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 ۲۴-۱، صفحات ۱۳۸۷، زمستان ۴، شماره ۱۱وسعه، سال فصلنامه روستا و ت

 
هاي عمراني دولت بر  گذاري بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه

 وري کل و فقرزدايي در مناطق روستايي ايرانرشد بهره

 جواد تركماني، الهام جمالي مقدم

 ۲۶/۱/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۱۴/۶/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده

 هـدف اصـلي ايـن مطالعـه        , هاي دولـت در زمينـة فقرزدايـی         گذاري  با توجه به اهميت سرمايه    
ها بر کاهش فقـر و رشـد          گذاري  بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم برخي از انواع اين سرمايه         

بدين منظور، از سيستم معادالتي شامل متغيرهـاي        . وري کل در مناطق روستايي ايران است      بهره
 هـاي  کـشش , هدسـت آمـد   بر اساس نتايج بـه    . وري استفاده شده است   مؤثر بر فقر و رشد بهره     

ــه ســرمايه  ــسبت ب ــتايي ن ــر روس ــاير    فق ــيش از س ــتايي ب ــران روس ــذاري در توســعه و عم گ
گذاري در ايـن زمينـه    اما سرمايه, هاي عمراني دولت در امور روستايي بوده است   گذاري  سرمايه

سـازي بـر فقـر      گذاري در زمينة جـاده      سرمايه. وري کل عوامل تأثيری مثبت ندارد     بر رشد بهره  
 گـذاري    رتبـة بعـد، بـه سـرمايه       . ي مؤثر است و از اين لحـاظ، در رتبـة دوم قـرار دارد              روستاي

. وري کل نيز مثبت بوده اسـت      در تحقيقات کشاورزي اختصاص دارد که تأثير آن بر رشد بهره          
هاي عمراني دولت بر فقـر روسـتايي          گذاري  بر اساس نتايج محاسبات، تأثير بيشتر انواع سرمايه       

 . استصورت مستقيم به

 . ايران/ مناطق روستايی/ فقرزدايی/ وریبهره/ دولت/ گذاری عمرانی سرمايه: هاکليدواژه

* * * 
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 مقدمه

 هــاي بــارز زنــدگی اي ديرينــه دارد و همــواره از جلــوه روستانــشيني در ايــران ســابقه
ــصادي ــوده اســت -اقت ــرزمين ب ــن س ــاعي در اي ــا حــدود .  اجتم ــكت ــيش، ي ــرن پ   ق

 جمعيـت ايـران بـين      . يب جمعيت کشور چندان نمودی نداشت     سهم شهرنشيني در ترك   
 درصـد آن را جمعيـت روسـتايي و          ۷۵ ميليون نفر برآورد شده بود كه بـيش از           ۱۰ تا   ۹

، جمعيت كشور نزديـک     )۱۳۳۵(در اولين سرشماري عمومي     . دادند  عشايری تشکيل می  
يـانگر تمركـز    ميليـون نفـر بـوده كـه ب    ۱۳ ميليون نفر و جمعيت روستايي حـدود    ۱۹به  

ايـن وضـعيت    . در مراكز و فضاهاي روستايي اسـت      )  درصد ۸۶حدود  (جمعيت كشور   
 نيـز تـداوم يافـت و از ايـن مقطـع بـه بعـد، سـهم         ۱۳۵۵طبق نتايج سرشماري بعد تـا      

، جمعيـت   ۱۳۷۵سرشـماري سـال      در. شـد  غالـب  كـشور  جمعيت تركيب در شهرنشيني
 . درصد جمعيت كشور بوده است۳/۳۸ ميليون نفر و برابر با ۲۳روستايي بيش از 

دليـل  هر چند، از سهم جمعيت روستايي در تركيب جمعيت كشور کاسته شده اما به             
ای كه طـي    گونهباال بودن نرخ رشد طبيعي، همواره شمار روستاييان بيشتر شده است، به           

 . ميليون نفر افزايش يافته است۱۰جمعيت نقاط روستايي ) ۱۳۷۵ تا ۱۳۳۵(چهار دهه 
هاي عمدة تحـوالت جمعيتـي ايـران در چنـد دهـة اخيـر مهـاجرت                 كي از ويژگي  ي

، ۱۳۶۵ تـا    ۱۳۵۵هـا، از    طبـق نتـايج سرشـماري     . روستاييان به مراكز شهري بوده اسـت      
علت جنگ، بـسياري از     گرچه به . اندجا شده  ميليون نفر در داخل كشور جابه      ۹/۴حدود  

انـد، ولـي بخـش عمـدة     يـر داده زده محـل زنـدگي خـود را تغي    ساكنان شهرهاي جنـگ   
سـوي شـهرها بـوده اسـت        جايي جمعيت مربوط به حركت جمعيت روسـتايي بـه           جابه

 ). ۱۳۷۷وزارت جهاد سازندگي، (
البته افزايش جمعيت نقاط شهري، عالوه بر مهاجرت جمعيـت روسـتايي، ناشـي از               

هـاي  هاي بزرگ بـه مراكـز شـهري و پيوسـتن آبـادي            عوامل ديگري چون تبديل آبادي    
بـرداري  افزون بر آن، تحول در نظـام بهـره        . حاشية شهرها به نقاط شهري نيز بوده است       

هاي شغلي در نقاط روستايي بـه       گذاري محدود، و نبود فرصت      توليد كشاورزي، سرمايه  
 .مهاجرت و محدوديت رشد جمعيت روستايي كشور انجاميده است
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خواهـد  سعه، هر کشوري که مـي     از سوي ديگر، به عقيدة داوسي ليرز از متفکران تو         

هاي توسعة آن موفق بوده است يا خير، بايد بتواند به سه گزينـة زيـر پاسـخ                  ببيند برنامه 

 ):۱۳۸۰لطيفي،(دهد 

فقر و محروميت؛ يعني، آيا توانسته است سطح فقر و محروميـت را در کـشور کـم        -۱

ه اسـت يـا بـه       هايي را براي اين کار در نظر گرفتـ        کند يا از بين ببرد و چه سياست       

 گيرد؛ تعبير ديگر، راهکارهاي مهم در اين زمينه در چه طيفي قرار مي
هـاي توسـعه اسـت؛      زايي از عوامل اساسـي در برنامـه       هاي اشتغال اشتغال؛ سياست  -۲

چگـونگی  ). ۱۳۸۰لطيفـي،   ( هاي بيکاري را از بين برد     توان چالش يعني، چگونه مي  

-تي جامعة روستايي كشور نقشي بـه     وضعيت اشتغال محيط روستايي در تحوالت آ      
بيني جمعيت روستايي است، يكي     هاي مهم پيش  سزا دارد و افزون بر آنكه از مؤلفه       

داشت جمعيت، كاهش فقـر و رشـد اقتـصادي مراكـز            ساز براي نگه  از عوامل زمينه  

 رود؛ و شمار ميروستايي به
-اي توسعه، چگونه مـي    ه اقتصادي؛ به بيان ديگر، در برنامه      -هاي اجتماعي نابرابري -۳

 . ها را کاهش دادتوان اين نابرابري

 قانون برنامة سوم توسعه، تأكيـد و مقـرر شـده اسـت كـه كليـة                  ۱۳۷بر اساس مادة    

 خانوار تا پايان برنامة سوم از راه مناسب، آب آشـاميدني، مدرسـه،              ۲۰روستاهاي باالي   

 . برق و تلفن برخوردار شوند

 المي ارائـه خـدمات و تـسهيالت بـه روسـتاها در      تـا قبـل از پيـروزي انقـالب اسـ     

