به 

 Hengsdijkاران )شدت وابسته به منابع طبیعی است. هنگستیک و همک

et al., 2010ای با عنوان فقر و تنوع اقلیمی  در تولید ( در مطالعه
محصوالت کشاورزی و توسعه روستایی در چین، وجود بازار برای ارائه 

های زیرزمینی در تولیدات کشاورزی را باعث خدمات آبیاری در زمینه آب
ریب این منابع های زیرزمینی و عدم تخکاهش استفاده کشاورزان از آب
( بررسی پرداخت Pagiola et al., 2005دانستند. پاگیوال و همکاران )

محیطی و تاثیر آن بر فقر به این نتیجه رسیدند که برای خدمات زیست
تواند از چندین مدیریت آب کشاورزی و عدم تخریب منابع آب زیرزمینی می

 Kassahun etمسیر به کاهش فقر کمک کند. کاساهان و همکاران )

al., 2008 در بررسی تخریب مراتع در تولید، تخریب محیط زیست را )
باعث افزایش تولید محصوالت کشاورزی و کاهش فقر در طول زمان 

ای با عنوان بررسی اثر ( مطالعه9313مهرگان و زمان شبخانه ) .دانستند
افزایش جمعیت شهرنشینی بر توزیع درآمد در ایران با تاکید بر نظریه 

 درآمد توزیع بر شهرنشینی رشد اثر که داد نشان وزنتس انجام دادند. نتایجک

 تبعات و جامعه صنعتی شدن روند به و بوده غیرخطی رابطه شکل یک به

 رشد داد نشان مطالعه این .دارد بستگی شهرنشینی رشد از ناشی

معین،  حد یک از پس و اقتصادی نابرابری کاهش باعث ابتدا شهرنشینی
زاده رنجبری و زارع مهرجردی تقیدهد. می افزیش را اقتصادی نابرابری

ای با عنوان بررسی اثر تخریب محیط زیست بر فقر )مطالعه ( مطالعه9313)
، افزایش تخریب دادنتایج نشان موردی شهرستان کرمان( انجام دادند. 

فی محیط زیست، افزایش جمعیت و افزایش تولید محصوالت زراعی تاثیر من
( 9319)  زادهعظیم و فیروزآبادی .و معنی دار بر ضریب جینی داشته است

 روستاهای در زیست محیط تخریب و فقر روستایی بررسی به پژوهشی در

 نتایج .اندپرداخته بختیاری و چهارمحال استان توابع از بیدله سرخون و

 مورد منطقه در محیط زیست تخریب که است واقعیت این بیانگر پژوهش

 است، نبوده فقیر خانوارهای عملکرد از طرز ناشی کامال تنها نه بررسی،

-که فعالیت مخربی آثار مقابل در محیط تخریب در فقرا حتی نقش بلکه

شجری و  ناچیز بوده است. بسیار داشته، منطقه در تاکنون صنعتی های
های رویه از آبای با عنوان آقار برداشت بی( مطالعه9312همکاران )

انجام دادند. نتایج  زیرزمینی در استان فارس: مطالعه موردی دشت داراب
های زراعی نشان معادله رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن و سال

دهنده افت شدید ارتفاع مخزن با شیب نسبتا تند و منفی است. بر اساس 
که اما باید دانست  درصد کاهش یافته است. 19نتایج، درآمد کشاورزان 

عالج نیست ای بیرابطه تخریب محیط زیست و نابرابری درآمد )فقر( مسئله
-های اشتغال، توزیع عادالنه منابع و درآمد تاثیر میبلکه از ایجاد فرصت

این مساله پیدا حلی برای (. اگر قرار است راهSanderson, 2005پذیرد )
درآمد بررسی و ، ارتباط تخریب محیط زیست و نابرابری شود، الزم است که
فع کامل این دو مشکل تعیین هایی برای کاهش یا رآنالیز شود و سیاست

های زیرزمینی( و نابرابری رابطه تخریب محیط زیست )افت سطح آبگردد. 
ای از درآمدی موضوعی پیچیده بوده و در تحلیل آن بایستی طیف گسترده

از مطالعه حاضر نتایج حاصله مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی هدف 
های زیرزمینی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست بر تاثیر سطح آب

