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چکيده
وضعیت توزیع و تنوع درآمد در مناطق روستایی ،با توجه به ویژگیهای خانوارها و در چارچوب معیشت پایدار،
درخور بررسی است .در این مطالعه ،به منظور بررس ی وض عیت توزی ع و تن وع درآم د و ت ث یر آن ب ر اقتص اد
خانوارهای روستایی منطقة الموت ،از مدل لوجیت چندگانه ( )MNLاستفاده شد .دادههای م ورد نی از مرب و
به سال  1392 1391است .دادهها با استفاده از پرسشنامههای تنظیمی از  127خانوار نمونه جمعآوری ش د.
نتایج نشان میدهد سهم درآمد حاصل از فعالیتهای دامی -زراعی مهمترین عامل نابرابری درآم د در منطق ة
الموت است .به لحاظ تث یرگذاری متغیره ای م ث ر ،تف اوت معن یداری در س طو ی ک و پ نج درص د ب ین
بخشهای مختلف درآمدی (زراعی ،دامی ،جنبی ،و ترکیبی) دیده میشود .همچنین ،نتایج حاکی از آن اس ت
که ضرایب متغیرهای توضیحی مدل لوجیت چندگانه با احتمال بیش از  95درصد همزمان برابر صفر نیس تند؛
این امر تناسب فرم تابعی انتخابی را در کلیة تخمینها نشان میده د .م دل لوجی ت چندگان ه نی ز در س ط
باالیی با آمارههای آزمون نسبت راستنمایی معن یدار ش د و بیش ترین  P-valueب رای بخ ش درآم د زراع ی
( )0/079بهدست آمد .به منظور ایجاد تن وع درآم دی ب رای خانواره ای روس تایی و انتق ال درآم د از بخ ش
کشاورزی به سایر بخشها ،سرمایهگذاری کافی در آموزش ،هم اهن ی فعالی ته ای ب ازتوزیعی دس ت اهه ای
اجرایی ،و ایجاد بن اههای تولیدی کوچک در منطقة الموت توصیه میشود.
طبقهبندي R12, O18, D33, C35 :JEL

واژگان کليدي :الموت ،تنوع درآمد ،مدل لوجیت چندگانه ،معیشت روستاییان.
 .1نویسندة مسئول ،تلفن02833358003 ،09122863278 :
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 .1مقدمه
امروزه ،چه در سط جهانی ،چه در مقیاس بین کشورها ،و چه در سط ب ینِ منطق های
به توزیع درآمد توجه ویژهای می شود .توزیع درآمد در توسعة اقتصادی نیز جای اه مهمی
را به خود اختصاص داده است (ارسالن بد .)1365 ،توزیع درآمد ابعاد گوناگونی دارد ،اما
آنچه به طور مستقیم به عدالت و رفاه اقتصادی مربو می شود ،توزیع درآمد بین افراد و
خانوارها یا توزیع درآمد فردی 1است ک ه در بس یاری از کش ورها ،از مه مت رین مس الل
سیاست عمومی است .توزیع منطقهای 2درآمد نیز از حی ث ع دالت و ک ارایی از اهمی ت
ویژهای برخوردار است .هر یک از مناطق روستایی ایران بخش مهمی از جمعی ت کش ور
را در بر دارد .بنابراین ،چ ون ی توزیع درآمد بین این من اطق و تغیی رات آن ت ا ح دود
زیادی وضعیت توزیع درآمد را مشخص میکند ،ضمن اینکه از نظر عدالت و ک ارایی نی ز
پیامدهای مهمی دارد (پرهیزکاری و صبوحی.)1391 ،
عالوه بر نحوة توزیع درآمد ،ایجاد تنوع درآمدی نیز در اقتصاد خانواره ای روس تایی
ا رگذار است .اگرچه بخش کش اورزی منب ع اص لی درآم د اکثری ت جمعی ت روس تایی
کشورهای در حال توس عه اس ت ،بخ ش بزرگ ی از خانواره ای روس تایی ب رای ت ثمین
هزینههای روزمرة زندگی خود به فعالیتهای اقتصادی دی ری نیز میپردازند و با ایج اد
تنوع و از راههای مختلف (عالوه بر فعالیتهای کشاورزی) به کس ب درآم د م یپردازن د
(الیس .)2000 ،3به طور کلی ،تنوع درآمد در مناطق روستایی در مراح ل اولی ه بیش تر
برای امرار معاش خانوادهها در سط مزرعه ایجاد میشود و در مراح ل بع د ب ا اف زایش
بهرهوری و افزایش مازاد توسعه در بخش کشاورزی و غی رکش اورزی گس ترش م ییاب د
(شیرلی و بنفیکا.)2001 ،4
با توجه به اینکه در کشور ایران بیشتر جمعیت فقیر در روستاها زن دگی م یکنن د و
فعالیت اصلی آنها کشاورزی است ،مطالعه درب ارة توزی ع درآم د و ش ناخت روشه ای
ایجاد تنوع در درآمد روستاییان ضروری است و میتواند به بهب ود سیاس تگ ذاریه ای
1. Personal distribution
2. Regional distribution
3. Ellis
4. Tschirley & Benfica
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کشور کمک کند (توده روستا .)1380 ،از این رو ،در مطالعة حاضر به بررس ی چ ون ی
توزیع و تنوع درآمد و تث یر آن در اقتصاد خانوارهای روس تایی منطق ة الم وت پرداخت ه
میشود .این منطقه در شمال شرق استان قزوین واقع شده و با مس احتی مع ادل 1867
کیلومتر مربع و تراکم جمعیت  19/8نفر در کیلومتر مربع ،در مجموع دارای  92روس تا،
 6924خانوار روستایی ،و  34623نفر جمعیت است (پرهیزکاری و همکاران .)1392 ،ب ا
توجه به موقعیت قرارگیری رودخانة ش اهرود در ط ول جغرافی ایی ای ن منطق ه ،اغل ب
خانوارهای روستایی در مزارع خود به فعالیتهای کشاورزی میپردازند و منابع درآم دی
آنها ش امل زراع ت ،باغ داری ،دام داری ،زنب ورداری ،دورهگ ردی ،دالل ی ،دکان داری،
واسطهگری و غیره است .افزایش روزافزون جمعیتِ روس تاها ،ک اهش تولی دات زراع ی،
فقدان تنوع در بخشهای درآمدی ،و نابرابری در توزیع درآمد طی س اله ای اخی ر ب ه
مهاجرت بسیاری از خانوارهای روستایی این منطقه به مناطق شهری همجوار منجر شده
است .بر اساس آخرین گزارش های مرکز آمار ،میزان رشد ساالنة جمعیت شهری اس تان
قزوین  873درصد بوده که نشاندهندة مهاجرت جمعیت ساکنِ نقا روستایی به نق ا
شهری این استان است (مرکز آمار ایران .)1390 ،با توجه به افزایش مهاجرت روستاییان
منطقة الموت به نواحی شهری مجاور (قزوین ،کرج ،تهران ،و گیالن) ،به جرأت میت وان
گفت که توزیع و تنوع درآمد و همچنین برقراری اعتدال در سط درآم دهای اکتس ابی
خانوارها تا حد زیادی به کاهش مهاجرت روستاییان منجر میشود و ب ه رف ع مش کالت
موجود در این منطقه کمک میکند.
با توجه به اهمیت مقولة توزیع و تنوع درآمد ،طی سالهای اخیر ،مطالعات داخل ی و
خارجی متعددی انجام پذیرفته است؛ به مهمترین این مطالعات اشاره میشود:
ابونوری ( ،)1376در تحقیقی ،با تجزیه و تحلیل ا ر شاخصهای اقتصاد کالن بر توزی ع
درآمد در ایران ،طی دورة  ،1375 1350نتیجه گرفت که ی ک درص د اف زایشِ اش تغال
(حدود  3/1درصد) و یک درصد افزایشِ بهرهوری نیروی کار (حدود  0/57درص د) موج ب
کاهش نابرابری درآمد میشود .تورم و کل درآمدهای مالیاتی دریافتی از هر خ انوار نی ز ب ا
یک وقفة زمانی ا ر افزایشی بر سط نابرابری درآمد دارد .مجاهد ( ،)1375در تحقیق ی ،ب ا
عنوان «بررسی شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در استان خراسان» ،با استفاده از ض ریب
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جینی و مقایسة سهم گروههای درآمدی ،دریافت که از سال  1369تا  1372توزیع درآم د
در مناطق شهری ناعادالنهتر از مناطق روستایی بوده است .ول ی از س ال  1372ت ا 1375
مناطق شهری از مناطق روستایی وضعیت بهتری داشتهاند .پروین ( ،)1380در مطالع های،
به بررسی ا ر سیاستهای تعدیل بر فقر و توزیع درآمد در کشور پرداخت و به ای ن نتیج ه
رسید که آ ار سیاستهای تعدیل بر فقر و توزیع درآمد به شرایط اولیة کشور بس ت ی دارد
و سیاستهای تعدیل در مقابل اف زایش قیم ته ا در اقتص ادهایی ک ه از س اختار نس بتاً
انعطافپذیری برخوردارن د ان ی زة الزم را ب رای س رمایهگ ذاری ،اش تغال ،و تولی د ف راهم
میآورد و افزایش هزینة زندگی گروه کمدرآمد را با ایجاد اشتغال و بهبود درآم دها جب ران
میکند .پرهیزکاری و صبوحی ( ،)1391در تحقیقی ،با استفاده از ضریب جین ی و مفه وم
منحنی لورنز ،به مقایس ة پنج که ای درآم دی خانواره ای روس تایی شهرس تان ق زوین
پرداختند و سط رفاه اجتماعی خانوارها را محاسبه کردن د .نت ایج نش ان داد ن ابرابری در
توزیع درآمدِ خانوارهایی که به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند ب یش از خانواره ایی اس ت
که در بخش صنعت و خدمات مشغول به کارند .از مهمت رین مطالع ات خ ارجی در زمین ة
توزیع و تنوع درآمد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سومدا و همکاران ،)2006( 1در مطالعهای ،با استفاده از آزمون ناپارامتریک ویلکاکس ون
و مقایسة میان ینها ،به بررسی توزیع درآمد و آ ار تکنول و ی ب ر آن در ن واحی روس تایی
گامبیا پرداختند .نتایج نشان داد کاربردِ تکنولو ی جدید موجب بدترشدن وض عیت توزی ع
درآمد در بین خردهمالکانی میشود که در شهرها نیز کار میکنند ،و تف اوت ب هوجودآم ده
در منابع تولید ،پس از بهکارگیری تکنول و ی ،باع ث ایج اد تف اوت در درآم د خانواره ای
روستایی میش ود .ب راز و بناموزی گ ،)2007( 2ب ا بررس ی دادهه ایِ مخ ارج خانواره ای
روستایی ،نشان دادند توزیع درآم د در مکزی ک و در ایال ته ایی ک ه ب ه اقتص اد جه انی
نزدیکترند و با آن ارتبا بیشتری دارند به سمت بهب ود پ یش م یرود .همچن ین ،نت ایج
نشان داد ایجاد تنوع در مشاغل روستاییان باعث افزایش سط درآم د خانواره ا و ک اهش
فقر و شرایط نابسامان مناطق روستایی میشود .کیمنجو و شیرلی ،)2008( 3در مطالع های
1. Somda et al.
2. Borraz & Benamouzig
3. Kimenju & Tschirley
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پیرامون تنوع فعالیتهای کشاورزی و امرار معاش در مناطق روستایی کنیا ،به ای ن نتیج ه
رسیدند که با تحول بخش کشاورزی در مناطق روستایی گرایشی به سمت تن وع درآم د و
افزایش تخصص ایجاد میشود .کیمنجو و شیرلی بر آناند که فعالیتهای غیرکشاورزی ب ه
منظور ایجاد و کسب درآمد برای زنان و خانوادههای فقی ر روس تایی ح الز اهمی ت اس ت.
برگ و نیلسون )2010( 1در مطالعهای ،با استفاده از مجموعه دادههای نرم الش دة توزی ع
درآمد و شاخص آزادی اقتصادی مثسسة فریزر ،ا ر جه انیش دن و آزادی اقتص ادی را ب ر
نابرابری درآمد در هشتاد کشور دنیا طی دورة  2005 1975بررسی کردند .نت ایج نش ان
داد بین آزادی تج ارت و ن ابرابری درآم د در کش ورهای م ورد بررس ی رابط ة مس تقیم و
معنیداری وجود دارد.
به طور کلی ،مطالعات نشان م یده د ن ابرابری توزی ع درآم د ،ع دم برق راری ع دالت
اجتماعی ،و فقدان تنوع در مشاغل کسب درآمد ،بهویژه در مناطق روستایی ،دغدغة خ اطر
سیاستگذاران هر کشوری است .به همین منظور ،در پژوهش حاضر وضعیت توزیع و تنوع
درآمد و عوامل مث ر بر آن در نواحی روستایی منطقة الموت تحلیل و ارزیابی میشود.
 .2روش تحقيق
در مطالعة حاضر از روش اقتصادسنجی برای بررسی چ ون ی توزیع و تنوع درآمد در منطق ة
الموت استفاده میشود .پیش از پرداختن به این موضوع ،نخست تابع درآمد ک ل خانواره ای
روستایی برآورد میشود .سپس ،از مدل لوجی ت چندگان ه ( 2)MNLب رای تحلی ل توزی ع و
تنوع درآمد در منطقه استفاده میشود .هر یک از مراحل فوق در ادامه تشری میشوند:
 .1 .2برآورد تابع درآمد کل خانوارهاي روستایی
4

