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Abstract 

Poverty has different dimensions and multiple variables have effect on 
types of poverty. But in recent decades holistic look has changed to detailed 
and targeted poverty. Also, due to the severity of degradation and evacuation 
of the environment, in the transitional stages of countries to development, 
evaluation of environmental variables impacts such as water on poverty have 
been considered. The main objective of this research is to evaluate the effect 
of groundwater resources extraction on absolute poverty in Iran's rural areas 
during 1985-2015, using the Markov switching specification and the 
determination of two absolute poverty schemes. The results showed that 
rural poverty in Iran's economy has two low and high poverty regimes. Low 
poverty regime tends to be more sustainable than high poverty regime. Also, 
the extraction of underground water resources in the high rural poverty 
regime has a nonlinear and threshold effect on the absolute rural poverty 
index. In other words, as long as the index is less than 74.46, its increase has 
been able to reduce rural poverty. But after increasing the extraction of 
groundwater resources and crossing the above threshold, increasing the 
extraction of underground water resources will increase the rural absolute 
poverty. These results indicate that groundwater resources should be 
exploited based on an optimal long-term extraction pathway in order to 
achieve sustainable development. In this way, it is suggested that the quality 
of water governance and access to water resources be implemented in the 
form of a comprehensive water resources management system in absolute 
poverty stress areas, in order to prevent environmental poverty in rural areas. 
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 چکيده
اسؤت  امؤا در دهؤ      مؤثرر ی بر انواع فقر بعاد مختلفی است و متغیرهای گوناگونفقر دارای ا

بؤا توجؤ    چنین  همهدفمند تغییر یافت  است  گرایان  ب  فقر ب  سمت نگاه جزیی و  اخیر نگاه کل
یؤافتگی، تحلیؤل و    زیست، در مراحل گذار کشؤورها بؤ  توسؤع     ب  شدت تخریب و تخلی  محیط

متغیرهای محیط زیستی مانند آب بر فقر مورد توج  قرار گرفت  است  هدف اصلی  تأریرارزیابی 
فقر مطلق در مناطق روسؤتایی ایؤرا    استخراج منابع آب زیرزمینی بر  تأریراین پژوهش ارزیابی 

 تصریح دو رژیمی فقر مطلؤق تصریح مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از  1364-1393در دوره 
فقر روسؤتایی در اقتصؤاد ایؤرا  دارای دو رژیؤم  فقؤر       ک  هنتایج برآورد مدل نشا  داد  باشد می

چنؤین   هؤم رژیم فقر باال دارد   پایین و باال است ک  رژیم فقر پایین ماندگاری بیشتری نسبت ب 
ای بر شاخص  ی غیرخطی و آستان تأریراستخراج منابع زیرزمینی آب در رژیم فقر روستایی باال، 

باشد، افزایش  46/74فقر مطلق روستایی دارد  ب  عبارت دیگر تا زمانی ک  این شاخص کمتر از 
رویؤ  اسؤتخراج    افزایش بؤی  اما پس از ،آ  توانست  است موجب کاهش فقر مطلق روستایی شود

منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستان  فوق،  افزایش اسؤتخراج منؤابع زیرزمینؤی آب موجؤب     
دهد ک  منابع آب زیرزمینی باید مبتنی  شود  این نتایج نشا  می افزایش فقر مطلق روستایی می

بؤرداری قؤرار    ورد بهؤره بر یک مسیر بهین  استخراج بلندمدت ب  منظور نیل ب  توسع  پایدار، مؤ 
زیستی در مناطق  د ک  ب  منظور جلوگیری از تل  فقر محیطشو میگیرد  ب  این ترتیب پیشنهاد 

روستایی، کیفیت حکمرانی آب و نحوه دسترسی ب  منابع آب در قالؤب یؤک سیسؤتم مؤدیریت     
 د  های تحت تنش فقر مطلق، اجرا شو  جامع منابع آب در حوض

 JEL: L95, Q25, N57, P28, I32 بنديطبقه
  تصریح مارکوف سوئیچینگمنابع آب زیرزمینی، فقر مطلق، واژهاي کليدي: 
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 مقدمه -1