قالب احداث فيزيكي عمران روستايي در حد محدودي پيگيـري شـد كـه نتيجـه آن در                  

 ۴۳۲۷ هزار روستا بـه آب آشـاميدني، برخـورداري        ۱۲شروع انقالب اسالمي، دسترسي     

  كيلــومتر راه روســتايي بــوده اســت ۸۰۰۰ روســتا از بــرق و دسترســي روســتاييان بــه

  )۱۳۸۱,زارت كشاورزيو(

عدم برخورداري جامعة روستايي از امكانات و شكاف شديد ايجاد شده بين منـاطق              

ريـزان دورة   هاي پيش از انقالب برنامه      شهري و روستايي طي اجراي پنج برنامه در سال        
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ريزي بخشي و الگـو     را بر آن داشت تا با بازنگري در نظام برنامه          ) ۱۳۶۱-۱۳۵۷(ششم  

اي، آمايش سرزمين را مـورد توجـه قـرار دهنـد و در ايـن                ريزي منطقه برنامهقرار دادن   

هـاي مربـوط بـه        سازی همة فعاليت  اي، يكپارچه راستا، در قالب يك برنامة جامع منطقه      

 . بخش كشاورزي و توسعة روستايي را مطرح کنند

الب پس از پيروزي انقالب اسالمي، نهادهايي چون جهاد سازندگي، بنياد مسكن انق           

های توسـعه و عمـران        اسالمي، و مركز خدمات كشاورزي هر کدام به بخشي از فعاليت          

 . کـرد تر ايفا مـی   روستايي پرداختند كه در اين ميان، نقش جهاد سازندگي نقشی برجسته          

هـاي  با اين همه، مسائل مربوط به جنگ تحميلي، محاصرة اقتصادي و بازسازي ويرانـي      

ريزي بخشي در كشور جهاد سـازندگي       و نيز مشكالت برنامه   جامانده از رژيم گذشته       به

ای جامع براي توسعة روستايي بازداشت و به اقـداماتی پراكنـده در             سازی برنامه را پياده 

 . قالب عمران روستايي سوق داد

، نگرشی نـسبتًا گـسترده در زمينـة         )۱۳۸۳-۱۳۷۹(با آغاز برنامة سوم توسعة كشور        

پديد آمد و در فصل هيجـدهم قـانون برنامـة سـوم، در كنـار                توسعه و عمران روستاها     

عمران شهري، عمران و توسـعة روسـتايي نيـز مـورد توجـه قـرار گرفـت و اهـداف و             

راهكارهاي اجرايي مرتبط در دو هدف كالن شامل تسريع در توسعه و عمران روسـتاها               

ال و درآمد بيـشتر     سازي برای اشتغ  و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان و نيز زمينه         

ويـژه در   زا به هاي اشتغال   گذاري و توسعة فعاليت     روستاييان و حمايت و تشويق سرمايه     

در اين راستا، معاونت عمران     . هاي كشاورزي و صنايع تبديلي مشخص شده است       زمينه

هـاي خـود پرداختـه و بـا تـداوم             گيـری در فعاليـت    و صنايع روستايي به ايجاد جهـت      

آوري هاي آب كشاورزي، جمـع    ه، اقداماتي مانند تأمين برق برای چاه      هاي گذشت   فعاليت

الحسنة توسعة اشتغال روستايي،    و دفع فاضالب مناطق روستايي، تشكيل صندوق قرض       

 . و بسترسازی برای تشكيل صندوق توسعه وعمران روستايي را به انجام رسانده است

ر امـور روسـتايي در      هـاي عمرانـي دولـت د       در مجموع، بررسـي وضـعيت برنامـه       

هاي گذشـته از      هاي عمران روستايي در سال    هاي مختلف بيانگر آن است که بودجه        سال
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ای کـه در دورة شـوک نفتـي         گونـه به, اوضاع سياسي و اقتصادي کشور متأثر بوده است       

افـزايش و در    , پيش از پيروزي انقالب اسالمي و افـزايش چـشمگير درآمـدهاي نفتـي             

 . کاهش يافته است) ۱۳۶۷تا ۱۳۵۹های  بين سال(راق عليه ايران دوران جنگ تحميلي ع

 از سوي ديگـر، هرچنـد، آمـار و اطالعـاتی دقيـق بـراي بـرآورد ميـزان يـا حجـم                       

هاي پراكنده مؤيد گستردگی فقر روستايي فقر روستايي در ايران وجود ندارد، اما بررسي

 انساني برنامة عمراني    گزارش توسعة  ). ۱۳۷۵رحيمي سوره و رضوي،     (در كشور است    

  ميليون نفر روستاييان فقيـر در ايـران بـوده كـه حـدود               ۸/۷دهندة وجود    نشان ۱۹۹۵در  

 .  درصد جامعة روستايي را تشكيل داده است۳۱

هـاي  هاي پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي، همـواره روسـتاها و سياسـت           در سال 

سـالة اول و    هاي پـنج  که در برنامه  ريزان بوده، چنان  فقرزدايي مورد توجه دولت و برنامه     

دوم، براي مبارزه با فقر، به آموزش تخصصي نيروي كار روستايي، اجراي برنامة تنظـيم               

 اجتمـاعي بـراي زنـدگي خـانوار         -خانواده، و تدوين معيارهـاي قابـل قبـول اقتـصادي          

 .روستايي پرداخته است

اي شـرايط زنـدگي      هرچند، وزارت جهاد سازندگي در زمينة عرضة خدمات و ارتق         

در نقاط روستايي و نيز افزايش درآمد روستاييان اقـداماتی نـسبتأ گـسترده را بـه انجـام                  

ها، عرضة خدمات بازاريابي و     رسد كه خدمات توليدي، زيرساخت    رسانده اما به نظر مي    

هـاي  شده در جوامع روستايي بيشتر در خدمت گروه       هاي انجام   تجارتي، و ديگر فعاليت   

هاي دولتي نيز مناطق شهري را بيـشتر زيـر          همچنين، يارانه . وسط بوده است  درآمدي مت 

 رفتـه، تـاكنون روسـتاهاي ايـران بيـشتر          هـم روی). ۱۳۸۲رضـوي، (اند  پوشش قرار داده  

 انـد،  ويژه كاالهاي خـوراكي تلقـي شـده       در حکم منبع توليد مواد مورد نياز شهري و به         

بدين ترتيب، پيامـدهاي نـامطلوب      . اندمند بوده در حالي كه خود از منابع ملي كمتر بهره        

هـاي شـهري    آبي و خشكسالي و نيـز جاذبـه       اين روند با اثرات حوادث طبيعي نظير كم       

نيـافتگي روسـتايی    همراه شده و به تخلية تدريجي روستاها و در نتيجه، فقـر و توسـعه              

نبـودن برخـي از     وري و نيـز مولـد       افزون بر اين، پايين بودن سطح بهره      . انجاميده است 
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مشاغل از عوامل مهم بروز فقر بيشتر در مناطق روستايي ايـران بـوده اسـت و بـر ايـن                     

درآمد و افزايش ضريب بازدهي برخي از       هاي كم وري گروه توان ارتقای بهره  اساس، می 

ريـزي  سـازمان مـديريت و برنامـه      (مشاغل را راهبردی مهم در زمينة فقرزدايي دانـست          

وري ، رشد بهـره   )۱۳۸۸-۱۳۸۴(سوي ديگر، در برنامة چهارم توسعه       از  ). ۱۳۷۹كشور،  

سازمان مديريت (بيني شده است  درصد پيش  ۵/۲طور متوسط ساالنه    کل عوامل توليد به   

شـده در برنامـة     بينـي رو، تحقق رشد اقتصادي پيش    از اين ). ۱۳۸۳ريزي كشور،   و برنامه 