بر اساس روشهای تجربی بهکارگرفتهشده توسط م اتلون ،)1979( 3ک ورال و ری اردون
( ،)2001و ولدنهانا و اسکام ،)2001( 5برای تجزیه و تحلیل مجم وع درآم د حاص ل از

1. Bergh & Nilsson
2. Multinomial Logit Model
3. Matlon
4. Corral & Reardon
5. Woldenhanna & Oskam
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فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی خانوارهای روستایی به تخم ین تواب ع رگرس یونی
نیاز است .بدین منظور ،از روش حداقل مربعات معمولی 1استفاده میشود:
() 1

if RHS 0

yi  Xi  u i

y i 0 , Otherwise

() 2

در روابط فوق y i ،بیان ر متغیر وابس تة م دل و درآم د ک ل حاص ل از فعالی ت  iام
خانوار و  X iمتغیر توضیحی مدل و فعالیت  iام است u i .نیز بیان ر جمل ة اخ الل ت ابع
رگرسیونی درآمد کل است .میان ین متغیر وابستة درآمد کل خانوارهای روس تایی ( ) y i
پس از گرفتن امید ریاضی از دو طرف رابطة  1به صورت رابطة  3حاصل میشود:
() 3

)E  y i   P  y i  0 . E  y i  y i  0  p  y i  0 . E ( y i  y i  0

با جای زینی رابطة  1در تابع امید ریاضی درآمد کل (رابطة  )3و ساده کردن ط رفین
تساوی خواهیم داشت:
() 4



E  y i   P  y i  0  p    X i  u i  0  p u i     X i

1  p u i    X i   1  F    X i   F    X i       X i /  

با توجه به رابطة  ،4میان ین درآمد کل خانوارهای روستایی (  ) E  y i برای حالتی
که درآمد کل برابر با صفر باشد (  ) y i  0با استفاده از رابطة  5محاسبه میشود:
() 5

) E  y i  0  1 P  y i  0  1  (  X i / 

با توجه به اینکه ) E (yi | yi=0برابر صفر است خواهیم داشت:
() 6

E  y i  y i  0    X i  

در نهایت ،پس از جایگذاری رابط ة  6در ت ابع رگرس یونی رابط ة  1و س ادهک ردن
روابط ،تابع رگرسیونی زیر (رابطة  )7حاصل میشود (ولدنهانا و اسکام.)2001 ،
() 7

y i      X i /     X i      X i /    u i

1. Ordinary Least Squares
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رابطة  7بیان ر یک مدل غی رخط ی اس ت و ب رآورد آن ب ا اس تفاده از روش  OLSص ورت
میگیرد .پس از تخمین ت ابع درآم د ک ل خانواره ای روس تایی ،ب ه منظ ور بررس ی واری انس
ناهمسانی از آم ارة آزم ون  1LM2و ب رای بررس ی نرم الب ودن توزی ع جمل ة اخ الل از روش
ارالهشدة جارکیو -برا 2استفاده شد .در این روش ،که مبتنی بر کاربردِ آمارة آزمون توزی ع خ ی-
دو (  )  2است ،فرض صفر (  ) H 0حاکی از نرمالبودن جملة اخالل ت ابع و ف رض ی ک ( ) H 1
حاکی از غیرنرمالبودن جملة اخالل تابع برآوردشده است (هاردینگ و گرینول.)2001 ،3
 .2 .2مدل لوجيت چندگانه یا چندگزینهاي ()MNL