گذار است، امؤا شؤواهد تبربؤی از فرضؤی  رابطؤ  بؤین       تأریری بر فقر عوامل گوناگون
(  مسؤئل   2014، 1کنؤد سسؤخری   مصرف آب زیرزمینی و فقر مطلق روستایی حمایت می

زیسؤت در   المللی اقتصاد محیط ین چالش بینتر مهمفیت حیات بشر آ  بر کی تأریرآب و 
(  گزارش توسع  آب جها  ایاالت متحؤده  2016، 2های آتی خواهد بود سکاناکودیس ده 

میلیؤو  نفؤر در جهؤا  بؤ  آب آشؤامیدنی سؤالم        748دهد ک  تقریبا  ( نشا  می2015س
  معیشؤت بؤیش از یؤک    (2015، 3دسترسی ندارند سگزارش توسع  جهانی سؤازما  ملؤل  

وابست  بؤ  آب اسؤت،    تشدب   ،کنند میلیارد نفر ک  در زیر خط فقر یک دالر زندگی می
میلیو  نفر کؤ  در روسؤتاها در بخؤش کشؤاورزی شؤاغل هسؤتند، درگیؤر         850ب  ویژه 

 2050تؤا   2000ی هؤا  سؤال (   در سطح جهانی، بؤین  2010، 4کمیابی آب هستند سنامارا
(، کؤ   2015د سکانؤاکودیس،  کردرصد رشد خواهد  400ز تقریبا مصرف آب در صنعت نی

آب قرار خواهد گرفت   با توج  ب   تأریردهد اشتغال در بخش صنعت نیز تحت  نشا  می
تقاضای مسکونی سشرب، تباری، عمومی و فضؤای   تأمینروند افزایش جمعیت، عالوه بر 

بایؤد   2050ردی در سؤال  میلیؤا  1/9موادغذایی جمعیؤت   تأمینسبز شهری(، ب  منظور 
درصد افزایش یابد  با این رونؤد امنیؤت غؤذایی در     70میزا  تولید محصوالت کشاورزی 

توزیع  دلیل ب  –کشورهای در حال توسع  ب  علت افزایش جمعیت و کمیابی آب شیرین 
(  منطقؤ  جنؤوب   2017کننده خواهؤد بؤود سمسؤگرا ،     نگرا  -های جوی نامتقار  بارش

درصد از افراد فقیر مطلق سکمتر از یک دالر در  26 و شمال آفریقا تقریباً درصد 44آسیا 
(  دسترسی 2010ترین مناطق جها  است سنامارا،  شود، ک  جزء کم آب روز( را شامل می

از طریؤق افؤزایش    5ب  آب کشاورزی در مناطق روستایی منبر بؤ  کؤاهش فقؤر ناپایؤدار    
(  در 2003، 6گؤردد سلیتتؤو  و همکؤارا     یاشتغال، محصول و درآمد در سطح مزرع  م

طؤور   رع کوچؤک اشؤتغال دارنؤد کؤ  بؤ      میلیو  نفر در مؤزا  850سرتاسر جها  بیش از 
(  تضؤمین امنیؤت دسترسؤی بؤ  آب بؤا      2014وابست  ب  آب هستند سسؤخری،  مستقیم 

هؤای   کیفیت و کمیت مناسب ک  در گرو مؤدیریت جؤامع منؤابع آب مبتنؤی بؤر تئؤوری      
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انتظارات را نسبت ب  آینؤده  تواند  می ست ستعریف دقیق حقوق مالکیت آب(،اقتصاد آب ا
های اقتصادی افرادِ تحت تنش آبی با منابع ناپایؤدار آب را در مسؤیر    ند و انتخابکمثبت 

وجؤود   دلیل ب (  در مناطق روستایی 2005، 1تویی قرار دهد سکرامر و همکارا  بهبود پاره
بزیا ، باغبانی و مزرع  آب نقش مصؤرفی و تولیؤدی دارد و   مشاغل مرتبط با دام، طیور، آ

سطح پائین امکانات بهداشتی نقؤش آب در سؤالمتی انسؤا  نسؤبت بؤ  منؤاطق        دلیل ب 
هؤای   ذخیؤره آب  منظؤور  بؤ  با توج  ب  نبؤود سؤرمای  الزم   چنین  همشهری بیشتر است  