 باشد. نابرابری درآمدی )ضریب جینی( در شهرستان جیرفت می
 

 روش تحقیق -3

هووای مختلووف فقرزدایووی در گیری آن و نیووز راهموضوووع فقوور و انوودازه
اه در ای دارد و ایوون جایگووادبیووات اقتصووادی و توسووعه، جایگوواه ویووژه

های اقتصوووادی های اخیووور اهمیووت بیشوووتری در سیاسووتگذاریدهووه
ویژه کشوورهای توسوعه نیافتوه، پیودا کورده اسوت. در کشورهای دنیا بوه

ایران نیز توجه به مسوئله فقور و فقرزدایوی، متوأثر از یوک مووج جهوانی 
بووود کووه کشووورهای توسووعه نیافتووه را بوویش از سووایر کشووورها تحووت 

ترین مووورد اسووتفاده را در شاخصووی کووه گسووتردهتووأثیر قوورار داده اسووت. 
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های سوونجش نووابرابری توواکنون داشووته اسووت، ضووریب بووین شوواخص
ترین روش باشووود. از ایووون شووواخص بوووه عنووووان متوووداولجینوووی می
گیری وضوووعیت توزیوووع درآمووود در جواموووع مختلوووف اسوووتفاده انووودازه
شود. ضوریب جینوی عبوارت اسوت از نسوبت انودازه نوابرابری توزیوع می
د جامعه بوه حوداکثر انودازه نوابرابری درآمود ممکون در یوک توزیوع درآم

درآمد کوامالً ناعادالنوه. از نظور ترسویمی ضوریب جینوی عبوارت اسوت 
بوه کول منطقوه زیور خوط  9 شوکلاز مساحت منطقه هاشور خوورده در 

 برابری کامل توزیع درآمد.

 
 . توضیح نموداری چگونگی محاسبه ضریب جینی9شکل 

 

خورده، سطح بین منحنی لورنز و خط برابری کامل توزیع منطقه هاشور 
بنابراین ضریب جینی به صورت (. 9323، تودارو)دهد درآمد را نشان می

 تعریف می شود:  9فرمول 

0 < 𝐺 < 1   (9)                     
درجووه  /  مسوواحت بووین منحنووی لووورنز و خووط  33مسوواحت زیوور خووط 

33   G= در صووورتی کووهG  ًمقوودار صووفر را اختیووار کنوود توزیووع کووامال
را اختیووار کنود توزیووع کوامالً نووابرابر اسووت.  یووکمقودار  Gبرابور و اگوور 

هوا بوه صوورت خوام و برای محاسبه ضوریب جینوی در حوالتی کوه داده
اسووتفاده  3توووان از فرمووول بنوودی نشووده در دسووترس باشووند موویدهووک

ای نقطووه  𝑦iو هووا  xنقطووه ای روی محووور  𝑥iدر صووورتی کووه . کوورد
 ها باشد، آن گاه: yروز محور 

𝐺𝑖𝑛𝑖 = 1 −  ∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)(𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1)

𝑁

𝑖=1

     (3)   

 

هوا وجوود داشوته باشود،  xطبقوه مسواوی روی محوور  Nهنگامی کوه 
 شود:فرمول به حالت زیر تبدیل می

𝐺𝑖𝑛𝑖 = 1 −
1

𝑁
 ∑ (𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1)𝑁

𝑖=1                (3) 
      

درآموود متنووارر هوور خووانوار   𝑦iخانوارهووای نمونووه و  𝑥iجووایی کووه 
هوا بوه صوورت برای محاسوبه ضوریب جینوی در حوالتی کوه داده است.
اسووتفاده   3توووان از فرمووول یبنوودی شووده در دسووترس باشووند موودهووک
 کرد:

𝐺 = 1 −
2

𝑛 − 1
 [∑(𝑛 − 𝑖)𝑞𝑖

𝑛−1

𝑖=1

]           (3) 

نشوان موی  اموین سوهم درآمود را𝑞𝑖  ،iهوا و تعوداد دهوک nجایی که 
مشوواهده نشووده اسووت بلکووه  G=  1در هوویچ کجووای دنیووا عمووالً  دهوود.
 G‹  3/1قوورار داشووته اسووت. معموووالً اگوور  9/1تووا  3/1بووین  Gعمووالً 

گیرنود و اگور باشد آن جامعوه را بوه لحواو توزیوع، متعوادل در نظور موی
G  باشوود عوودم تعووادل در حوود متوسووط اسووت و  3/1تووا  3/1بووینG 