 است تا بتوان با عوامل توليد موجودوري در گرو افزايش بهره)  درصد۸(چهارم توسعه 

 . به توليد بيشتر دست يافت

هـاي فقرزدايـي، در   گذاري دولت در برنامه با توجه به اهميت و نقش كليدي سرمايه 

هاي دولت در امـور زيربنـايي         گذاري  مطالعة حاضر، اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه      

هاي  گذاري رسي شده و در پايان، سرمايه مناطق روستايي ايران بر    در فقرزدايي بر روستاها

 ۱۳۸۴-۱۳۵۴وري عوامل توليـد و فقرزدايـي در دورة          زمان بر رشد بهره   دارای تأثير هم  

 . شناسايی شده است

 روش تحقيق

 , هــاي عمرانــي دولــت گــذاري در مطالعــة حاضــر، بــرای بررســي رابطــة بــين ســرمايه

 نظــام معــادالت اســتفاده شــد وري و فقــر در منــاطق روســتايي ايــران، از  رشــد بهــره

)Fan et al., 2000(صورت زير بوده استزمان به؛ و شكل ساختاري نظام معادالت هم: 
، )TFP()۱(وري کـل    ؛ تابعي از رشد بهره    )P(درصد جمعيت روستايي زير خط فقر        -۱

 محـصوالت   ) TT() ۲(، رابطه مبادلـة   )WAGES(نرخ دستمزد نيروي کار کشاورزي      
ــد جمع ــشاورزي، رش ــتايي ک ــت روس ــتغال   ) POP(ي ــه، درصــد اش ــک وقف ــا ي ب

 ؛ )T(، و متغير روند )NAMPLY(غيركشاورزي در كل اشتغال روستايي 
وري کل؛ تابعي از مخارج دولت بر روی پژوهش و توسعة كشاورزي بـا              رشد بهره  -۲

خـصوصي  (درصد كل سطح زير كشت با شبکة آبياري         , )RDE(هاي مختلف   وقفه
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سـازي در   حجـم جـاده   , )LITE(سوادي جمعيت روسـتايي     نرخ با , )IR) (و دولتي 
 ، و متغير روند؛ )ROADS(مناطق روستايي 

درصد كل سطح زير كشت با شبکة آبياري؛ تابعي از مخارج دولت بر روی آبياري                 -۳
، و متغيـر    )PVELE(درصـد روسـتاهای دارای بـرق        , )IRE(هاي مختلـف    با وقفه 
 روند؛ 

هـاي  ؛ تابعي از مخارج دولـت بـر روي جـاده          سازي در مناطق روستايي   حجم جاده  -۴
 ، و متغير روند؛ )ROADE (هاي مختلف روستايي با وقفه

نرخ باسوادي جمعيت روستايي؛ تابعي از مخارج دولت بر روي آموزش روسـتايي              -۵
 ، و متغير روند؛  )EDE(هاي مختلف با وقفه

تراکم , مل توليد وري کل عوا  نرخ دستمزد نيروي کار کشاورزي؛ تابعي از رشد بهره         -۶
نرخ باسوادي و مخارج دولـت بـر روي بهداشـت و درمـان روسـتايي بـا         , ايجاده
 ، و متغير روند؛ )HELE(هاي مختلف وقفه

درصد اشتغال غيركشاورزي در كل اشتغال روستايي؛ تـابعي از مخـارج دولـت بـر                 -۷
 اي در منـاطق روسـتايي،     ، تراكم جاده  )GERDEV(روي توسعه و عمران روستايي      

 نرخ باسوادي جمعيت روستايي، درصد روستاهای دارای برق، و متغير روند؛ 
درصد روستاهای دارای برق؛ تابعي از مخارج دولـت بـر روي بـرق روسـتايي بـا                   -۸

 ، و متغير روند؛ و)PWRE(هاي مختلف وقفه
, وري کـل عوامـل توليـد      نرخ مبادلة محصوالت کـشاورزي؛ تـابعي از رشـد بهـره            -۹

) متوسط قيمت چند محـصول عمـدة صـادراتي        (كشاورزي  شاخص قيمت جهاني    

)WPI(و متغير روند ،. 

شايان يادآوری است که در اين مطالعه، بـرای محاسـبة شـاخص فقـر، از شـاخص                  

صورت درصد افراد زير خط فقر در نظر         استفاده شد که در آن، فقر به       )۳(نسبت سرشمار 

آسانی از طريق زير خط فقر را بهتوان جمعيت روستايي بدين ترتيب، می . شودگرفته می 

در ايـن مطالعـه،   . ضرب كردن نسبت سرشمار در كل جمعيت روسـتايي محاسـبه کـرد           
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 جواد تركماني، الهام جمالي مقدم ۸

 

 

ريزي مبناي محاسبة نسبت سرشمار ميزان خط فقری است که سازمان مديريت و برنامه            

 برآورد کرده و بر ايـن اسـاس، مقـدار خـط فقـر مطلـق بـراي خانوارهـاي                ۱۳۷۹براي  

در مرحلـة بعـد، بـا اسـتفاده از          .  ريال در ماه در نظرگرفته شده است       ۴۷۸۷۴۰روستايي  

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي براي مناطق روسـتايي، ميـزان خـط فقـر بـراي                  

هاي درآمدي روستايي در      سپس، با استفاده از هزينه دهك     . هاي مختلف تعديل شد     سال

ورد نسبت سرشـمار يـا درصـد        هاي مختلف و مقايسة آنها با خط فقر هر سال، برآ            سال

 .افراد زير خط فقر صورت گرفت

متغير نرخ مبادله تأثير تغيير قيمـت محـصوالت كـشاورزي نـسبت بـه قيمـت كـل                   

در اين مطالعه، با توجه بـه مطالعـات     . كندگيري مي محصوالت بر فقر روستايي را اندازه     

، )Fan et al., 2000(و فـن و همكـاران   ) Datt and Ravallion, 1998(دات و راواليون 

 . جاي نرخ تورم در مناطق روستايي، از نرخ مبادله استفاده شده استبه

هـا  وري كل عوامل توليد از تقسيم ستانده به مجموع موزون همة نهاده           شاخص بهره 

در مطالعة حاضر، پـس از تعيـين        . آيددست مي به) در اينجا، نهادة نيروي كار و سرمايه      (

وري کـل  به مقياس و اطمينان از ثابت بودن آن، برآورد رشـد بهـره   بازدهي توليد نسبت    

عوامل توليد با استفاده از روش برآورد تابع توليد کل محصوالت کشاورزي و محاسـبة               

، و اكبـري و  Sargent and Rodriguez, 2001(کشش عوامل توليد انجـام شـده اسـت    

 )).۱۳۸۲رنجكش، 

 ايــي در منــاطق روســتايي ايــران، از بــرای بررســي رابطــة مخــارج دولــت بــا فقرزد

منابع آماري گوناگون استفاده شده و بدين منظور، اطالعات مربوط به برخي از متغيرهـا               

صـورت مـستقيم از   مانند درصد روستاهاي دارای برق و نـرخ باسـوادي روسـتاييان بـه           

همچنـين،  . برگرفتـه شـده اسـت     ) PDS(آمارهاي مربوط به مؤسسة پژوهش و توسـعه         

 د نرخ دستمزد نيـروي كـار كـشاورزي و درصـد اشـتغال غيركـشاورزي در كـل                   برآور

هاي مختلف اقتـصادسنجي صـورت     اشتغال روستايي از طريق محاسبات آماري و روش       

 . گرفته است
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گذاري عمراني دولت در امور مختلف روستايي از قوانين           آمارهاي مربوط به سرمايه   
آوري هـاي مختلـف، جمـع        سـال  بودجة كشوري، مصوب مجلس شـوراي اسـالمي در        