شؤت سمولؤد  و   بیشتری بر متغیرهؤای فؤوق خواهؤد دا    تأریرهای زیرزمینی  ، آبسطحی
(  کمیابی آب ب  دو صورت فیزیکی و اقتصادی وجؤود دارد  در منؤاطق   2007، 2همکارا 
های با هزین  فرصت کمتر سبرای مثال دولتی یؤا در سؤطح    نبود سرمای  دلیل ب روستایی 

کشؤش اسؤت و آب    های ناشی از مقیاس(، منحنی هزین  نهایی تولید آب تقریبا بی صرف 
نبؤود   دلیؤل  بؤ  ینی دچار کمیابی اقتصادی است و سؤاکنا  روسؤتا   ب  خصوص آب زیرزم

(  ارر مسؤتقیم آب بؤر   2007، 3ژی ب  منابع آب دسترسی ندارند سکارتر و همکارا  تکنولو
ای و نهؤؤایی اسؤت  ارؤؤر   نهؤاده اولیؤؤ ، واسؤط    عنؤوا   بؤؤ کؤاهش فقؤر، دسترسؤؤی بؤ  آب    

ر ایؤن اسؤت کؤ  سؤرمای      غیرمستقیم دسترسی ب  آب در مناطق روستایی در کاهش فق
فیزیکی و مالی، دانش و نیروی انسؤانی بؤ  جؤای تمرکؤز بؤر روی رقابؤت فشؤرده بؤرای         

کنند سبانؤک   گذاری می وری، ابداع و اختراع سرمای  بر روی افزایش بهره دسترسی ب  آب،
(  کمیابی آب ممکن است منبر ب  کاهش کیفیت آب در دسؤترس گؤردد   2005جهانی، 

ر سالمتی و تغذی  افراد ب  خصوص در مناطق روستایی ک  دسترسی بؤ   و از این طریق ب
مسؤتقیم داشؤت  باشؤد     تأریرهای بهداشتی انتقال آب نیز در سطح بهین  نیست،  سیستم

میلیؤارد نفؤر دسترسؤی بؤ  آب      1/1تقریبؤا   ،2007در سال   (2005، 4و صمدساوپادهای 
بؤر خؤط   توانؤد   می (، ک  این موضوع2005، 5ند سجیمز و دیگرا ا  آشامیدنی سالم نداشت

منؤابع آب   تؤأریر ایؤن پؤژوهش ارزیؤابی     باشد  ب  این ترتیب هدف اصلی مثررفقر مطلق 
زیستی بر فقر مطلؤق در منؤاطق روسؤتایی در     ین متغیر محیطتر مهم عنوا  ب زیرزمینی 

ساختار اصلی این پژوهش ب  این ترتیؤب اسؤت کؤ  در بخؤش دوم     چنین  همایرا  است  
شود  بخش سوم ب  مبانی نظری رابط  بؤین آب و فقؤر خواهؤد     شین  پژوهش ارای  میپی
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ب  ارزیؤابی رابطؤ  بؤین اسؤتخراج      ،پرداخت  بخش چهارم ب  تصریح مارکوف سوئیچینگ
گیؤری و   منابع آب زیرزمینی و فقر مطلق اختصاص دارد  در نهایت در بخش آخر نتیبؤ  

 شود  پیشنهادات سیاستی ارای  می
 

 يشينه پژوهشپ -2
زیسؤتی   مطالعات بسیار کمی در دنیا و ایرا  ب  ارزیابی رابط  بین متغیرهای محؤیط 

دهد بؤا گسؤترش تخریؤب و تخلیؤ  منؤابع       ند  اما شواهد تبربی نشا  میا  و فقر پرداخت
د و بایؤد بؤا ترکیؤب    شو تر می زیست پیچیده فقر و محیطسطحی و زیرزمینی، رابط  بین 

های شکست تل  و دورهای باطؤل فقؤر، ادبیؤات نظؤری      ایدار و تئوریهای توسع  پ تئوری
 ود ر این زمین  تولید شجدیدی د