جالیووی و ) دهوودعووادل شوودید را نشووان موویعوودم ت 3/1توور از بووزرگ
فقوور تحووت توواثیر عواموول متعووددی مثوول افووزایش . (9391همکوواران، 

د جمعیووت قوورار دارد. پووس از تولیوود، تخریووب محوویط زیسووت و رشوو
گیری فقور در شهرسوتان کرموان، بوا شواخص ضوریب جینوی، بوه اندازه

 هدف دوم این مطالعه یعنی عوامول تاثیرگوذار بور فقور کوه بوا توجوه بوه
مطالعووات انجووام شووده مووورد بررسووی قوورار گرفووت، در منطقووه پرداختووه 
می شود. اولین عامل تاثیرگوذار بور فقور تخریوب محویط زیسوت اسوت. 
استفاده از منابع طبیعی بورای ایجواد درآمود اموروزه بوه یکوی از عوامول 
جلوگیری از فقر و بهبود وضوعیت زنودگی افوراد تبودیل شوده اسوت. بوا 

هووای زیرزمینووی بووه صووورت ت برداشووت از آبتوجووه بووه اینکووه مالکیوو
هوای موداوم هوای اخیور خشکسوالیعمومی و مشترک اسوت و در سوال
هوای زیرزمینوی بوه شودت افوزایش وجود داشوته اسوت، برداشوت از آب

 یافتووووه و باعووووث تخریووووب منووووابع زیرزمینووووی شووووده اسووووت
(Duraiappah, 1998) . بنووابراین بووا توجووه بووه مطالعووات انجووام

هووای زیرزمینووی را بووه عنوووان یکووی از ت آبتوووان افووشووده مووی
پارامترهووای تخریووب محوویط زیسووت دانسووت. دومووین عاموول تاثیرگووذار 

توووان بووه بوور فقوور تولیوودات کشوواورزی اسووت. افووزایش تولیوود را نیووز می
 ای دانسووتعنوووان یکووی از عواموول موووثر بوور کوواهش فقوور منطقووه

(Bekalo & Bangay, 2002) .ای بوودیهی تقریبووا ایوون رابطووه
همووه منوواطق مصووداق دارد و بنووابراین تولیوودات کشوواورزی نیووز بووه در 

ای مووورد بررسووی عنوووان یکووی از متغیرهووای تاثیرگووذار بوور فقوور منطقووه
افزایش جمعیت نیوز بوه عنووان یکوی از عوامول مووثر بور  گیرد.قرار می

هووای اقتصووادی و تاثیرگووذار بوور فقوور دانسووت. توواثیر افووزایش ررفیووت
ورت مسووتدل و کاموول مووورد پووژوهش جمعیوت بوور فقوور توواکنون بووه صوو

 قووورار نگرفتوووه اسوووت، در مووووارد محووودود، کاسووواهان و همکووواران
(Kassahun et al., 2008)،  در بررسووی تخریووب مراتووع در

داران سووومالی، فقوور را تووابع مسووتقیمی تولیوود، معیشووت و برداشووت گلووه
از جمعیت دانسوتند. در مطالعوه پویش رو جمعیوت نیوز بوه عنووان یکوی 

بنوابراین بوا  گیورد.اثیرگوذار بور فقور موورد بررسوی قورار مویاز عوامل ت
بورای بررسوی رابطوه بوین  3توجه به عوامل موثر بر فقور، مودل شوماره 
 شود.تخریب محیط زیست و فقر در نظر گرفته می

 
     (3)  
 
 جمعیوت،  Pنشوان دهنوده فقور  بوا اسوتفاده از ضوریب جینوی،  fکوه 

Hهوای زیرزمینوی، شاخص تخریوب محویط زیسوت  افوت آبy تولیود 
 باشد. می (تن)

YHPF  
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به منظور بررسی رابطوه بوین ضوریب جینوی و دیگور متغیرهوای مطورح 
هووای توووزیعی گوووی خودتوضوویح بووا وقفووهشووده در الگوووی فوووق از ال

ARDL  استفاده شده اسوت. الگوو از ایون مزیوت برخووردار اسوت کوه
الزم نیسووت کلیووه متغیرهووا از یووک درجووه تجمعووی  یکسووان برخوووردار 
باشووند. همچنووین، عووالوه بوور بوورآورد ضوورایب مربوووط بووه الگوووی بلنوود 
مدت، الگوی تصحیح خطوا را نیوز بوه منظوور بررسوی چگوونگی تعودیل 