هـاي درآمـدي، از نتـايج       همچنين، براي تعيين اطالعات مربوط به هزينة دهك       . اند  شده
هـاي مختلـف اسـتفاده شـده          تفصيلي آمارگيري از هزينة خانوارهاي روستايي در سـال        

هاي مربوط به مخارج عمراني دولت در امور روستايي و نرخ دستمزد كارگر             داده. است
 نيز با استفاده از شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق روسـتايي               كشاورزي

 .اند، تنظيم شده)۱۳۷۴=۱۰۰(ايران تعديل و سپس، بر مبناي سال پايه 
 )۴(معادله، آزمـون قطـري بـودن      صورت سيستمي يا تك   برای تعيين راهبرد برآورد به    

روش پيـشنهادي بـروچ و      كوواريانس جمالت پسماند با اسـتفاده از        -ماتريس واريانس 
از آنجـا کـه بـر اسـاس     .  (Seddighi et al., 2000) انجام شده است۱۹۸۰پاگان در سال

شـود، بايـد    دست آمده از اين آزمون، معادالت موجود در سيستم پذيرفتـه نمـی            نتايج به 
 هـاي با استفاده از آزمـون    . صورت سيستمي برآورد شوند   معادالت موجود در سيستم به    

)۵(تشخيص ئلةمس تشخيص،
زمان تعيين شده که بر اساس      موجود در سيستم هم    معادالت 

 .  بوده است)۶(معادالت موجود در سيستم بيش از حد مشخص تمامي آمده، دستبه نتايج
 ماننـد تحقيقـات     -گـذاري در امـور زيربنـايي        با توجه به تأثيرات درازمدت سـرمايه      

 بـر توليـد كـشاورزي،    -شت، و آبياريرساني، بهداسازي، آموزش، برقكشاورزي، جاده 
 ای مناسـب در نظـر گرفتـه شـود          الزم است كه در مـورد هـر کـدام از متغيرهـا، وقفـه              

)Fan et al., 2000 .(       بدين منظـور، در مطالعـة حاضـر، از الگـوي اقتـصادسنجي كـالن
وزارت امور اقتصادي و    (شده توسط سازمان برنامه و بودجه  استفاده شده است           طراحي

شايان يادآوری است که در مطالعة حاضـر، ابتـدا معـادالت موجـود در               ). ۱۳۷۳ايي،  دار
 .اندبرآورد شده) 2SLS(اي روش حداقل مربعات دومرحلهصورت جداگانه بهسيستم به

وري روستاييروش محاسبة تأثيرات نهايي مخارج دولت بر فقر و رشد بهره  

ختلف مخارج عمراني دولت بر فقر و       منظور تعيين تأثيرات نهايي و كشش انواع م       به

زمان مـشتق جزئـي   وري روستايي، از معادالت موجود در سيستم معادالت هم    رشد بهره 

 .شودگرفته مي
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گذاري دولت در زمينة تحقيق و تـرويج كـشاورزي در             بر همين اساس، تأثير سرمايه    

 :شوديصورت زير محاسبه م، بر فقر در اين سال به)در مدل لگاريتمي(، tسال 

dP/dRDEt=(δP/δTFP)(δTFP/δRDEt)+(δP/δWAGES)(δWAGES/δTFP) 

(δTFP/δRDEt)+(δP/δTT)( δTT/δTFP)( δTFP/δRDEt) ) ۱ (  

گذاري دولـت در      كه در آن، جملة اول طرف راست تساوي دربرگيرندة تأثير سرمايه          

 TFPهمچنــين، .  بــر فقــر اســتTFPزمينــة پــژوهش و توســعة كــشاورزي از طريــق 

هاي نسبي محصوالت كشاورزي بر يافته از طريق تغيير در نرخ دستمزد و قيمت  افزايش

جمـالت  (و غيرمـستقيم    ) جملـة اول  (گذارد و بدين ترتيب، تأثيرات مستقيم       فقر اثر مي  

 .آيددست ميگذاري دولت در پژوهش و توسعه به سرمايه) بعدي

  بـه tاهش فقـر در سـال    بر كـ tگذاري دولت در زمينة آبياري در سال  تأثير سرمايه

 :شودصورت زير محاسبه مي

(dP/dIREt=(δP/δTFP)(δTFP/δIR)(δIR/δIREt)+(δP/δWAGES) 

(δWAGES/δTFP)(δTFP/δIR)(δIR/δIREt)+(δP/δTT)(δTT/δTFP) 

(δTFP/δIR)(δIR/δIREt) )۲ (  

وري، گذاري دولتي در زمينة آبياري نيز از طريق افـزايش بهـره             بدين ترتيب، سرمايه  

 .گذاردهاي نسبي محصوالت كشاورزي بر فقر اثر ميتمزدها و قيمتدس

 بر كاهش فقـر در      tسازي روستايي در سال     گذاري دولت در زمينة جاده      تأثير سرمايه 

 :شودصورت زير محاسبه ميهمان سال به

dP/dRoadEt=(δP/δTFP)(δTFP/δRoadS)(δRoads/δRoadEt)+(δP/δWAGES) 

(δWAGES/δTFP)(δTFP/δRoadS)(δRoadS/δRoadEt)+(δP/δNAMPLY)(δNA

MPLY/δRoadS)(δRoadS/δRoadEt)+(δP/δWAGES) 

(δWAGS/δRoadS)(δRoadS/δRoadEt) ) ۳ (  

دهندة تأثيرات مـستقيم افـزايش      جملة اول در عبارت سمت راست اين معادله نشان        

ات جمالت دوم و سوم تـأثير     . سازي است وري بر فقر در نتيجة افزايش حجم جاده       بهره
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هـاي  وري بر فقر از طريق مجراهاي تغيير در دسـتمزد و قيمـت            غيرمستقيم افزايش بهره  

دهنـدة تـأثير افـزايش     جملة چهارم نـشان   . دهندنسبي محصوالت كشاورزي را نشان مي     

سـازي بـر    گذاري دولـت در جـاده       درصد اشتغال غيركشاورزي ناشي از افزايش سرمايه      

ندة تأثير افزايش دستمزدهاي كـشاورزي ناشـي از         دهكاهش فقر و جملة پنجم نيز نشان      

سازي در مناطق روستايي بر كاهش فقر       هاي دولت در زمينة جاده      گذاري  افزايش سرمايه 

 .است

 بر فقـر روسـتايي      tرساني روستايي در سال     گذاري دولت در زمينة برق      تأثير سرمايه 

 :صورت زير قابل محاسبه استدر همان سال به

dP/dPWREt=(δP/δTFP)(δTFP/δIR)(δIR/δPVELE)(δPVELE/δPWREt)+ 

(δP/δWAGES)(δWAGES/δTFP)(δTFP/δIR)(δIR/δPVELE)(δPVELE/δPWREt)

+(δP/δTT)(δTT/δTFP)(δTFP/δIR)(δIR/δPVELE)(δPVELE/δPWREt)+ 

(δP/δNAMPLY)(δNAMPLY/δPVELE)(δPVELE/δPWREt) )۴ (  

ــأثير افــزايش بهــره  ــه ت ــر فقــر در نتيجــة افــزايش وري جملــة اول در ايــن معادل ب

دهنـدة  جمـالت دوم و سـوم نـشان       . دهد  ميرساني را نشان    گذاري در زمينة برق     سرمايه

وري بر فقر از طريق مجراهاي تغيير در دستمزد و نـرخ            تأثيرات غيرمستقيم افزايش بهره   