مدل لوجیت چندگزینهای از جمله روشهای اقتصادسنجی است که از آن برای تخم ین
معادالتی که در آنها متغیر وابسته به صورت موهومی و بیان ر ب یش از دو گ روه اس ت
استفاده میشود .در این گونه معادالت ،متغیرهای مستقل اجازه دارند که برای هر حالت
متفاوت و مشابه با مدل لوجیت تعمیمیافت ه باش ند (اس کاب2002 ،4؛ گ رین.)2012 ،5
شکل کلی مدل لوجیت چندگانه به صورت رابطة  8است:
() 8

for m  1, 2,..., j

 x m b

) Pr( y  m x
) Pr( y  b x

ln m b  ln

در رابطة  b ،8گروه مرجع است و به عنوان گروه پایه برای مقایسه در نظ ر گرفت ه
میشود m .بیان ر گروه های مختلف درآمدی (  ) m  1, 2,..., jاس ت و از ی ک ت ا j
گروه متغیر است x .بیان ر متغیرهای توض یحی م دل و   m bض رایب تخمین ی م دل
است .در مدل لوجیت چندگانه ،نسبتهای ل اریتمی هر پیامدی که با خ ودش مقایس ه
شود همیشه صفر خواهد بود .رابطة  9بیان ر این موضوع است .در ص ورت برق راری ای ن
شر  ،ا ر هر متغیر مستقل نیز صفر است (اسکاب.)2002 ،
() 9

ln b b (x )  ln 1  0   b b  0

1. Test statistic for heteroskedasticity LM2
2. Jarque-Bera
3. Harding & Greenwell
4. Schwab
5. Greene
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به منظور محاسبة احتماالت پیشبینیشده در مدل لوجیت چندگان ه j ،معادل ه ب ه
صورت رابطة  10قابل حل است:
) exp(x  m b

()10

J

)

 exp(x 

jb

Pr( y  m x ) 

j 1

با توجه به اینکه در مطالعة حاضر حاالت مختلفی (بخشهای درآمدی زراعی ،دامی،
زراعی -دامی ،و ترکیبی) برای توزیع و تن وع درآم د در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت ،ب رای
بررسی عوامل مث ر بر توزیع و تنوع درآمد ،نخست مدل برای گروه اول (به عن وان گ روه
مرجع) تخمین زده میشود که معادالت احتمال به صورت رابطة  11خواهد بود:
) exp(x  m 1

()11

J

)

j1

 exp(x 

Pr( y  m x ) 

j 1

پس از حل معادالت احتمال فوق تخمینهای  ˆ21و  ˆ31بهدست میآید ،در ح الی
که  ˆ11برابر صفر است .اگر مدل با درنظرگرفتن گروه دوم به عنوان گ روه پای ه نوش ته
شود ،معادالت احتمال به صورت رابطة  12خواهد بود:
) exp(x  m 2

()12

J

)

j 2

 exp(x 

Pr( y  m x ) 

j 1

در این صورت ،تخمینهای  ˆ1 2و  ˆ3 2پس از حل معادالت احتمال بهدست میآی د
و  ̂ 2 2برابر صفر است .این پارامترها احتماالت پیشبینیشدة مشابه را ارال ه م یکنن د.
1

مدل لوجیت چندگانه دارای خطایی است که مستقل اس ت و ب ا توزی ع ارزش انته ایی
توضی داده میشود .وجود خطاهای مستقل در این مدل فرضیهای را نشان میدهد ک ه
به آن فرضیة گزینهای نامرتبط 2میگویند .بر اساس این فرضیه ،افزودن یا حذف یک ی ا

1. Extreme Value Distribution
2. Independence of Irrelevant Alternatives Assumption
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چند گزینه تث یری در احتمال دی ر گزینهها ندارد .اگر مدل چندگزینهای لوجیت از این
فرضیه تخلف و آن را نقض کند ،ضرایب تخمینی مدل اریب و ناسازگار م یش وند .ب رای
آزمون این فرضیه از روش هاسمن 1و هس یالو 2اس تفاده م یش ود .آم ارة آزم ون ب رای
بررسی فرضیة گزینههای نامرتبط در روش هاسمن به صورت رابطة  13بهدست میآید:
()13

) H  ( ˆR  ˆ F )[Varˆ(ˆR ) Varˆ( ˆ F )]1 ( ˆR  ˆ F

در رابطة  ˆR ،13نتایج حاصل از تخمین مدل حاص ل از ح ذف گزین هه ا و  ˆ Fنت ایج
حاصل از تخمین مدل با وجود کلیة گزینههای موج ود اس ت (اس کاب .)2002 ،پارامتره ای
تخمینی مدل لوجیت چندگانه فقط جهت ا ر متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته را ف راهم
میکنند و اندازة واقعی تغییرات و احتماالت را اراله نمیدهند .با مشتقگیری ت ابع احتم االت
مدل لوجیت چندگانه نسبت به متغیرهای توضیحی ،آ ار نه ایی 3متغیره ای توض یحی ب ه
صورت رابطة  14بهدست میآید:
()14

J
)  Pr( y  m x
])  Pr( y  m x )[  k ,m J   k , j J Pr( y  j x
xk
j 1

ME 

کشش هر یک از متغیرهای توضیحی نیز با مشتقگی ری از ت ابع احتم ال ه ر گ روه
نسبت به متغیر توضیحی مورد نظر بهدست میآید .رابطة  15بیان ر این مفهوم است:
)  Pr ( y  m x
Xi

X i
) Pr ( y  m x

()15

EX i 

در رابطة  E X ،15کشش متغیر توضیحی یا مستقل  iام است .ای ن آم اره نش ان
می دهد که یک درصد تغییر در متغیر مستقل  iام احتمال ای نکه هر خانوار روستایی
را در گروه درآمدی مورد نظر قرار دهد چند درص د اس ت (اس کاب2002 ،؛ گ رین،
.)2012
i

1. Hasman
2. Hesyaoo
3. marginal efeect
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 .3جامعة آماري و روش جمعآوري دادهها
جامعة آماری مطالعة حاض ر ش امل کلی ة خانواره ای روس تایی منطق ة الم وت (6924
خانوار) است .با توجه به کثرت خانوارها در این منطقه ،برای گردآوری دادهها و اطالعات
مورد نیاز از روش نمونهگیری تصادفی ساده در دو مرحله استفاده شد .در مرحلة اول ،بر
حسب تصادف ،هفت روستای غیر همجوار اسماعیلآباد ،آت ان ،ور ،،دیک ین ،گرم ارود
سفلی ،گازرخان ،و اوان در رودبار الموت شرقی و هفت روستای غی ر همج وار اوی ر،،
حسنآباد ،درچا ،،وش ته ،س االرکیا ،هی ر ،و ف الر در رودب ار الم وت غرب ی مح دودة
مطالعاتی انتخاب شدند .در مرحلة دوم گزینش خانوارهای م ورد بررس ی در روس تاهای
منتخب ب ر اس اس فرم ول ک وکران ص ورت گرف ت و جمع اً  127خ انوار نمون ه ب رای
جمعآوری دادهها تعیین شد .دادههای مورد نیاز مربو به سال  1392 1391است که
با تکمیل پرسشنامههای تنظیمی در  29بند جمعآوری شد.
 .4نتایج و بحث
ج دول  1اطالع ات کل یِ خانواره ای روس تایی منطق ة الم وت را پ س از اس تخراج از
پرسشنامههای تکمیلی نشان میدهد .مالحظه م یش ود ک ه  87/4درص د از سرپرس تان
خانوارهای روستایی منطقه مرد و  17درصد آنان زناند .بیشترین درصد سرپرستان خ انوار
نیز در ردة سنی  40تا  50سال قرار دارند 46/7 .درصد از خانوارها دارای سه تا پنج عضو و
 9/3درصد آنها دارای کمترین اعضا هستند .در زمینة سط تحصیالت ،بیش ترین اعض ای
خانوارها سواد ابتدایی دارند و کمترین اعضا دیپلمهان د .ح دود  10/6درص د از خانواره ای
نمونه نیز مدارج عالی تحصیلی (فوق دیپلم و باالتر) دارند .به لحاظ وض عیت اش تغال نی ز،
خانوارهای بدون شاغل مهاجر با  68درصد بیشترین س هم و خانواره ای دارای ب یش از دو
نفر شاغل با  5/3درصد کمترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
شکل  1توزیع فراوانی فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی و جدول  2وضعیت درآم دی
حاصل از این فعالیتها را ب رای خانواره ای روس تایی الم وت در س اله ای 1392 1391
نشان میدهد.
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جدول  .1ویژگی خانوارهاي روستایی نمونه در منطقة مورد مطالعه
ویژگی خانوارهاي نمونه