دهوود. بووه ت ارائووه موویبووی تعووادلی کوتوواه موودت بووه تعووادل بلنوود موود
گرنجوور در مطالعوواتی کووه بووا نمونووه -طووورکلی روش هووایی مثوول انگوول

های کوچوک  تعوداد مشواهدات کوم سوروکار دارنود، بوه دلیول در نظور 
نگرفتن واکنش های پویوای کوتواه مودت موجوود بوین متغیرهوا، اعتبوار 
الزم را ندارنود. چوورا کوه برآوردهووای حاصوول از آن بودون تووورش نبوووده 

یجووه انجووام آزمووون فرضوویه بووا اسووتفاده از آموواره هووای آزمووون و در نت
معتبوور نخواهوود بووود. بووه همووین دلیوول اسووتفاده از  tمعمووول مثوول 

الگوهایی که پویایی کوتواه مودت را در خوود داشوته باشوند و منجور بوه 
شووند؛ موورد توجوه قورار موی گیرنود. برآورد ضرایب دقیق تری از الگوو 

نووی بوور فوور  سوواکن پووذیری  هووای سوونجی، مبتبکووارگیری تکنیووک
متغیرهووای سووری زمووانی اسووت. بوور اسوواس ایوون فوور  میووانگین و 
واریووانس متغیرهووا در طووول زمووان ثابووت و مسووتقل از زمووان بوووده و 
کوواریووانس بووین هوور دو متغیوور از سووری زمووانی نیووز تووابعی از زمووان 

هوای انجوام گرفتوه مویود ایون مطلوب اسوت کوه اکثر بررسی باشد.نمی
هووای زمووانی وابسووته بووه زمووان موووارد متغیرهووای سووریدر بسوویاری از 

حاصوله گموراه کننوده   fو tهوا باشوند، لوذا آموارهبوده و غیر ساکن  می
بوده و در حالت کلوی نتوایج بدسوت آموده از رگرسویون نادرسوت و غیور 

باشووند. در چنووین شوورایطی بایسووتی از روش جدیوود قابوول اطمینووان مووی
ه بلنود مودت بوین متغیرهوا و هم جمعی بوه منظوور آزموون وجوود رابطو

تخمین پارامتر هوای مربوطوه اسوتفاده نموود. یوک راه متوداول و سواده 
بوورای تبوودیل یووک سووری غیوور سوواکن بووه سوواکن بووه دسووت آوردن 

گیوری باشود. معمووال تفاضولتفاضل اول ارقام سوری غیور سواکن موی
-اول، یک یا چند بار، یک سوری غیور سواکن را بوه سواکن تبودیل موی

گیوری اول بوه بوار تفاضول d ک سوری غیور سواکن کوه بوانماید. به ی
گفتوه موی شوود و  dیک سری ساکن تبدیل شوود هوم جموع از درجوه 

و  (DF)نمووایش داده مووی شووود. دو آزمووون دیکووی فووولر d)) Iبووه 
از رایوج تورین آزموون هوای تعیوین  (ADF)دیکی فوولر تعمویم یافتوه 

آزمووون بوورای  درجووه همگرایووی سووری هووای غیوور سوواکن مووی باشووند.
ساکن پوذیری سوری هوای موورد مطالعوه ازآمواره، آزموون دیکوی فوولر 

(. بوورای تخمووین 9391تعموویم یافتووه اسووتفاده شووده اسووت )نوفرسووتی، 
هووای قسوومت سوواختار الگووو، از روش الگوووی خووود توضوویح بووا رابطووه
شووود. ایوون روش اسووتفاده مووی ARDLهووای توزیووع شووده یووا وقفووه

بطوه ایسوتای بلنود مودت اسوت یکی از الگوهوای پویوای متناسوب بوا را
کووه برآوردهووای بووه نسووبت بوودون تووورش از ضوورایب بلنوود موودت بووه 

هووای رایووج در روش تحلیوول دهوود. بوورخالف سووایر تکنیووکدسووت مووی
هووم انباشووتگی، هماننوود روش انگوول گرنجوور، در ایوون موودل از ابتوودا 
نیازی بوه آگواهی از درجوه انباشوتگی متغیرهوای موورد مطالعوه نیسوت. 