جملة آخر نيز تأثير افزايش درصد اشتغال غيركشاورزي در نتيجـة افـزايش   . مبادله است 

 .دهد ميرساني روستاها بر كاهش فقر را نشان هاي دولت در زمينة برق گذاري مايهسر

- بر كاهش فقر در اين سال به       tگذاري دولت در زمينة آموزش در سال          تأثير سرمايه 
 :شودصورت زير برآورد مي

dP/dEDEt=(δP/δTFP)(δTFP/δLITE)(δLITE/δEDEt)+(δP/δTT) 

(δTT/δTFP)(δTFP/δLITE)(δLITE/δEDEt)+(δP/δWAGES)(δWAGES/ 

δTFP)(δTFP/δLITE)(δLITE/δEDEt)+(δP/δNAMPLY) 

(δNAMPLY/δLITE)(δLITE/δEDEt)+(δP/δWAGES)(δWAGES/ 

δLITE)(δLITE/ δEDEt) )۵ (  
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گذاري دولت در زمينة آموزش بر كـاهش فقـر از طريـق               سه جملة اول تأثير سرمايه    

گـذاري   دهنـدة تـأثير سـرمايه   دي نيز نـشان جمالت بع. دهندوري را نشان مي   بهبود بهره 

هـاي شـغلي   عمراني دولت در زمينة آموزش بـر كـاهش فقـر از طريـق بهبـود فرصـت           

 .هاي دستمزد كشاورزي استغيركشاوري و تغيير در نرخ

 :آيددست ميصورت زير بهتأثير مخارج دولت بر توسعه و عمران روستايي به

dP/dGERDEVt=(δP/δNAMPLY)(δNAMEPLY/ δGERDEV) ) ۶ (  

بر مبناي اين معادله، مخارج دولت در زمينـة توسـعه و عمـران روسـتايي از طريـق                   

 .گذاردهاي شغلي غيركشاورزي بر فقر روستايي اثر ميافزايش فرصت

گذاري دولت در زمينة بهداشت نيز از طريق دستمزدهاي كشاورزي بـر فقـر                سرمايه

 .گذارداثر مي

)۷ (dP/ \dHELEt= (δP/δWAGES)(δWAGES/δHELEt) 

های مختلـف روسـتاها   هاي عمراني دولت در زمينه گذاري بدين ترتيب، تأثير سرمايه 

 صورت مستقيم و يا غيرمستقيم محاسبه شده استبر كاهش فقر روستايي به

 نتايج

تأثيرات مستقيم  . تواند تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم بر فقر داشته باشد        مخارج دولت مي  

هاي رفاهي،  گذاري در امور اشتغال زا و برنامه        شود كه از طريق سرمايه    ي مي شامل منافع 

شـود كـه رشـد كـشاورزي و         اثـرات غيرمـستقيم زمـاني ايجـاد مـی         . رسـد به فقرا مـي   

هاي روستايي، تحقيقـات    هاي دولت در زيرساخت     گذاري  غيركشاورزي از طريق سرمايه   

هاي شغلي و ابد و به ايجاد فرصت    كشاورزي، و بهداشت و آموزش روستاييان افزايش ي       

 . نيز درآمدزايي براي فقراي روستايي بينجامد

تر گفته شـد، بـرای بررسـي اثـرات مـستقيم و           گونه كه پيش  در مطالعة حاضر، همان   

هاي عمراني دولت در امـور مختلـف روسـتايي، كـشش فقـر                گذاري  غيرمستقيم سرمايه 
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 ۱۳  …هاي  گذاري بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه 

 

 

هـا در     گـذاري   ت به هر کدام از سـرمايه      وري كل عوامل توليد نسب    روستايي و رشد بهره   

 . امور روستايي محاسبه شده است

 ۱وري كـشاورزي در جـدول       مجموع تأثيرات مخارج دولت بر فقر روستايي و بهره        

هـاي فقـر روسـتايي و رشـد         هاي دوم و چهارم جدول بيانگر كشش      ستون. آمدده است 

ييـرات در فقـر و رشـد        ترتيـب، درصـد تغ    وري نسبت به مخارج دولت است كه به       بهره

هـاي دولـت در امـور         گـذاري   وري كل نسبت به يك درصد تغيير در انواع سـرمايه          بهره

 . دهندروستايي را نشان مي
 

 وري كل عوامل توليدهاي برآورد شدة فقر روستايي و رشد بهره كشش-۱جدول 

 گذاري سرمايه
فقر 

 روستايي

 tآمارة 
 محاسباتي

وري رشد بهره

 كل عوامل

 tة آمار
 محاسباتي

 ۷۰/۱ ۱۶/۰ -۷۸/۱ -۰۲۴/۰ تحقيق و ترويج کشاورزي
 ۸۴/۱ ۴۹/۰ -۷۱/۱ -۰۲۳/۰ آبياري

 ۹۸/۰ -۰۸/۰ -۸۳/۱ -۰۲۷/۰ سازيجاده
 ۲۱/۱ -۰۴/۰ -۴۸/۱ -۰۰۰۳/۰ آموزش

 ۳۲/۱ -۰۸/۰ -۵۳/۱ -۰۰۰۵/۰ برق روستايی
 .n.a. n.a -۸۹/۱ -۰۵/۰ توسعه و عمران روستايي

عمومي بهداشت و درمان 
 خانوار روستايي

۰۰۱/۰- ۲۵/۱- n.a. n.a. 

n.a. :باشدگذاري نيست، قابل برآورد نمي وري تابعي از متغيرهاي سرمايهاز آنجا كه متغير رشد بهره. 
 هاي تحقيقيافته: مأخذ

گذاري در توسعه و      كشش فقر روستايي نسبت به سرمايه     , دست آمده مطابق نتايج به  
عبـارت ديگـر،    دار اسـت؛ بـه     مقـدار و از نظـر آمـاري، معنـي          عمران روستايي بيشترين  

هـاي    گـذاري   گذاري دولت در توسعه و عمران روستايي بـيش از سـاير سـرمايه               سرمايه
ای كه يك درصـد افـزايش در        گونهعمراني دولت از ميزان فقر روستايي کاسته است، به        

پـس از آن، تـأثير      . دهـد  مـي  درصد كاهش    ۰۵/۰ميزان  گذاري، فقر را به     اين نوع سرمايه  
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 جواد تركماني، الهام جمالي مقدم ۱۴

 

 

بـا يـك    . سازي بر فقر روستايي بيـشتر بـوده اسـت         گذاري دولت در زمينة جاده      سرمايه
يابد؛ بـا ايـن      درصد كاهش مي   ۰۲۷/۰ميزان  گذاري، فقر به    درصد افزايش در اين سرمايه    

. وري كـل عوامـل توليـد تـأثير منفـي دارد        گذاري بـر رشـد بهـره        گونه سرمايه همه، اين 
ذاري در تحقيق و ترويج كشاورزي از نظر تأثيرگذاري بر فقر روستايي در رتبة              گ  سرمايه

گذاري تحقيق و ترويج بـه   گونه اي كه افزايش يك درصدي در سرمايه بعد قرار دارد، به   
گذاري بـر رشـد       همچنين، اين نوع سرمايه   . انجامد درصد مي  ۰۲۴/۰ميزان  كاهش فقر به  

 )۷(»برنـده _ برنـده «عبـارت ديگـر، نـوعی راهبـرد         و به وري كل نيز اثر مثبت دارد؛       بهره
وري عوامل توليد و از سوی      رود؛ بدين مفهوم كه از يك سو، به افزايش بهره         شمار می   به