ند ک  توسع  پایدار کشؤاورزی در ایؤرا  در   ا ه( نشا  داد2017مسگرا  و همکارا  س
گرو مدیریت منابع آب ب  خصؤوص منؤابع آب زیرزمینؤی و مؤدیرت خؤا  اسؤت و اگؤر        

های پیشرفت  آبیؤاری( در ایؤرا  در    ای و سیستم لخان مدیریت جامع آب سشامل کشت گ
خیر خواهؤد افتؤاد    أتوسع  پایؤدار بؤ  تؤ   ت شد ب سطح گسترده اجرایی و عملیاتی نشود، 

افزایش استفاده از زمین بیشتر منبر بؤ  تولیؤد بیشؤتر محصؤوالت کشؤاورزی      چنین  هم
بؤا   ،(2014سؤخری س زمین صورت گیؤرد    وبارهنخواهد شد و باید مدیریت آب و توزیع د

منبع اصلی استخراج منابع آب زیرزمینؤی و فقؤر    عنوا  ب های آب  ارزیابی رابط  بین چاه
هؤا بؤا عمؤق     ک  محدودیت قوانین در حفؤر چؤاه   ه استمطلق روستایی در هند نشا  داد

ین عامؤل عؤدم دسترسؤی بؤ  آب زیرزمینؤی      تر مهممشخص، در کنار ضعف تکنولوژیکی 
گردد   یم منبر ب  گشترش فقر مطلق در مناطق روستایی هند میاست ک  ب  طور مستق

ب  ارزیابی رابط  بین فقر و آب در منؤاطق روسؤتایی کشؤور     ،(2010س 1السدیر و کارولین
 خانوار پرداختؤ   534در بین  WEILAIکید بر ابعاد توسع  با استفاده از روش أچین با ت

آب و احتمال خروج از فقر وجؤود دارد    ند ک  رابط  مثبت بین دسترسی ب ا هو نشا  داد
با ارزیابی رابط  بین مدیریت منابع آب کشاورزی و فقر نشؤا    ،(2010نامارآ و همکارا  س

وری آب،  گذاری در بخش مدیریت منابع آب ب  منظؤور افؤزایش بهؤره    ند ک  سرمای ا هداد
هانبؤار و  منفؤی کمیؤابی آب بؤر فقؤر روسؤتایی اسؤت         تؤأریر ین گام در کؤاهش  تر مهم

گذاری در آب کشاورزی، آموزش مدیریت علمی منؤابع آب و   سرمای  ،(2009س 2همکارا 
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داننؤد  جیمؤز و    طراحی بازار آب را عامل اصلی شکستن دام فقر روستایی در اتوپیؤا مؤی  
کؤ   نؤد  ا دهبا ارزیابی رابط  بین فقر  و آب در ایاالت متحده نشؤا  دا  ،(2007س 1همکارا 

لم و بهداشتی در مناطق شهری یک متغیر مهم در محاسب  خط فقؤر  دسترسی ب  آب سا
هؤای پؤائین درآمؤدی را بؤ       مطلق شهری است  آنها برنام  دسترسی ب  آب برای دهؤک 

ند  البت  تعؤداد افؤراد زیؤرخط فقؤر در     ا همنظور شکستن دور باطل آب و فقر پیشنهاد داد
سالم دسترسی ندارنؤد، یعنؤی فقؤط    ایاالت متحده بیشتر از تعداد افرادی است ک  ب  آب 
ند کؤ  بهبؤود   ا هنشا  داد ،(2003س 2آب سالم تعیین کننده فقر نیست  باهاتارای و نارایا 

منبر بؤ  کؤاهش فقؤر مطلؤق گؤردد       تواند  می های آبیاری در مناطق روستایی هند روش
بؤین   ند ک  رابط  مسؤتقیم ا ه( در کشور اتوپیا نشا  داد2004و  2003حسین و هانبار س

بؤا کؤاهش فقؤر مطلؤق      ،دشؤو  وری آب مؤی  نبر ب   بهبود بهؤره گذار ک  م افزایش سرمای 
در هند و آفریقؤای جنؤوبی، صؤالح و همکؤارا       ،(2003روستایی وجود دارد  یوپادهای س