قووادر بووه بوورآورد هووم زمووان ضوورایب  ARDLش ضوومن ایوون کووه رو
بلنوود موودت و کوتوواه موودت و تعیووین جهووت علیووت بووین متغیرهووای 

در شوکل  k, …, q2, q1ARDL (P,q(یوک الگووی  الگوسوت.
 ساده به صورت زیر نشان داده می شود.

     (2)   
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 tWعملگر وقفه است.  L متغیر وابسته و tY مقدار ثابت، 0αکه در آن 
برداری از متغیرهای قطعی )غیر تصادفی(، نظیر عر  از مبدا، متغیر 
 Pروند، متغیر مجازی و یا متغیر های برون زا با وقفه های ثابت است. 

 های به کارتعداد وقفه iqهای به کار رفته برای متغیر وابسته و تعداد وقفه
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توان با های بهینه برای هریک از متغیرهای توضیحی را میتعداد وقفه
 کمک یکی از ضوابط آکائیک، شوارتزبیزین و حنان کوئین تعیین کرد.

ptttدر بلند مدت  YYY   و  1...

qititit XXX   ptYاست، که  1...    بیانگر وقفهP ام از

qitXاست و  Yمتغیر    بیانگر وقفهq ام از متغیرX ،i ام است. بدین

 شود:به صورت زیر بیان می ARDLمدت برای الگوی ترتیب معادله بلند
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 k+1(mو به تعداد  OLSمدل فوق را بر اساس  Eviewsنرم افزار 

( توسط محقق تعیین mها )بار برآورد می کند. حداکثر تعداد وقفه ( 1+
باشد که بر اساس یکی بیانگر متغیرهای توضیحی در مدل می kشده و 

از ضوابط آکائیک یا شوارتزبیزین یکی از رگرسیون های فوق انتخاب 
شود. چنانچه مجموعه ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیرهای می

تر از یک باشد، الگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلند کوابسته کوچ
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مدت گرایش خواهد یافت. بنابراین برای آزمون هم جمعی الزم است 
 آزمون فرضیه زیر صورت گیرد.
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( به صورت  tآماره مورد نظر برای آزمون فرضیه فوق )به عنوان آماره 
 زیر است:
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                                        )99(   

که مقدار آماره فوق با کمیت بحرانی ارایه شده توسط بنرجی، دوالدو و 
مستر مقایسه شده و اگر مقدار آماره فوق از کمیت بحرانی بیشتر باشد 

رسد که الگوی رد شده و در نتیجه این قضیه به اثبات می 0Hفرضیه 
پویا به سمت الگوی تعادلی بلند مدت گرایش خواهد یافت )رهبر و 

، وجود ARDL(. در صورتی که در مرحله اول روش 9391رباطی، 
رابطه بلند مدت تایید شود. در مرحله دوم، دو گام دیگر برای تخمین 

های الگوی شود. در اولین گام تعداد وقفهطی می ARDLالگوی 
ARDLس یکی از معیارهای آکائیک، شوارتزبیزین و حنان ، براسا

شود و در گام دوم، الگوی انتخاب شده با استفاده از کوئین تعیین می
وقتی دو متغیر همجمع  شود.روش حداقل مربعات معمولی برآورد می
ها وجود دارد. البته در کوتاه هستند یک رابطه تعادل بلند مدت بین آن

هایی وجود داشته باشد. در این صورت می مدت ممکن است عدم تعادل
 توان جمله خطای رابطه زیر را به عنوان خطای تعادل تلقی کرد.

 
(93)  

 

 
با مقدار  tyاکنون می توان این خطا را برای پیوند دادن رفتار کوتاه مدت 

توان تعادلی بلند مدت آن مورد استفاده قرار داد. برای این منظور می
 زیر تنظیم کرد.الگویی به صورت 

    

∆yt = α0 +α1∆Xt + α2Ut-1 +e t 

et N (0,σ2)                                           )93(    
 

( معروف است. که در آن ECMالگوی فوق به الگوی تصحیح خطا )
به خطای تعادل دوره قبل ارتباط داده شده است. روش کار  tyتغییرات در 

 ARDLبدین صورت است که پارامترهای الگوی بلند مدت از طریق 
شود، سپس جمله تصحیح خطا که همان خطای رگرسیون برآورد می

الگوی ایستای بلند مدت است با یک وقفه به عنوان یک متغیر توضیح 
 ECMگیرد. ضریب قرار میمورد استفاده  ECMدهنده در الگوی 