گـذاري در زمينـة آبيـاري         پـس از آن، سـرمايه     . انجامدديگر، به کاهش فقر روستايي می     
 با يك درصد افزايش در ايـن        نحوي كه بيشترين تأثير را بر كاهش فقر روستايي دارد، به        

گـذاري    همچنين، سـرمايه  . يابد درصد كاهش مي   ۰۲۳/۰ميزان  گذاري، فقر به    نوع سرمايه 
وري كل عوامل توليد تأثير مثبت دارد؛ بدين ترتيب كـه بـا يـك               در آبياري بر رشد بهره    

 وري كـل عوامـل توليـد نزديـک بـه           درصد افزايش در اين نوع سـرمايه گـذاري، بهـره          
گـذاري در زمينـة بهداشـت نـسبت بـه انـواع               تأثير سـرمايه  . يابددرصد افزايش مي   ۵/۰

ای كه افزايش يك درصدي ان فقر       گونههاي عمراني دولت كمتر است، به       گذاري  سرمايه
 . دهد مي درصد كاهش ۰۰۱/۰روستايي را حدود 

طريـق  هاي دولت از      گذاري  از آنجا كه كشش فقر نسبت به هر کدام از انواع سرمايه           
تـوان از طريـق     شـود، مـي   گيري كلي از معادالت موجود در سيستم محاسـبه مـي          مشتق

ها، تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم مخارج كار رفته در محاسبة هر کدام از كشش       اجزاي به 
هـاي دولـت در       گـذاري   تأثيرات مـستقيم و غيرمـستقيم سـرمايه       . دست آورد دولت را به  
 . آمده است۷ تا ۱نمودارهاي 
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 ۱۵  …هاي  گذاري بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه 

 

 

 
 مخارج عمراني دولت در تحقيق و ترويج كشاورزي

۱۶۳/۰ 

 وري کل عوامل توليدرشد بهره

۴۱/۰-    ۲۴۸/۰- 

  ۱۱۴/۰- 

             نرخ مبادله        نرخ دستمزد كشاورزي 

 
۴۷۸/۰-   ۱۲۲/۰- 

 درصد افراد روستايي زير خط فقر
 

 قيق و ترويج كشاورزي گذاري دولت در زمينة تح  تأثيرات سرمايه-۱نمودار 
 وريبر فقر و رشد بهره

گـذاري دولـت در تحقيـق و تـرويج             تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه     ۱نمودار  

تأثير مستقيم اين نوع سرمايه گـذاري شـامل تـأثير افـزايش             . دهد  ميكشاورزي را نشان    

محـصوالت  يافتـه از طريـق تغييـر در نـرخ مبادلـه              افزايش TFP. وري بر فقر است   بهره

دليل منفي بودن رابطة    آيد، به که از اين نمودار برمی    چنان. گذاردكشاورزي بر فقر اثر مي    

وري كل، فقر از مجرای وري عوامل توليد، با افزايش رشد بهرهنرخ دستمزد با رشد بهره   

عبـارت ديگـر، تنهـا از مجـرای تـأثيرات           يابد؛ بـه  نرخ دستمزد و نرخ مبادله كاهش نمي      

 . كندگذاري است كه فقر روستايي كاهش پيدا مي اين نوع سرمايهمستقيم 
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 جواد تركماني، الهام جمالي مقدم ۱۶

 

 

 

 گذاري دولت در زمينة آبياري سرمايه

۲۰۵/۰ 

 درصد كل سطح زير كشت آبي

۴/۲ 

 وري کل عوامل توليدرشد بهره

۴۱/۰-    ۲۴۸/۰- 

۱۱۴/۰- 

 نرخ مبادله  نرخ دستمزد کشاورزي 

 
۴۷۸/۰-    ۱۲۲/۰- 

  زير خط فقردرصد افراد روستايي

 وريگذاري دولت در زمينة آبياري بر فقر و رشد بهره  تأثيرات سرمايه-۲نمودار 

هاي دولت در توسعة آبيـاري محـصوالت    گذاري  اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه    

گذاري عمراني دولـت در آبيـاري    افزايش سرمايه. آيددست مي به۲كشاورزي از نمودار   

تـأثيرات  . گـذارد طور مستقيم بر فقـر تـأثير مـي        ي كل عوامل به   وراز طريق افزايش بهره   

گـذاري در آبيـاري بـر فقـر از طريـق تغييـر در نـرخ مبادلـة               غيرمستقيم افزايش سرمايه  

محصوالت كشاورزي و تغيير در نرخ دستمزد است اما از آنجا كه برخالف انتظار، نرخ               

توليد رابطـة منفـي دارنـد، رابطـة         وري كل عوامل    دستمزد و نيز نرخ مبادله با رشد بهره       

رو، تـأثير آن بـر فقـر        ها با فقر نيز منفی اسـت و از ايـن          گذاری  گونه سرمايه افزايش اين 

 . وري كل خواهد بودروستايي تنها از مجرای رشد بهره
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 ۱۷  …هاي  گذاري بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه 

 

 

 

 سازيگذاري دولت در جاده سرمايه

۰۲۵/۰- 

 حجم جاده سازي در مناطق روستايي

۱۰۷/۰     ۰۸/۲-                              ۴/۳ 
 

 رشد بهره وري         ۱۱۱/۰     نرخ دستمزد کشاورزي     درصد اشتغال غيركشاورزي    
 کل عوامل توليد         در كل اشتغال روستايي             

 

    ۴۷۸/۰-  ۱۱۴/۰-  ۲۴۸/۰- 

  نرخ مبادله      -۱۴/۲

۱۲۲/۰- 

 خط فقردرصد افراد روستايي زير 

 وريسازي بر فقر و رشد بهرهگذاري دولت در زمينة جاده  تأثيرات سرمايه-۳نمودار 

سازي بـر   گذاري دولت در جاده     آيد، ميزان تأثيرات سرمايه    برمی ۱كه از جدول    چنان

گـذاري در توسـعه و عمـران     ای كه پس از سرمايهگونهفقر روستايي نسبتًا زياد است، به 

تــأثير . رودشــمار مــیميــزان تــأثير بــر كــاهش فقــر روســتايي بــهروســتايي، بيــشترين 

از آنجا كه . سازي بر فقر بيش از تحقيق و ترويج كشاورزي است  گذاري در جاده    سرمايه

وري عوامـل   گذاري عالوه بر تأثيرگذاري بر فقـر از طريـق رشـد بهـره               اين نوع سرمايه  

همـراه  شتر فقـر روسـتايي را بـه       توليد، بر اشتغال غيركشاورزي نيز مؤثر است، كاهش بي        

 . نيز قابل مشاهده است۳اين موضوع در نمودار . دارد
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 جواد تركماني، الهام جمالي مقدم ۱۸

 

 

 

 گذاري دولت در آموزش روستايي سرمايه
۳/۶- 

 نرخ باسوادي جمعيت روستايي

۰۰۰۹/۰  ۰۰۷/۰ 

 

 وري کل عوامل توليدرشد بهره
   

 

        ۴۱/۰-         ۱۱۴/۰-  ۲۴۸/۰- 
 زيدرصد اشتغال غيركشاور
 در كل اشتغال روستايي 

  نرخ مبادله           نرخ دستمزد کشاورزي          
 

۱۴/۲-     ۴۷۸/۰-         ۱۲۲/۰- 
 

 

 درصد افراد روستايي زير خط فقر

 وريگذاري دولت در زمينة آموزش روستايي بر فقر و رشد بهره  تأثيرات سرمايه-۴نمودار

دليل منفي بـودن رابطـة نـرخ باسـوادي بـا مخـارج       آيد، به  برمي ۴كه از نمودار    چنان
طور مـستقيم   گذاري عمراني دولت در زمينة آموزش روستايي به         آموزشي دولت، سرمايه  