بطؤ  بؤین فقؤر، آب و جنسؤیت     ای از کشورهای منؤا، بؤ  ارزیؤابی را    ( در مبموع 2003س
یابی عامؤل اصؤلی فقؤر در ایؤن کشؤورها اسؤت و بهبؤود        کمک  ند ا هو نشا  داد پرداخت 

و شکاف جنسؤیتی   تأریرهای سنتی آبیاری و ایباد نهادهای پیشرفت  آبیاری تحت  روش
نؤد کؤ    ا هبا مطالع  مزارع کشؤاورزی در هنؤد نشؤا  داد    ،(1998س 3است  دات و راوالیو 

شؤاورزی گؤردد    منبر ب  کاهش فقؤر در بخؤش ک  تواند  می وری آب و خا  افزایش بهره
( نشؤا  دادنؤد   1987س 4ای مانند ایاالت متحده براو  و انگؤرام  یافت  حتی در کشور توسع 

ک  در ایالت آریزونا عدم دسترسی ب  آب و نداشتن حق مالکیت آب برای برخؤی افؤراد و   
( بؤ   1398ها دلیل اصلی افتاد  آنها در تل  فقر مطلق است  خوچیانی و جلیلی س خانواده
استخراج منابع آب زیرزمینی بر رشد تولید بؤا اسؤتفاده از مؤدل رگرسؤیو       تأریری ارزیاب

برای اقتصؤاد   1394تا  1362یافت  در دوره  واتسو  و ضریب همبستگی تعمیم –نادارایا 
د ک  اگرچ  علیؤت گرانبؤر، حؤاکی از عؤدم     ده میند  نتایج پژوهش نشا  ا  ایرا  پرداخت

یافتؤ  و   اخالص داخلی است، اما ضریب همبستگی تعمیمارتباط بین مصرف آب و تولید ن
رگرسیو  ناپارامتریک نشا  از وجود علیت کرنلی یک طرف  از تولید ناخالص داخلؤی بؤ    

های آب زیرزمینؤی   سطح آب زیرزمینی و تهی شد  سفرهبنابراین افت  ،مصرف آب است
اقتصادی و کاهش منؤابع   ا متارر کند و از دو کانال رشدرشد اقتصادی رتواند  می شدت ب 
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 تؤأریر ب  تحلیل فضؤایی   ،(1397زاده و همکارا  س قرار دهد  هندی تأریرآب، فقر را تحت 
نؤد  نتؤایج   ا  تخریب محیط زیست بر فقر مطلق روستایی در شهرسؤتا  قائنؤات پرداختؤ   

د ک  یک درصد تخریب محیط زیست مانند افت سطح منابع آب زیرزمینؤی  ده مینشا  
در پژوهشؤی بؤا عنؤوا     ، (1397گؤردد  جلیلؤی س   درصد رشد فقر مطلق می 9/2منبر ب  

ارزیؤابی ارزش اقتصؤادی اسؤتخراج منؤابع آب زیرزمینؤی توسؤط کشؤاورزا  در دشؤؤت        "
 ک  کشاورزا  برای منابع آب زیرزمینؤی ارزش اقتصؤادی   ه است، نشا  داد"بهار -همدا 
صلی کاهش درآمد در آینده و قائل هستند و کاهش سطح آب زیرزمینی را دلیل ا زیادی

نؤد کؤ  فقؤر    ا هنشؤا  داد  ،(1395دانند  فارسانی و نورپرور س احتمال افتاد  در دام فقر می
و این تخریؤب   ست در مناطق روستایی شدهروستایی منبر ب  تخریب مراتع و محیط زی

ر و تخریؤب محؤیط زیسؤت ایبؤاد     گؤردد و یؤک تلؤ  فقؤ     خود منبر ب  فقر در آینده می
ریؤؤز  کؤ  طراحؤی بؤازار آب در حوضؤ  آب     ه اسؤت ( نشؤا  داد 1395د  جلیلؤی س شؤو  مؤی 

وری آب را  تو گردد و بهره منبر ب  تخصیص بهین  در نقط  بهین  پارهتواند  میرود  زاینده
افزایش دهد و بهترین راهکار مقابل  با کمیابی آب در مناطق روستایی در ایرا ، طراحؤی  