رود از نظر دهد و انتظار میسرعت تعدیل به سمت تعادل را نشان می
 (. 9391عالمتی منفی باشد )رهبر و رباطی، 

 
 نتایج -3

با  (ضریب جینی)درآمد  نابرابریدر این مطالعه پس از محاسبه شاخص 
های روش مذکور، ضمن بهره گیری از آمار و ارقام مرتبط با افت آب

ای آب منطقه سازماناز  9311 تا 9311های زیرزمینی طی سال
، اطالعات مربوط به تولید محصوالت زراعی از سازمان شهرستان جیرفت
و نیز اطالعات مربوط به جمعیت شهرستان جنوب کرمان جهاد کشاورزی 

های به دست های صورت گرفته حاصل شد. دادهاز سرشماری جیرفت
مورد تحلیل  Eviews10ده، با استفاده از نرم افزار آمده در مدل یاد ش

 قرار گرفت.
 ARDL تخمین به روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده 

جمعی های همنسبت به دیگر روشARDL های بزرگ یکی از مزیت
مدت را در شرایطی این است که توانایی برآورد روابط بلندمدت و کوتاه

پایا از مرتبه صفر نباشند و پایا از درجه یک که حتی متغیرهای مدل 
 دهد.باشند و برآوردهای کارآمد و سازگاری را ارائه میباشند را نیز دارا می

، تمامی متغیرها با یکبار 9با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 
 گیری پایا شدند.تفاضل

 
 

 
 (ADF)ها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نتایج آزمون پایایی متغیر. 9جدول 

رمتغی  تفاضل مرتبه اول سطح 

 

مقدار 
آماره 

محاسباتی  
ADF 

مقدار 
%9بحرانی  

مقدار 
%3بحرانی  

مقدار 
 بحرانی
91%  

مقدار 
آماره 
محاسباتی 

ADF 

مقدار 
%9بحرانی  

مقدار 
%3بحرانی  

مقدار 
 بحرانی
91%  

F 39/9  33/3  19/3  31/3  39/1  31/3  13/3  21/3  

P 31/1  33/3  19/3  31/3  23/1  33/3  19/3  31/3  

H 19/9  33/3  19/3  31/3  31/1  33/3  19/3  31/3  

Y 33/9  33/3  19/3  31/3  39/1  33/3  19/3  31/3  
 ماخذ: محاسبات تحقیق
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های بهینه، معیارهای مختلفی از جمله معیارهای برای تعیین تعداد وقفه
شوارتز بیزین و حنان کوئین وجود دارد.  با نسبت درست نمایی، آکائیک، 

توجه به مطالب گفته شده، وقفه بهینه توسط معیارهای آکائیک، شوارتز 
ها در تعداد وقفه SBCگردد. معموالً بیزین و حنان کوئین تعیین می

کند و در این تحقیق تعداد وقفه های بهینه بر اساس صرفه جویی می
SBC وجود یک وقفه، وقفه 3شود که با توجه به جدول انتخاب می ،

 باشد. بهینه در این مدل می

 
 . تعیین وقفه با استفاده از سه معیار آکائیک، شوارتز، حنان کوئین3جدول 

 (HQCحنان کوئین ) (SBCشوارتز بیزین ) (AICآکائیک ) (LRآزمون نسبت درستنمایی ) وقفه

1 NA 93/93- 11/93- 19/93- 

9 31/313 93/93- 11/31-* 32/39-* 

3 31/1 91/39- 99/91- 39/31- 

3 32/92 11/31- 19/91- 31/91- 
 ماخذ: محاسبات تحقیق

        متغیرهای الگو، نتیجه برآورد مدل به روشوقفه با مشخص شدن 

ARDL است.3به صورت جدول ، 
 

  ARDL(1,1,1,1). نتایج برآورد رابطه بین متغیرها به روش 3 جدول

 )احتمال( Tآماره  انحراف معیار ضریب برآورد شده متغیر

F (-1) 22/1 11/1 (1111/1)22/2 

P 31/1 92/1 (119/1)19/9- 

P(-1) 39/1 93/1 (133/1)39/9 

H 33/1- 99/1 (139/1)39/3- 

H(-1) 33/1 92/1 (1191/1)13/3 

Y 12/1 13/1 (1111/1)23/39 

Y(-1) 23/1- 91/1 (1111/1)93/2- 

C 33/1-  32/1 (32/1)13/1- 

F= (111/1)33/92333  DW= 9/9  191/1  R2= 1/199 

 ماخذ: محاسبات تحقیق

 
حال بالفاصله بعد تخمین معادله پویا باید آزمون وجود یا عدم وجود 
رابطه بلندمدت را انجام داد. برای انجام این آزمون باید مجموع ضرایب با 