طـور غيرمـستقيم   گذارد، و بهاز طريق افزايش بهره وري كل عوامل توليد بر فقر اثر نمي    
دليل رابطة  رو، به از اين . دنيز از مجرای تغيير در اشتغال غيركشاورزي بر فقر تأثيري ندار          

هاي دولت در آمـوزش روسـتايي و نيـز            گذاري  منفی نرخ باسوادي روستاييان با سرمايه     
وري عوامـل توليـد، در مجمـوع، مخـارج          منفي بودن رابطة نرخ دستمزد و رشـد بهـره         

هاي نسبي بر فقر روسـتايي تـأثير   آموزش روستايي دولت تنها از مجرای تغيير در قيمت     
 ).۱جدول ( است ۰۰۰۳/۰ارد و ميزان اين اثرگذاري نيز اندك و حدود گذمي
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 ۱۹  …هاي  گذاري بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه 

 

 

 رسانی روستاييگذاري دولت در برق سرمايه

۰۸۹/۰- 

 درصد روستاهای دارای برق

  ۳۸/۰ 

 درصد كل سطح زير كشت آبي

۴/۲ 
 

 وري کل عوامل توليدرشد بهره

 

۴۱/۰-       ۱۱۴/۰-  ۲۴۸/۰- 

  نرخ مبادله    نرخ دستمزدکشاورزي

 

۴۷۸/۰-            ۱۲۲/۰- 

 درصد افراد روستايي زير خط فقر

 وريگذاري دولت در برق روستايي بر فقر و رشد بهره  تأثيرات سرمايه-۵نمودار 

گذاري دولـت     توان به بررسی تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه       ، می ۵در نمودار   
دليـل منفـي بـودن رابطـة        آيد، به ودار برمي كه از اين نم   چنان. در برق روستايي پرداخت   

رسـاني، فقـر روسـتايي از       درصد روستاهای دارای برق با مخارج عمراني دولت در برق         
از سوي ديگر، از آنجا كه نرخ       . يابدوري كل عوامل توليد افزايش نمی     مجرای رشد بهره  

ن طريق نيـز محقـق   کاهش فقر روستايي از اي, ای منفي داردمبادله با فقر روستايي رابطه    
رساني تنها از مجرای غيرمستقيم تغيير در نرخ دسـتمزد          گذاري در برق    سرمايه. شودنمی

رساني روسـتايي مـورد حمايـت       هاي برق ارزيابي پروژه . گذاردبر فقر روستايي تأثير مي    
بانك جهاني در آسيا نيز حاكي از آن بـوده كـه در برخـي از كـشورها ماننـد انـدونزي،                    

رساني روستايي تـأثيری مثبـت بركـاهش فقـر روسـتايي نداشـته اسـت                ي برق هاپروژه
)Songco, 2002 .(رساني گذاري در برق البته ممکن است پايين بودن ميزان تأثير سرمايه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 جواد تركماني، الهام جمالي مقدم ۲۰

 

 

هـايي باشـد كـه در         گـذاري   دليل وابستگی آن به سرمايه    روستايي بر كاهش فقر اساسًا به     
دليل پايين بودن بازده عبارت ديگر، بهاست؛ بهگذشته، دولت در بخش انرژي انجام داده   

رساني به روستاها، ميـزان تأثيرگـذاري       هاي اضافي در برق     گذاري  نهايي ناشي از سرمايه   
 ). Fan, 2003(ها بر فقر نيز پايين است  گذاري گونه سرمايهاين

 

 گذاري دولت در توسعه و عمران روستايي سرمايه

۰۲۱/۰ 

 زي در كل اشتغال روستاييدرصد اشتغال غيركشاور

۱۴/۲- 

 درصد افراد روستايي زير خط فقر
 

 وري عمران روستايي بر فقر و رشد بهره و توسعه در دولت گذاري  تأثيرات سرمايه-۶نمودار

. دهـد گذاري در توسـعه و عمـران روسـتايي را نـشان مـی           تأثيرات سرمايه  ۶نمودار  
ر توسعه و عمران روستايي از طريق تغيير در         گذاري د   آيد، سرمايه كه از نتايج برمی   چنان

ای گونـه گذارد، بـه  اشتغال غيركشاورزي در كل اشتغال روستايي بر فقر روستايي اثر مي          
گـذاري در توسـعة روسـتايي، اشـتغال غيركـشاورزي             كه با يك درصد تغيير در سرمايه      

فقـر روسـتايي را     نوبـة خـود،     يافته نيز بـه   يابد؛ اشتغال افزايش   درصد افزايش مي   ۰۲۱/۰
گذاري در  ، ميزان تأثيرگذاري سرمايه  ۱مطابق جدول   . دهد  مي درصد كاهش    ۱۴/۲حدود  

_ در برگيرندة توسعة صنايع دستي      _ توسعه و عمران روستايي بر كاهش فقر روستايي         
 . هاي عمراني دولت است گذاري بيش از ساير سرمايه

 گذاري دولت در بهداشت روستايي سرمايه
۰۰۰۲/۰ 

 نرخ دستمزد کشاورزي
۴۷۸/۰- 

 درصد افراد روستايي زير خط فقر
 

 وريگذاري دولت در بهداشت روستايي بر فقر و رشد بهره  تأثيرات سرمايه-۷نمودار 
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گذاري دولت در بهداشت روستايي از طريق تأثيرگـذاري بـر نـرخ دسـتمزد                 سرمايه

ميـزان يـك درصـد حـدود         بـه  اي كه افـزايش آن    گونهگذارد، به كشاورزي بر فقر اثر مي    

 و از سوي ديگـر، بـا افـزايش يـك        دهد  مي نرخ دستمزد كشاورزي را افزايش       ۰ /۰۰۰۲

 ). ۷نمـودار   (انجامـد    درصد مي  ۴۷۸/۰ميزان  درصدي در نرخ دستمزد، به كاهش فقر به       

 .  است۰ /۰۰۱در مجموع، ميزان كل اين تأثيرگذاري حدود 

 بحث و پيشنهادها

دهنـد كـه برخـي از       دست آمده نشان مـي    هاي به رآورد شده و كشش   طور کلی، مدل ب   به

هاي عمراني دولت در امور روستايي، عالوه بر تأثيرات مـستقيم بـر               گذاري  انواع سرمايه 

كاهش فقر روستايي، از طريق افـزايش درصـد اشـتغال غيركـشاورزي در كـل اشـتغال                  

گذاري در امـوري ماننـد آمـوزش          در رابطه با سرمايه   . گذارندروستايي نيز بر فقر اثر مي     

رابطـة منفـی    (روستايي، از آنجا که عالمت برخـي از متغيرهـا بـرخالف انتظـار اسـت                 

ها   گذاري  گونه سرمايه هاي غيرمستقيم اين  ، از ميزان تأثيرگذاري   )آموزش با نرخ باسوادي   

هري هاي آموزشي بيشتر بـه نفـع نظـام شـ          تاكنون در ايران، هزينه   . شودبر فقر كاسته مي   

ها اختصاص يافته اسـت و از سـوي         بوده و درصد زيادي از بودجة آموزشي به دانشگاه        

المللـي توسـعة    بانـك جهـاني و صـندوق بـين         ()۹(شـده در ايفـاد    ديگر، مطالعات انجام  

هاي آموزشـي   در كشورهاي در حال توسعه حاكي از آن است كه براي نظام           ) كشاورزي

تر آمـوزش   ولويت تأمين مالي عمومي به سطوح پايين      شونده با هزينة عمومي، اگر ا     اداره