طبقهبندي مورد نظر

فراوانی

درصد

نوع جنسیت
سرپرست خانوار

مرد (جنس مذکر)

110

87/4

زن (جنس مثنث)

17

12/6

زیر  40سال

14

10/7

 50 40سال

49

38/6

 60 51سال

27

21/3

 70 61سال

22

17/4

باالتر از  70سال

15

12/0

کمتر از  3نفر

12

9/3

 5 3نفر

59

46/7

 8 6نفر

38

30/6

بیش از  8نفر

18

13/4

بیسواد

21

16/3

ابتدایی

48

38/1

سیکل

26

20/3

دیپلم

19

14/7

فوق دیپلم و باالتر

13

10/6

بدون شاغل مهاجر

86

68/0

یک نفر شاغل

22

17/3

دو نفر شاغل

12

9/4

بیش از دو نفر شاغل

7

5/3

127

100

سن سرپرست
خانوار

اندازة خانوار

سط سواد
(تحصیالت)

وضعیت اشتغال
افراد خانوار
مجموع
منبع :یافتههای تحقیق
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شکل  .1توزیع فراوانی فعاليتهاي کشاورزي و غيرکشاورزي خانوارهاي روستایی منطقة
الموت در سالهاي  1391ـ 1392
جدول  .2وضعيت درآمد حاصل از فعاليتهاي کشاورزي و غيرکشاورزي خانوارهاي روستایی
منطقة الموت طی سالهاي  1391ـ ( 1392بر حسب ریال)
نوع فعاليت یا

ميانگين درآمد حاصل

تعداد خانوار در

درصد خانوارهاي

گروه درآمدي

از هر فعاليت یا گروه

نمونه

مورد بررسی

زراعی
دامی
دامی -زراعی
جنبی
دامی -زراعی -جنبی
مجموع

183146670
149426670
373613340
81173340
434786670
-

32
20
42
14
19
127

25/1
16/5
32/7
11/2
14/5
100

منبع :یافتههای تحقیق

مالحظه میشود که بیشترین می زان می ان ین درآم د س االنه در من اطق روس تایی
الموت از طریق پرداختن به فعالیتهای دامی -زراعی -جنبی حاصل م یش ود؛ در ای ن
گروه درآمدی  14/5درصد از خانوارهای م ورد بررس ی اش تغال دارن د .کمت رین می زان
عایدی نیز از طریق فعالیتهای جنبی حاصل میشود 11/2 :درصد از خانواره ای م ورد
بررسی از این طریق درآمد کسب میکنند.
جدول  3متغیرهای مث ر بر درآمد کل و جدول  4نتایج حاصل از تخمین تابع درآمد
کل خانوارهای روستایی منطقة الموت را نشان میدهد.
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جدول  .3متغيرهاي مؤثر بر درآمد کل خانوارهاي روستایی منطقة الموت
تعریف
هزینة خانوار
جنسیت
سن
تحصیالت
اندازة خانوار

متغير
X1
X2
X3
X4
X5

تعریف
اراضی زیرکشت
*
درآمد زدج
دارایی کل
فاصله تا بازار
**
درآمد کل

متغير
X6
X7
X8
X9
X10
**

* :درآمد حاصل از فعالیتهای زراعی -دامی -جنبی : ،متغیر وابسته
منبع :یافتههای تحقیق

جدول  .4نتایج حاصل از تخمين تابع رگرسيونی درآمد کل خانوارهاي روستایی منطقة الموت
متغير
توضيحی
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
Constant

ضریب
تخمين
0/383ns
* 0/277
** -0/81
** -0/19
** 0/374
*-0/240
* 0/717
-0/29ns
** -0/13
0/422ns

  1/167
2

Var ( 2 )  0 /196
P .Value ( 2 )  0 / 783

خطاي
استاندارد
0/311
0/201
0/653
0/531
0/485
0/175
0/759
0/508
0/511
0/593

نسبت
آمارۀ t
1/23
1/37
-1/24
-0/34
0/77
-0/14
0/94
-0/58
-2/51
0/71

R  0 / 81
2

R  0 / 74
SSE  12 / 8
2

ارزش
احتمال
0/156
0/001
0/029
0/050
0/038
0/000
0/004
0/347
0/028
0/562

ضریب
همگنی
0/209
0/151
-0/18
-0/047
0/107
-0/02
0/195
-0/11
-0/28
0/00

کشش
ميانگين
0/53
0/57
-0/82
-0/03
0/36
-0/02
0/16
-0/19
-0/38
0/81

Observations= 127
Dependent Variable= X10
Mean (X10) = 0/52
Log Likelihood Fun= -40/1

* :معنیدار در سط یک درصد :** ،معنیدار در سط پنج درصد :ns ،عدم معنیداری
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول  ،4مالحظه میشود که ض رایب متغیره ای توض یحی ب رای م دل
ارالهشده بهجز ضریب متغیر هزینة خانوار ( ) X1و دارایی کل ( )X8در سطو معنیداری ی ک و
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پنج درصد معنیدار شدند .ضرایب مثبت متغیرهای جنسیت ( ،)X2اندازة خ انوار ( ،)X5و درآم د
زراعی -دامی -جنبی ( )X7حاکی از آن است که با افزایش هر واح د از متغیره ای ف وق می زان
درآمد کل خانوارهای روس تایی ب هترتی ب  ،0/374 ،0/277و  0/717واح د اف زایش م ییاب د.
همانگونه که در جدول  4مالحظه میشود ،متغیرهای جنسیت ( )X2و درآمد زراع ی -دام ی-
جنبی ( )X7در سط یک درصد و متغی ر ان دازة خ انوار ( )X5در س ط پ نج درص د معن یدار
شدند .در خصوص متغیر جنسیت ،نت ایج تخم ین بی ان ر آن اس ت ک ه اف زایش م ردان ب رای
سرپرستی خانوارهای روستایی به افزایش درآمد کل خانوارها منج ر خواه د ش د؛ ای ن ام ر ب ه
دلیل فعالیتهای شغلی بیشتر و محدودیت کمتر برای اشتغال م ردان در زمین هه ای مختل ف
کاری جهت کسب درآمد است .افزایش اندازة خانوار نیز سبب افزایش عرض ة نی روی ک ار و ،در
نتیجه ،کسب درآمد بیشتر در بلندمدت خواهد شد .ب ا توج ه ب ه رابط ة مس تقیم و ی کس ویة
درآمد کل خانوار با درآمد زراعی -دامی -جنبی نیز میتوان اذعان کرد ک ه اف زایش ای ن متغی ر
به بهبود سط درآمد خانوارهای روستایی کمک خواهد کرد .این نتایج با تحقیقات ول دنهان ا و
اوسکام ( ،)2001برونس ،)2005( 1و کارتانن )2009( 2همخوانی دارد.
مقادیر منفی محاسبهشده برای ضرایب متغیرهای سن ( ،)X3تحصیالت ( ،)X4و فاصله ت ا
بازار فروش محصوالت ( )X9که در سط پنج درصد معن یدار ش دهان د همچن ین ،متغی ر
اراضی زیر کشت ( )X6که در سط یک درصد معن یدار ش ده ح اکی از آن اس ت ک ه ب ا
افزایش هر یک از متغیرهای فوق به میزان یک واح د مجم وع درآم د خانواره ای روس تایی
بهترتیب  ،0/13 ،0/19 ،0/81و  0/24واحد کاهش مییابد .در واقع ،ب ا مس نترش دن نی روی
کار خانوارها کسب عایدی دشوارتر میشود و درآمد خانوارها نسبت به قبل ک اهش م ییاب د؛
این نتیجه همسو با یافتههای تحقیق کارت انن ( )2009در بررس ی وض عیت توزی ع و تن وع
درآمد بین خانوارهای روستایی مناطق شرق زامبیا 3است .افزایش تحص یالت اعض ای خ انوار
نیز ،با توجه به صرف زمان و هزینة زیاد ،سط درآمدی افراد خانوار را کاهش میدهد .متغی ر
تحصیالت در این تحقیق به سپریش دن مراح ل و م دارج تحص یل متوس طه و دانش اهی
فرزندان خانوارهای روستایی اشاره میکند (منظور اشتغال ب ه تحص یل فرزن دان ط ی دوران
1. Brons
2. Karttunen
3. Eastern Zambia

63

بررسی وضعيت توزیع و تنوع درآمد و تأثير آن بر اقتصاد خانوارهاي روستایی ...