( از یک کسر و بر انحراف معیارش تقسیم شود. Fوقفه متغیر وابسته )
-11/3آید. به دلیل آن که این عدد )به دست می -11/3تی آماره محاسبا

( از نظر قدر مطلق از مقدار بحرانی جدول بنرجی، دوالدو و مستر 
تر است. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه ( بزرگ-31/3)

شود در نتیجه رابطه بلندمدت وجود دارد. آماره محاسباتی بلندمدت رد می
 صل شده است:به صورت زیر حا

 
(93)  

     
 

های توزیعی، رابطه از طرفی برای ارزیابی روش خودبازگشتی با وقفه
جمعی یوهانسون نیز مورد بررسی بلندمدت میان متغیرها را با آزمون هم

قرار داده شده است. برای انجام آزمون یوهانسون باید تمامی متغیرهای 
باشند. نتایج آزمون یوهانسون مدل از درجه انباشتگی یکسانی برخوردار 

 ، خالصه شده است.3در جدول 
 

 یوهانسون آزمون . نتایج3جدول 

 فرضیه Tranceآزمون  مقادیر بحرانی آزمون حداکثر مقدار ویژه مقادیر بحرانی

233919/39 31191/19 91139/23 1129/91 R=0 

311123/39 91131/33 99913/33 91999/32 R≤1 
91191/93 311193/1 31993/31 11939/93 R≤2 
922132/1 319919/3 921932/1 392919/3 R≤3 

 ماخذ: محاسبات تحقیق

2R 
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 میان بلندمدت رابطه یک وجود نیز یوهانسون ، آزمون3با توجه به جدول 

 وجود عدم یوهانسون آزمون در صفر نماید. فرضیهمی تأیید را متغیرها

 مقدار مشخص است؛ اول سطر در که همانطور باشد.می بلندمدت رابطه

 است تربزرگ 13/1خطا  سطح در بحرانی مقادیر از محاسبه شده آزمون

  تأیید بلندمدت رابطه یک وجود و شده رد آزمون فرضیه صفر یعنی این و

 بنابراین نمود؛ رد صفر را فرضیه تواننمی بعد سطرهای در اما شودمی

-می تأیید را متغیرها میان بلندمدت رابطه یک وجود یوهانسون آزمون

پس از اطمینان از وجود رابطه بلند مدت این رابطه همجمعی  نماید.
های مشخصی زیر تخمین زده شد. نتایج با وقفه ARDL توسط مدل

 است.  نشان داده شده ،3تخمین رابطه بلند مدت در جدول 
 

 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت. 3 جدول

 )احتمال( Tآماره  انحراف معیار ضریب برآورد شده متغیر

P 32/1- 93/1 (112/1  )13/9- 

H 32/1- 93/1 (1913/1   )33/3 

Y 12/1- 112/1 (1913/1   )31/931 
 ماخذ: محاسبات تحقیق

 

 بلندمدت به شرح زیر است:نتایج حاصل از تخمین الگوی بنابراین 
نابرابری درآمدی به میزان یک درصد،  شاخص  جمعیتدر اثر افزایش 
یابد. و درصد کاهش می 32/1به میزان   جیرفتدر  )ضریب جینی(

تخریب محیط باشد. در اثر افزایش دار نیز میضریب این متغیر معنی
رابری شاخص ناببه میزان یک درصد،  های زیرزمینی(زیست )افت آب

یابد. می کاهشدرصد  32/1به میزان درآمدی )ضریب جینی( در جیرفت 
در اثر افزایش تولید محصوالت  باشد.دار نیز میو ضریب این متغیر معنی

شاخص نابرابری درآمدی )ضریب جینی( به میزان یک درصد، کشاورزی 
یابد. و ضریب این متغیر درصد افزایش می 12/1به میزان در جیرفت 
 باشد.دار نیز میمعنی

توان از ای از متغیرها میجمعی بین مجموعهدر صورت، وجود رابطه هم
استفاده کرد، که رابطه کوتاه  ECMالگوی تصحیح خطای برداری یا 