گذاري سودمند اجتماعي خواهد بـود بلكـه اثـرات            تنها يك سرمايه  رسمي داده شود، نه   

روا، توجه بيشتر به آموزش روستاييان در       زيادي نيز بر كاهش فقر خواهد داشت؛ از اين        

گـذاري بـر فقـر        رمايهميزان اثرگـذاري ايـن نـوع سـ        ) ابتدايي و راهنمايي  (سطوح پايين   

 .دهد ميروستايي را افزايش 

كــه پــيش از ايــن يــادآور شــديم، از لحــاظ تأثيرگــذاري بــر فقــر روســتايي، چنــان

هـاي عمرانـي      گـذاري   گذاري در توسعه و عمران روستايي بيش از ساير سـرمايه            سرمايه
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أثير منفي  وري كل عوامل توليد ت    دولت به کاهش فقر روستايي انجاميده اما بر رشد بهره         

گذاري در تحقيق و ترويج كشاورزي از نظـر تأثيرگـذاري بـر فقـر                 سرمايه. داشته است 

-وري كل نيز دارای اثر مثبـت اسـت؛ بـه          روستايي در رتبة بعد قرار دارد و بر رشد بهره         
رود؛ بدين مفهوم كه از سويی، به       شمار می به» برنده_ برنده«عبارت ديگر، نوعی راهبرد     

پـس  . انجامدري عوامل توليد و از سوی ديگر، به کاهش فقر روستايي می           وافزايش بهره 

وري كل عوامـل توليـد      گذاري در زمينة آبياري با تأثير مثبت بر رشد بهره           از آن، سرمايه  

گذاري در بهداشـت بـر فقـر          تأثير سرمايه . بيشترين تأثير را بر كاهش فقر روستايي دارد       

 . هاي عمراني دولتاست ريگذا روستايي کمتر از انواع سرمايه

هـاي گذشـته، دولـت بيـشتر بـه            در سال , دست آمده همچنين، بر اساس آمارهاي به    

اي کـه در    گونـه سازي در روستاها توجه داشـته اسـت، بـه         رساني و جاده  هاي برق برنامه

رو، نگهـداري و    شرايط کنوني، بسياري از روستاها از نعمت برق برخوردارند؛ و از ايـن            

 . رسدنظر ميهاي موجود ضروري بهتحفظ ظرفي

 در منـاطق روسـتايي      ۱۳۴۰هاي عمران روستايي در دهة      افزون بر اين، تجربة برنامه    

هـاي توسـعه و عمـران       ايران و ساير کشورها حاکي از آن بوده است که گسترش برنامه           

غال وري و در نتيجه، افزايش اشـت      روستايي، بدون توجه به افزايش توليدات و رشد بهره        

در رفـع مـشکالت معيـشتي و فقرزدايـي از           , کشاورزي و غيرکشاورزي در اين منـاطق      

هايي سنگين را به دولت تحميـل خواهـد         روستاها چندان مؤثر نخواهد بود و تنها هزينه       

رشـد توليـدات بخـش    , هاي اخير، در راسـتاي توجـه بـه توسـعه        هرچند، در سال  . کرد

اقـداماتي در قالـب اجـراي       , اطق روسـتايي  هاي شغلي در منـ    کشاورزي و ايجاد فرصت   

ربـط از  هـاي ذي هاي آبخيزداري توسعة پايدار با مشارکت مردم از سـوی سـازمان       طرح

اما با توجه بـه گـستردگي فقـر و          , جمله وزارت جهاد کشاورزي صورت پذيرفته است      

هـاي  عنايت بيشتر به تخصيص بودجـه     , مهاجرت روزافزون روستاييان به مناطق شهري     

بر اساس  , در اين راستا  . رسدنظر مي اني به توسعة پايدار روستاها الزم و ضروري به        عمر

, هاي دولت بـر فقرزدايـي       گذاري  رغم تأثيرات مثبت انواع سرمايه    دست آمده، به  نتايج به 
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هايي مانند تحقيـق   گذاري به سرمايه, منظور رفع مشکل فقر در بلندمدت     الزم است که به   

وري هاي آبياري در مناطق روستايي که بر رشد بهـره وسعة شبکهو ترويج کشاورزي و ت 

 . بيشتر توجه شود, عوامل توليد نيز تأثير مثبت دارند

 هايادداشت
1. Total Factor Productivity (TFP)  
2. Terms of Trade  
3. head count ratio 
4. diagonality test 
5. identification problem 
6. over-identified 
7. win-win strategy 
8. International Fund for Agricultural Development (IFAD)  

 منابع

 وري كـل عوامـل توليـد در        بررسـي رشـد بهـره     «،  )۱۳۸۲(اله و رنجكش، مهدي       اكبري، نعمت 
. فصلنامة اقتصاد كـشاورزي و توسـعه      . »۱۳۴۵-۷۵بخش كشاورزي ايران طـي دورة       

 .۱۴۲-۱۱۷) : ۴۴ و ۴۳(
نگرشـي بـر جايگـاه روسـتا و روسـتاييان در            «،  )۱۳۷۵(حسن    يمي سوره، صمد و رضوي،      رح

. مجموعه مقاالت گردهمآيي بررسي مسئلة فقـر و فقرزدايـي          .»هاي فقرزدايـي  برنامه
 . ارديبهشت۳۱ تا ۲۹. جلد اول، سازمان برنامه و بودجه

وهاي مقابله بـا فقـر      ها و الگ  روش: روستا، فقر و توسعه، جلد دوم     ،  )۱۳۸۲(رضوي، حسن   
وزارت جهـاد کـشاورزی، مرکـز       :  تهـران  .)تجـارب كـشورهاي آسـيايي     (روستايي  

 .تحقيقات و بررسی مسائل روستايی
معاونـت  : تهران. ۱۳۷۹گزارش اقتصادي سال    ،  )۱۳۷۹(ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه   

 .امور اقتصادي و هماهنگي دفتر اقتصاد كالن
 و نظـارت بـر      ۱۳۸۱گزارش اقتصادي سـال     ،  )۱۳۸۱(ريزي كشور     سازمان مديريت و برنامه   

معاونت امـور اقتـصادي و همـاهنگي    : تهران. سالة اول برنامة سوم توسعه  عملكرد سه 
 .دفتر اقتصاد كالن
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قـانون برنامـة چهـارم توسـعة اقتـصادی،          ،  )۱۳۸۳(ريـزی کـشور       سازمان مديريت و برنامه   
مجلـس شـورای    : تهـران . ۱۳۸۴-۱۳۸۸: اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران     

 . اسالمی
مجموعـه  . »هـاي مـشارکتي آن    ريزي با تأکيد بر جنبـه     فرآيند برنامه «،  )۱۳۸۰(لطيفي، غالمرضا   

مرکز , دانشگاه عالمه طباطبايي  : تهران. مقاالت کارگاه آموزشي توسعه مشارکت زنان     
 . امور مشارکت زنان

 . هاي مختلف سال. قوانين بودجة كشوريمجلس شوراي اسالمي، 
.  بررسي ساختار الگوي اقتصادسنجي كـالن ايـران        ،)۱۳۷۳(وزارت امور اقتصادي و دارايـي       

 . امور اقتصادي و داراييوزارت : تهران
دهي فضاها و مراكز روستايي،     اي سامان طرح ملي و منطقه   ،  )۱۳۷۷(وزارت جهاد سـازندگي     

يع روسـتايي، ادارة كـل بهـسازي و    معاونت عمران و صنا  : تهران .چكيده و نتايج طرح   
 .مسكن روستايي

 . وزارت كشاورزي: تهران. چهارمين كتاب سال كشاورزي ايران، )۱۳۸۱(وزارت كشاورزي 
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