متوسطه و دانش اه قبل از استخدام یا پرداختن به کاری مط ابق ب ا رش تة تحص یلی اعض ای
خانوار است) .بنابراین ،اشتغال به تحصیل فرزندان برای خانوارها هزینههایی در پ ی دارد .ای ن
هزینهها (هزینههای تحصیل) مجموع درآمد س االنة خانواره ا را ک اهش م یده د .اف زایش
فاصله تا بازار فروش نیز موجب افزایش هزینة حمل و نقل محصوالت م یش ود و ،در نهای ت،
1
به کاهش درآمد خانوارهای روستایی منجر خواهد شد؛ این یافت هه ا ب ا مطالع ات اس کوبال
( )2001و کارت انن ( )2009مطابق ت دارد .اف زون ب ر آن ،مق دار ض ریب تعی ین ( )R2ت ابع
رگرسیونی برآوردشدة درآمد کل در حدود  0/81اس ت .ای ن می زان ح اکی از آن اس ت ک ه
متغیرهای مستقل قادر به توضی  81درصد از تغییرات متغیر وابسته (درآمد ک ل خانواره ای
روستایی) هستند.
جدول  5نتایج آزمونهای واریانس ناهمسانی و نرمالبودن توزیع جملة اخ الل ت ابع
برآوردشدة درآمد کل ( )uرا نشان میدهد:
جدول  .5نتایج آزمونهاي واریانس ناهمسانی و نرمالبودن توزیع جملة اخالل ()u
نوع آزمون
مورد بررسی

آمارۀ
آزمون

مقدار
آماره

ارزش
احتمال

سطح
معنیداري

نرمالبودن توزیع جملة اخالل

2

1/167

0/783

0/05

آزمون واریانس ناهمسانی

LM2

4/89

0/821

0/01

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول  ،5مقدار آمارة توزیع خی -دو (  )  2در حدود  1/167برآورد ش ده
است که کمتر از مقدار بحرانی آن ( )2/463است .بنابراین ،فرض صفر آزمون نرمالبودن
توزیع جملة اخالل در سط پنج درصد رد نمیشود و در این سط معنیداری نمیت وان
شواهدی مبنی بر غیرنرمالبودن جملة اخالل ت ابع برآوردش دة درآم د ک ل خانواره ای
روستایی اراله کرد .مقدار آم ارة  LM2نی ز ب رای آزم ون واری انس ناهمس انی در س ط
معنیداری یک درصد  4/89برآورد شده است که نشان میده د اج زای اخ الل ال و در
سط معنیداری یک درصد مشکل ناهمسانی واریانس ندارند.
1. Escobal
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جداول  6تا  9نتایج حاصل از تخم ین م دل لوجی ت چندگان ه را ب رای گ روهه ای
درآمدی مورد بررسی نشان میدهند .توزیع و تنوع درآمد در این ج داول گ روه مبن ا در
نظر گرفته شده و هر بخش درآمدی به عنوان یک استراتژی بررسی شده است .جدول 6
عوامل مث ر بر درآمد دامی خانوارهای روستایی منطقة الموت را نشان میدهد:
جدول  .6بررسی عوامل مؤثر بر درآمد دامی خانوارهاي روستایی منطقة الموت (خروجی مدل
لوجيت چندگانه ،متغير وابسته :درآمد دامی)
متغير

معرف

ضریب برآورد

Odd Ratio

اثر نهایی

مخارج خانوار
جنسیت
سن
تحصیالت
اندازة خانوار
اراضی زیرکشت
^^
درآمد زدج
دارایی خانوار
فاصله
درآمد فروش

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-0/275
**0/266
*0/187
**0/139
**0/190
-0/520
**0/102
-0/869
0/352
*0/634

0/872
1/128
0/739
2/561
0/760
1/550
0/983
1/740
0/825
1/097

-0/688
0/664
0/467
0/349
0/475
-0/130
0/256
-0/217
0/879
0/158

^

^ :نسبت احتمال گزینش استراتژی مورد نظر به احتمال گزینش استراتژی پایه :^^ ،درآمد زراعی -دامی-
جنبی :* ،معنیدار در سط یک درصد :** ،معنیدار در سط پنج درصد
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج ج دول  ،6مالحظ ه م یش ود ک ه در بخ ش درآم د دام ی متغیره ای
توضیحی سن و درآمد فروش در سط یک درصد و متغیرهای جنس یت ،تحص یالت ،ان دازة
خانوار ،و درآمد زراعی -دامی -جنبی در سط پنج درصد معنیدار شدند .به منظ ور بررس ی
و تحلیل نتایج از نسبت احتمال گزینش استراتژی مورد نظر ب ه احتم ال گ زینش اس تراتژی
پایه 1استفاده شد و از میان شش متغیر مث ر بر بخش درآمد دام ی ض ریب نس بت احتم ال
گزینش مربو به متغیرهای توضیحی سن ،ان دازة خ انوار ،و درآم د زراع ی -دام ی -جنب ی
1. Odd Ratio
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بهترتیب  ،0/760 ،0/739و  0/983بهدست آمد که کمتر از یک است .این امر بیان ر آن اس ت
که افزایش سن ،اندازة خانوار ،و درآمد زراعی -دام ی -جنب ی نس بت احتم ال انتخ اب ای ن
گزینهها به گزینة پایه را کاهش میدهد ،در صورتی که ضریب نسبت احتمال گ زینش ب رای
متغیرهای مث ر جنس یت ،تحص یالت ،و ف روش محص والت بیش تر از ی ک اس ت .بن ابراین،
افزایش متغیرهای مذکور نسبت احتمال ا رگ ذاری ای ن گزین هه ا را ب ه گزین ة پای ه (تن وع
درآمد) افزایش میدهد .افزون بر این ،با توجه به جدول  ،6مالحظه میشود ،در بخش درآم د
دامی ،ا ر نهایی متغیرهای مث ر و معنیدار (سن ،درآمد فروش ،تحص یالت ،جنس یت ،ان دازة
خانوار ،درآمد زراعی -دامی -جنبی) مثبت است .این امر ح اکی از آن اس ت ک ه در ص ورت
افزایش هر یک از متغیرهای مث ر و معنیدار فوق به میزان یک واحد احتم ال توزی ع درآم د
در بخش دامی افزایش مییابد؛ بدین مفهوم که خانواره ای روس تایی ب رای کس ب ح داکثر
درآمد توجه خود را به فعالیتهای دامی معطوف میسازند .جدول  7عوامل م ث ر ب ر درآم د
زراعی خانوارهای روستایی منطقة الموت را نشان میدهد:
جدول  .7بررسی عوامل مؤثر بر درآمد زراعی خانوارهاي روستایی منطقة الموت (خروجی
مدل لوجيت چندگانه ،متغير وابسته :درآمد زراعی)
متغير
مخارج خانوار
جنسیت
سن
تحصیالت
اندازة خانوار
اراضی زیرکشت
درآمد زدج
دارایی خانوار
فاصله
درآمد فروش

معرف
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ضریب برآورد
-0/597
-4/47
*-0/483
**0/802
-0/692
**0/524
**-0/115
-0/496
0/136
-0/355