با توجه دهد. ها ارتباط میمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلند مدت آن
برآورد شده که از  -33/1 این ضریب در مدل مذکور معادل، 2به جدول 

-دهنده سرعت تعدیل تعادل کوتاهدار بوده و نشاننظرآماری کامالً معنی

مدت به سمت تعادل بلندمدت است. ضریب جمله تصحیح خطای مذکور 
-مدت به تعادل بلندنشان از سرعت نسبتاً زیاد تعدیل عدم تعادل کوتاه

های صد شوکدر 33باشد. به طوری که در هر دوره بیش از مدت می
 گردد.مدت تعدیل میمدت به سمت مقادیر تعادلی بلندوارده در کوتاه

 

 (ECM. نتایج ضرایب مدل تصحیح خطا )2جدول 

 
 

 
 
 
 

 ماخذ: محاسبات تحقیق
 

 گیرینتیجه -3
های اثر تخریب محیط زیست )افت سطح آب هدف این مطالعه

نتایج حاصل زیرزمینی( بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت بود. 
های زیرسطحی مورد شده تخریب محیط زیست که با کاهش سطح آب

سنجش قرار گرفت، باعث کاهش ضریب جینی و در نتیجه کاهش 
شود. یکی از نابرابری در توزیع درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی مردم می

دالیل اصلی تخریب منابع آب و برداشت بیش از حد و ناتوانی بازار در 
کیت است. تخریب منابع باعث شده است که تولید محصوالت حقوق مال

زیاد شود و این مهم کاهش فقر را به  جیرفتکشاورزی در شهرستان 
دنبال داشته است. همچنین رابطه بین افزایش جمعیت و ضریب جینی 

دار برآورد شد، به این منظور که افزایش جمعیت به نیز معکوس و معنی
های بهتر برای شغلی جدید، ایجاد زیرساختهای دلیل ایجاد فرصت

اشتغال توسط دولت، بهبود وضعیت صنعت و کشاورزی در شهرستان، 
ای در افزایش قیمت محصوالت و افزایش تولید، باعث کاهش فقر منطقه

شده است. از طرف دیگر افزایش تولید محصوالت  جیرفتشهرستان 
انجام شده باعث  نیز بر طبق مطالعه جیرفتدر شهرستان  کشاورزی

توسعه جریانی  کاهش ضریب جینی و کاهش نابرابری و فقر شده است.
است که باید با تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، و طرز  چند بعدی
ها و نهادهای ملی، موجب رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش تلقی توده

ریزی امهتوان برنکن کردن فقر شود. به همین ترتیب مینابرابری و ریشه
ها و توسعه را به عنوان تفکر و عمل سنجیده در راستای دستیابی به زمینه

 یی را موردروستاشهری و  یزیربرنامهدولت باید اهداف فوق تعریف کرد. 
 جادیاکند از جمله مطرح آن برنامه  یعمده برا یفاهدو ا قرار دهد توجه
 یقب ماندگوجه به عی، تباال بردن سطح زندگ ،اشتغال یهافرصت

t متغیر وابسته متغیر مستقل ضریب آماره 

 عر  از مبدا 9/3 11/1

F 

33/3- 33/1- ECM(-1) 

11/3 31/1- P 

99/3 33/1- H 

39/3 12/1- Y 
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ی عیو طب بایمنارر ز بیاز تخر یریگی، جلوو اجتماع یاقتصاد یزندگ
همچنین با توجه به کاهش ذخایر آبی و در نتیجه اضافه . روستا شهر و

های زیرزمینی و محدودیت ایجاد شده برای توسعه برداشت از آب
گذاری، توسعه کشاورزی، به منظور گسترش فضای کسب و کار و سرمایه

بندی محصوالت مرکبات در صنایع غذایی به ویژه در فرآوری و بسته
شود. همچنین با توجه به انجام کشت شهرستان جیرفت توصیه می

های زراعی و در نتیجه افزایش میزان برداشت از پیوسته بر روی زمین
های زیرزمینی، احیای مجدد آیش در تناوب زراعی از طریق اقدامات آب

همچنین  شود.های مالی پیشنهاد میرت لزوم انگیزهترویجی و در صو
 و معدن کشاورزی، هایبخش در افراد استخدام فرصت و درآمد ایجاد
توسط مسئوالن   منابع طبیعی، بر فشار کاهش و خدمات برای صنعت

 گردد.دولتی نیز پیشنهاد می
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