* :معنیدار در سط یک درصد :** ،معنیدار در سط پنج درصد
منبع :یافتههای تحقیق

Odd Ratio

1/243
0/974
0/822
2/274
0/811
1/063
0/988
1/450
0/902
0/837

اثر نهایی
-0/147
-0/602
-0/119
0/197
-0/170
0/129
-0/284
-0/122
0/335
-0/874
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با توجه به نتایج جدول  ،7مالحظه میشود که در بخش درآمد زراع ی متغی ر س ن در
سط یک درصد و متغیرهای تحصیالت ،اراضی زیرکشت ،و درآمد زراعی -دام ی -جنب ی
در سط پنج درصد معنیدار شدند .از میان چهار متغیر مث ر بر بخش درآمد زراعی ،مقدار
محاسباتی نسبت احتمال گزینش مربو به متغیره ای توض یحی س ن و درآم د زراع ی-
دامی -جنبی بهترتیب  0/822و  0/988است که کمتر از یک است .این امر بیان ر آن است
که افزایش سن و درآمد زراعی -دام ی -جنب ی در بخ ش درآم د زراع ی نس بت احتم ال
انتخاب این گزینهها به گزینة پایه (تنوع درآمد) را کاهش میدهد ،در صورتی ک ه ض ریب
نسبت احتمال گزینش برای متغیرهای مث ر تحصیالت و اراضی زیرکشت بهترتی ب 2/274
و  1/063است که بیشتر از یک است .بنابراین ،افزایش متغیرهای م ذکور نس بت احتم ال
ا رگذاری این گزینهها را به گزینة پایه (تنوع درآمد) افزایش میدهد .افزون بر نت ایج ف وق،
مالحظه میشود که در بخش درآمد زراعی ا ر نهایی متغیرهای مث ر و معنیدار تحص یالت
و اراضی زیرکشت بهترتیب برابر با  0/197و  0/129است .مثبتبودن این مق ادیر ح اکی از
آن است که در صورت افزایش میزان تحصیالت اعضای خانوارهای روستایی منطقة الم وت
و همچنین افزایش سط زیر کشت محصوالت زراعی آنها احتمال توزیع درآمد در بخ ش
زراعی افزایش مییابد؛ بدین معنی که خانوارهای روستایی منطق ه ب رای حص ول ح داکثر
درآمد به سمت فعالیتهای زراعی روی میآورند ،کسب درآمد آنها بر فعالیتهای زراع ی
متمرکز میشود ،و تمایل آنها برای پ رداختن ب ه س ایر فعالی ته ای درآم دی (دام ی و
جنبی) کاهش مییابد .به عبارت دی ر ،خانوارهای روستایی منطقه به فعالی ته ای زراع ی
در منطقه راغب میشوند و فعالیتهای درآمدی دی ر را در ص ورتِ تمای ل در الوی ته ای
بعدی خود قرار خواهند داد .این در حالی است که میزان ا ر نهایی متغیرهای م ث ر س ن و
درآمد زراعی -دامی -جنبی بهترتیب برابر با  -0/119و  -0/284است .منفیبودن ا ر نهایی
این دو متغیر بیان ر آن است که در صورت افزایش س ن سرپرس تان خانواره ای روس تایی
منطقة الموت و همچنین افزایش درآمد زراعی -دامی -جنب ی خانواره ا توزی ع درآم د در
بخش زراعی کاهش مییابد و کسب درآم د اغل ب خانواره ای روس تایی در بخ ش دام ی
متمرکز میشود یا اینکه حداکثر درآمد خانوارها از طریق پرداختن به فعالیته ای دام ی و
جنبی تثمین میشود.
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جدول  8عوامل مث ر بر درآمد دام ی -زراع ی خانواره ای روس تایی منطق ة الم وت را
نشان میدهد .با توجه به این جدول ،مالحظه میشود که در بخش درآم د دام ی -زراع ی
متغیرهای ان دازة خ انوار و فاص له ت ا مح ل ف روش محص والت در س ط ی ک درص د و
متغیرهای سن ،تحصیالت ،اراضی زیر کشت ،و دارایی در سط پنج درصد معنیدار ش دند.
از میان کلیة متغیرهای مث ر بر بخش درآمد دامی -زراعی مقدار محاسباتی ضریب نس بت
احتمال گزینش مربو به متغیرهای توضیحی اندازة خانوار ،اراضی زیر کشت ،و فاص له ت ا
بازار فروش بهترتیب  ،0/986 ،0/194و  0/934است که کمتر از یک است .این ام ر بی ان ر
آن است که پُرجمعیتترشدن خانوارهای روستایی ،افزایش اراضی تحت کشت محص والت
زراعی ،و بیشترشدن فاصلة خانوارها ت ا مح ل ف روش محص والت دام ی و زراع ی نس بت
احتمال انتخاب این گزینهها به گزینة پایه را کاهش میدهد ،در صورتی که ضریب نس بت
احتمال گزینش برای متغیرهای مث ر سن ،تحصیالت ،و دارایی ب هترتی ب  ،2/038 ،1/13و
 1/32است که بیشتر از یک اس ت .بن ابراین ،اف زایش متغیره ای م ذکور نس بت احتم ال
ا رگذاری این گزینهها را به گزینة پایه (تنوع درآمد) افزایش میدهد .افزون بر نت ایج ف وق،
مالحظه میشود که در بخش درآمد دامی -زراعی ا ر نه ایی متغیره ای م ث ر و معن یدار
س ن ،اراض ی زی ر کش ت ،و دارای ی ب هترتی ب براب ر ب ا  ،0/846 ،0/173و  0/909اس ت.
مثبتبودن این مقادیر بیان ر آن است که ب ا مس نتر(پیرتر)ش دن سرپرس تان خانواره ای
روستایی ،گس ترش س ط زی ر کش ت محص والت زراع ی ،و اف زایش دارای یه ای اب ت
خانوارهای روستایی منطقة الموت احتمال توزیع درآمد در بخ ش دام ی -زراع ی اف زایش
مییابد .این در حالی است که میزان ا ر نهایی متغیرهای مث ر تحصیالت ،ان دازة خ انوار ،و
فاصله تا محل فروش محص والت ب هترتی ب براب ر ب ا  ،-0/472 ،-0/974و  -0/115اس ت.
منفیبودن ا ر نهایی متغیرهای مذکور بیان ر آن است که در صورت افزایش تع داد اعض ا و
میزان تحصیالت خانوارهای روستایی منطقة الموت و همچنین افزایش فاصلة مراکز تولی د
روستایی تا بازارهای فروش محصوالت دامی و زراعی توزیع و تنوع درآمد در بخش دام ی-
زراعی کاهش مییابد.
جدول  9عوامل مث ر بر درآمد ترکیبی (دامی -زراعی -جنبی) خانواره ای روس تایی
منطقة الموت را نشان میدهد.
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جدول  .8بررسی عوامل مؤثر بر درآمد دامی -زراعی خانوارهاي روستایی منطقة الموت
(خروجی مدل لوجيت چندگانه ،متغير وابسته :درآمد دامی -زراعی)
متغير
مخارج خانوار
جنسیت
سن
تحصیالت
اندازة خانوار
اراضی زیرکشت
درآمد زدج
دارایی خانوار
فاصله
درآمد فروش

معرف
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ضریب برآورد
0/405
-0/362
**0/713
**-0/401
*0/194
**0/348
-0/981
**0/374
*-0/475
-0/312

Odd Ratio

0/933
0/980
1/137
2/038
0/835
0/986
1/103
1/320
0/934
0/811

اثر نهایی
0/984
-0/878
0/173
-0/974
0/472
0/846
-0/235
0/909
-0/117
-0/756

* :معنیدار در سط یک درصد :** ،معنیدار در سط پنج درصد
منبع :یافتههای تحقیق

جدول  .9بررسی عوامل مؤثر بر درآمد ترکيبی خانوارهاي روستایی منطقة الموت (خروجی
مدل لوجيت چندگانه ،متغير وابسته :درآمد ترکيبی)
متغير
مخارج خانوار
جنسیت
سن
تحصیالت
اندازة خانوار
اراضی زیر کشت
درآمد زدج
دارایی خانوار
فاصله
درآمد فروش

معرف
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ضریب برآورد
0/597
-4/148
0/318
**-5/046
*0/568
**0/559
-0/441
0/240
**-0/904
3/416

* :معنیدار در سط یک درصد :** ،معنیدار در سط پنج درصد

منبع :یافتههای تحقیق

Odd Ratio

0/947
0/839
1/085
1/973
0/910
0/947
1/431
0/977
0/923
1/016

اثر نهایی
0/231
-0/559
0/515
-0/250
0/219
0/332
-0/171
0/932
-0/250
0/325
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با توجه به نتایج جدول  ،9مالحظه میشود ک ه در بخ ش درآم د ترکیب ی متغیره ای
اندازة خ انوار و درآم د حاص ل از ف روش محص والت در س ط ی ک درص د و متغیره ای
تحصیالت و فاصله تا مراکز فروش در سط پنج درصد معنیدار شدند .از میان پنج متغی ر
مث ر بر بخش درآمد ترکیبی مقدار محاسباتی ضریب نسبت احتم ال گ زینش مرب و ب ه
متغیرهای توضیحی اندازة خانوار ،اراضی زی ر کش ت ،و فاص له ت ا ب ازار ف روش ب هترتی ب
 ،0/947 ،0/910و  0/923اس ت ک ه کمت ر از ی ک اس ت .ای ن ام ر بی ان ر آن اس ت ک ه
پُرجمعیتترشدن خانوارهای روستایی ،اف زایش اراض ی زی ر کش ت محص والت زراع ی ،و
بیشترشدن فاصلة خانوارها تا محل فروش محصوالت دامی و زراعی نسبت احتمال انتخ اب
این گزینهها به گزینة پایه (تنوع درآمد) را کاهش میدهد ،در صورتی ک ه ض ریب نس بت
احتمال گزینش برای متغیرهای مث ر تحصیالت و درآمد حاصل از فروش بهترتی ب 1/973
و  1/016است که بیشتر از یک است .بنابراین ،افزایش متغیرهای م ذکور نس بت احتم ال
ا رگذاری این گزینهها را به گزینة پایه (تنوع درآمد) افزایش میدهد .عالوه بر نت ایج ف وق،
مالحظه میشود که در بخش درآمد ترکیبی ا ر نهایی متغیرهای مث ر اندازة خانوار ،اراضی
زیر کشت ،و درآمد حاصل از ف روش ب هترتی ب براب ر ب ا  ،0/332 ،0/219و  0/325اس ت.
مثبتبودن این مقادیر نشان میدهد که ب ا اف زایش س ن خانواره ای روس تایی ،گس ترش
سط زیر کشت محصوالت زراعی ،و افزایش می زان ف روش خانواره ای روس تایی منطق ة
الموت احتمال توزیع درآمد در بخش ترکیبی افزایش مییابد .میزان ا ر نه ایی متغیره ای
مث ر تحصیالت و فاصله تا محل فروش محصوالت برابر با  -0/250اس ت .منف یب ودن ا ر
نهایی متغیرهای مذکور بیان ر آن است که در صورت اب تب ودن س ایر ش رایط و اف زایش
تحصیالت خانوارهای روستایی منطقة الموت به میزان یک سال و همچنین افزایش فاص لة
مراکز تولید روستایی تا بازارهای فروش ب ه می زان ی ک کیل ومتر کس ب درآم د ترکیب ی
خانوارهای روستایی در حدود  25درصد کاهش مییابد.
جدول  10نتایج آزمونهای نیکویی برازش مدل لوجی ت چندگان ه را ب رای توزی ع و
تنوع درآمد خانوارهای روستایی منطقة الموت نشان میدهد:
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جدول  .10نتایج آزمونهاي نيکویی برازش مدل لوجيت چندگانه براي توزیع و تنوع درآمد
خانورارهاي روستایی منطقة الموت
مؤلفهها و
آزمونها
تعداد مشاهدات در صفر ()0
تعداد مشاهدات در یک ()1
تعداد کل مشاهدات ( 0و )1
تعداد پیشگوییهای صحی
درصد پیشگوییهای صحی
تابع ل اریتم احتمال
ل اریتم احتمال صفر ()0
آزمون نسبت راستنمایی
ارزش احتمال ()P-value
ضریب تعیین چو ()Chow
منبع :یافتههای تحقیق

استراتژيهاي تنوع درآمد خانوارهاي روستایی
دامی
66
61
127
91
%72
-40/22
-51/92
23/41
0/009
0/512

زراعی
92
35
127
116
%92
-14/87
-23/26
16/78
0/079
0/638

دامی -زراعی
63
64
127
93
%73
-41/08
-51/17
22/19
0/014
0/544

ترکيبی
99
28
127
124
%98
-3/84
-20/91
34/13
0/0002
0/609

تعداد مشاهدات صفر و یک در جدول  10بیان ر وضعیت خانواره ای روس تایی منطق ة
الموت در جامعة آماری لحاظ شده است .در بخش درآمد دام ی 66 ،خ انوار از ای ن طری ق
درآمد کسب میکنند ،اما  61خانوار دی ر فاقد هرگون ه درآم د دام یان د .ب ه ط ور کل ی،
«تعداد مشاهدات در یک» شامل خانوارهایی است که از طریق مورد نظ ر (دام ی ،زراع ی،
دامی -زراع ی ،ترکیب ی) درآم د کس ب م یکنن د« .تع داد مش اهدات ص فر» نی ز ب رای
خانوارهایی است که فاقد درآمد از بخش مورد نظر (دامی ،زراعی ،دامی -زراع ی ،ترکیب ی)
هستند .تعداد پیشگوییهای صحی در کسب درآمد از بخشهای دام ی ،زراع ی ،دام ی-
زراعی ،و ترکیبی بهترتیب شامل  ،93 ،116 ،91و  124خانوار است .آم ارة آزم ون درص د
پیشبینیهای صحی برای بخشهای درآم دی ف وق ب هترتی ب براب ر  ،73 ،92 ،72و 98
درصد است که مالحظه میشود برای کلیة بخشها بیش از  50درص د تخم ین زده ش ده
است .این امر نشان میدهد که جوابهای  72درصد از خانوارها در بخش دامی 92 ،درصد
در بخش زراعی 73 ،درصد در بخش دام ی -زراع ی ،و  98درص د در بخ ش ترکیب ی ب ر
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اساس ویژگیهای اجتماعی و اقتصادیشان مطابق با انتظار بوده و از روند منطق ی پی روی
کرده است .نتایج بهدس تآم ده از آزم ون ت ابع احتم ال ح اکی از آن اس ت ک ه ض رایب
متغیرهای توضیحی در مدل لوجیت چندگانه با احتمال بیشتر از  95درصد همزم ان براب ر
صفر نیستند .این امر نشاندهندة مناسببودن فرم تابعی انتخابی در کلی ة تخم ینهاس ت.
مقدار آمارة ضریب تعیین چو نیز برای بخشهای درآم د دام ی ،زراع ی ،دام ی -زراع ی ،و
ترکیبی بهترتیب  ،0/544 ،0/638 ،0/512و  0/609محاسبه شد که خوبی برازش مدلهای
مربوطه را نشان میدهد .همچنین ،مدل لوجیت چندگانه (چندگزینهای) در س ط ب االیی
با آمارههای آزمون نسبت راستنم ایی  23/41در بخ ش درآم د دام ی ،22/19 ،16/78 ،و
 34/13معنیدار شد .پس از تخمین مدل لوجیت چندگان ه ،بیش ترین ارزش احتم ال نی ز
برای بخش درآمد زراعی حاصل شد که برابر  0/079است.
 .5نتيجهگيري و پيشنهادها
در مطالعة حاضر برای ارزیابی توزیع و تن وع درآم د و ت ث یر آن ب ر اقتص اد خانواره ای
روستایی منطقة الموت از مدل لوجی ت چن دگان ه ( ،)MNLک ه یک ی از رهیاف ته ای
اقتصادسنجی است ،استفاده شد .دادههای مورد نیاز مربو به سال  1392 1391ب ود.
این دادهها با استفاده از پرسشنامههای تنظیمی و مصاحبة حضوری با خانوارهای نمون ه
در مناطق روستایی الموت جمعآوری شد .برای تعیین حجم نمونه از روش نمون هگی ری
تصادفی ساده و فرمول محاسباتی کوکران استفاده شد .م دل ارال هش ده نی ز در مح یط
نرمافزاری  SHAZAMحل شد.
نتایج نشان داد اغل ب خانواره ای روس تایی منطق ة الم وت در بخ ش دام ی -زراع ی
مشغول به کارند و سهم درآمد حاصل از این فعالیت مهمترین عامل نابرابری درآمد در ای ن
منطقه است .به لحاظ تث یرگذاری متغیرهای مث ر نیز ،تفاوت معنیداری در س طو ی ک و
پنج درصد بین بخشهای مختلف درآمدی (زراعی ،دامی ،جنب ی ،و ترکیب ی) دی ده ش د.
همچنین ،نتایج تناسب فرم تابعی انتخابی را در کلیة تخمینه ا نش ان داد .م دل لوجی ت
چندگانه نیز در سط باالیی با آمارههای آزمون نس بت احتم ال  23/41در بخ ش درآم د
دامی 16/78 ،در بخش درآمد زراعی 22/19 ،در بخش درآمد دام ی -زراع ی ،و  34/13در
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بخش درآمد ترکیبی معنیدار شد و بیشترین ارزش احتم ال مع ادل  0/079ب رای بخ ش
درآمد زراعی بهدست آمد .در پایان ،با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل لوجیت چندگان ه
(آ ار نهایی مثبت متغیر توضیحی تحصیالت در بخش درآمد زراع ی و دام ی و ا ر نه ایی
منفی این متغیر در بخش درآمد دامی -زراعی) ،از یک سو ،و پایینبودن س ط تحص یالت
سرپرستان خانوارهای روستایی منطقة الموت ،از سوی دی ر ،پیشنهاد میشود به آموزش و
تعلیم سرپرستان خانوارها (از طریق برگزاری کالسهای نهضت سوادآموزی) بیش تر توج ه
شود .بدون شک ،افزایش سط آگ اهی سرپرس تان خانواره ای روس تایی منطق ه موج ب
افزایش احتمال توزیع درآمد در بخشهای زراعی ،دامی ،و جنب ی م یش ود و ای ن عام ل
باعث کاهش توزیع ناعادالنة درآمد (که بیشتر در بخش دام ی -زراع ی متمرک ز اس ت) در
منطقه م یش ود .همچن ین ،اح دا مراک ز آموزش ی ،دانش کدهه ای فن ی -حرف های ،و
دانش اههای دولتی توسط سازمانهای ذیربط در منطقه ب ه منظ ور ک اهش هزین هه ای
تحصیالت فرزندان خانوارهای روستایی (هزینههای مربو به رف توآم د و اس کان جه ت
ادامة تحص یل در من اطق ش هری همج وار ب ه عل ت فق دان امکان ات آموزش ی و مراک ز
دانش اهی در منطقه) ،که از طریق درآمد ساالنة خانوارها تثمین میشود ،توصیه م یش ود.
افزون بر این ،برای ایجاد تنوع درآمدی و انتقال درآم د از بخ ش دام ی -زراع ی ب ه س ایر
بخشه ا ،هم اهن ی فعالی ته ای ب ازتوزیعی دس ت اهه ای اجرای ی در اعط ایِ وامه ای
خوداشتغالی و بالعوض به خانوارهای روستایی منطقه توصیه م یش ود .ارال ة تس هیالت و
وامهایی با نرخ بهرة کم موجب میشود که تمایلِ خانوارهای روستایی منطقه ب رای ایج اد
واحدهای کسب و کار و بن اههای تولیدی کوچک افزایش یابد ک ه ع الوه ب ر ایج اد تن وع
درآمدی ،موجب کاهشِ مهاجرت روستاییان منطقه به نواحی شهری همجوار میشود.
منابع
 .1ابونوری ،اسماعیل (« .)1376معرفی یک ال وی جدید برای توزیع درآم د در من اطق
روستایی» ،نشریة برنامه و توسعه.171 159 :)2(1 ،
 .2ارسالن بد ،محمدرضا (« .)1365توزیع درآمد در روستاهای ای ران در س ال ،»1351
مجلة اقتصاد کشاورزی و توسعه.148 141 ،48 ،

بررسی وضعيت توزیع و تنوع درآمد و تأثير آن بر اقتصاد خانوارهاي روستایی ...

73

 .3پروین ،سهیال (« .)1380ا ر سیاستهای تعدیل بر فق ر و توزی ع درآم د در ای ران»،
مجلة تحقیقات اقتصادی.83 68 :)3(58 ،
 .4پرهیزکاری ،ابوذر و صبوحی ،محم ود (« .)1391بررس ی چ ون ی توزی ع درآم د و
تث یر آن ب ر اقتص اد خانواره ای روس تایی در شهرس تان ق زوین» ،هم ایش توس عة
روستایی گیالن ،شهریور  ،1391ص .12
 .5پرهیزکاری ،ابوذر ،صبوحی ،محمود و ضیایی ،سامان (« .)1392شبیهسازی ب ازار آب
و تحلیل ا رات سیاست اشترا،گذاری آب آبی اری ب ر ال وی کش ت تح ت ش رایط
کمآبی» ،مجلة اقتصاد و توسعه کشاورزی.252 242 :)3(27 ،
 .6توده روستا ،مهرداد (« .)1380بررسی عوامل مث ر بر وضعیت توزی ع درآم د در ب ین
کشاورزان شهرستان ساوجبالغ» ،پایاننامة کارشناس ی ارش د ،دانش کدة کش اورزی،
دانش اه صنعتی اصفهان.
 .7مجاهد ،مجی د (« .)1375بررس ی ش اخصه ای ن ابرابری توزی ع درآم د در اس تان
خراسان» ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانش اه علوم و فنون مازندران.
 .8مرکز آمار ایران ( .)1390نت ایج تفض یلی آم ارگیری از هزین ه و درآم د خانواره ای
روستایی سال  ،1388مرکز آمار ایران :تهران.
9. Bergh, A. & Nilsson, T. (2010). “Do liberalization and Globalization
Increase Income Inequality”, European Journal of Political Economy,
26(4): 488-505.
10. Borraz, O. & Benamouzig, D. (2007). Food and Pharmaceutical Agencies
in Europe, Between Bureaucracy and Democracy, Cross-national
Perspectives, a Commented Bibliography, Publications de la MSH-Alpes,
46-73.
11. Brons, J.E. (2005). Activity Diversification in Rural Livelihoods, the
Role of Farm Supple- mentary Income in Burkina Faso, Ph.D Thesis,
Wageningen University, Netherlands, p. 149.
12. Corral, L. & Reardon. T. (2001). “Rural Nonfarm Incomes in Nicaragua”,
World Development, 29(3): 427-442.

1394  بهار،1  شمارۀ،50  دورۀ/ تحقيقات اقتصادي

74

13. Ellis, F. (2000). “Rural livelihoods and diversity in developing
countries”, Oxford University Press, 43(7): 43-67.
14. Escobal, J. (2001). The Determinants of Nonfarm Income Diversification
in Rural Peru, World Development, 29(3): 497-508.
15. Greene, W.H. (2012). “Econometric Analysis, 7th edition, Upper Saddle
River”, NJ: Pearson Prentice Hall, ISBN: 978-0-13-139538-1.
16. Harding, A. & Greenwell, H. (2001). “Trends in Income and Expenditure
Inequality in the 1980 s and 1990 s”, Paper presented to the 30th Annual
Conference of Economists, Perth, Western Australia, 24 September 2001.
17. Karttunen, K. (2009). Rural Income Generation and Diversification- A
Case Study in Eastern Zambia, Ph.D Thesis, University of Helsinki,
Publications No: 47, p. 158.
18. Kimenju, S.C. & Tschirley, D. (2008). “Agricultural and Livelihood
Diversification in Kenyan Rural Households”, Tegemeo Institute
Working Paper Series, No: 24.
19. Matlon, P. (1979). “Income Distribution among Farmers in Northern
Nigeria: Empirical Results and Policy Implications”, African Rural
Economy Paper, No. 18, Michigan State University, Lansing, Michigan.
20. Schwab, J.A. (2002). “Multinomial Logistic Regression: Basic
Relationships and Complete Problems”, Http: //www.utexas.edu /courses/
schwab/ sw388r7/ Solving Problems.
21. Somda, J., Kamuanga, M. & Eric, T. (2006). “Resources endowment,
income distribution and needs for technologies among periurban
smallholders in the Gambia”, Biotechnol Agron Soc, 13, 48-61.
22. Tschirley, D.L. & Benfica, R. (2001). “Smallholder agriculture, wage
labor and rural poverty alleviation in land-abundant areas of Africa:
Evidence from Mozambique”, The Journal of Modern African Studies,
39(2): 333-358.
23. Woldenhanna, T. & Oskam, A. (2001). “Income diversification and entry
barriers: evidence from the Tigray region of Northern Ethiopia”, Food
Policy, 26, 351-365.