 بازار آب محلی است 
دهؤؤد کؤؤ  متغیرهؤؤای  بنؤؤدی پیشؤؤین  پؤؤژوهش نشؤؤا  مؤؤی یؤؤب جمؤؤعبؤؤ  ایؤؤن ترت

زیستی مانند آب بر متغیرهای اقتصادی فرد و خانوار شامل حؤداقل معؤاش، رشؤد     محیط
هستند ک  این متغیرها در محاسؤب  خؤط    مثرراقتصادی، مصرف، درآمد و بازدهی تولید 

بی رابطؤ  مسؤتقیم بؤین    اما نوآوری این پژوهش ارزیؤا  ،داری دارند معنی تأریرفقر مطلق 
زیستی استخراج منابع آب زیرزمینی بر فقر مطلق روستایی در ایؤرا  اسؤت    متغیر محیط

محدوده مورد مطالع ، متغیرهای ب  کار رفتؤ  و مؤدل اقتصادسؤنبی اسؤتفاده      رظاز نک  
 یافت  است  شده، نسبت ب  مطالعات قبلی توسع 

 
 ادبيات نظري  -3

یی خشک قرار گرفت ، هم اکنو  تحؤت تؤنش در حؤوزه    ایرا  ک  در حوزه آب وهوا
زیست و زندگی افراد بسؤیاری را تحؤت    کمبود آب است ک  اقتصاد کشور، عملکرد محیط

میلؤی متؤر    250درصد کشؤور حؤدود    70قرار داده است  میانگین ساالن  بارش در  تأریر
شؤاهد بؤارش    میلیؤو  هکتؤار از کشؤور(    7/4درصد ایرا  س یا ب  عبؤارتی   3است و فقط 

(  دسترسی ب  آب دارای اررات 2017سمسگرا  و دیگرا ،  باشد میمتر  میلی 500ساالن  
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(  2004، 1دهد ساسمیت افزایش میک  مخارج مصرفی و رروت را  طوری ب  ،اقتصادی است
کؤ  در   طؤوری  بؤ   شؤود، های اجتماعی  منبر ب  کاهش نابرابریتواند  می دسترسی ب  آب

های تحت آبیؤاری منبؤر بؤ      د بیشتر محصوالت کشاورزی در زمینچین یک درصد تولی
(  در دهؤ  اخیؤر   2005، 2گردد سهوآنگ و دیگرا  کاهش یک درصدی ضریبی جینی می

آب در بیشتر نقاط جها ، محور اصلی فقر ب  خصوص در مناطق روستایی بؤوده و رشؤد   
( و آنچ  2009، 3انبارامنفی فزاینده بر روند فقر داشت  است سه تأریرشدت کمیابی آب، 

دهؤد، کؤاهش نؤزوالت جؤوی اسؤت       فقر در مناطق خشک و نیم  خشک را گسترش می
بؤر،   (  افؤزایش روزافؤزو  جمعیؤت، رشؤد صؤنعت کاالهؤای آب      2005، 4سسالیوا  و مؤی 

گسترش کشاورزی از طریق مکانیزاسؤیو  و افؤزایش تقاضؤای آب در شؤهرهای بؤزر ،      
افؤزایش داده اسؤت سکلنوریگؤا و     تشؤد بؤ   را  سمت تقاضؤای آب در منؤاطق روسؤتایی   

در منؤاطق مختلؤف جهؤا  نشؤا       WPI 6(  محاسب  شؤاخص فقؤر آب  2009، 5همکارا 
(  در 20002مستقیم بر فقؤر مطلؤق روسؤتایی دارد سسؤالیوا ،      تأریردهد ک  فقر آب  می

 تؤأمین درصد تقاضای داخلی مواد غذایی را  90حال حاضر ذخایر کشاورزی ایرا  حدود 
کنؤد سمسؤگرا  و همکؤارا ،     های تازه را مصؤرف مؤی   درصد آب 92کند و در این راه  می

کاالهؤای کشؤاورزی و    تؤأمین غیرمستقیم عؤدم   تأریر(  ارر مستقیم کمیابی آب و 2017
دید فقؤر  منبر ب  افزایش شتواند  می کمیابی آب، دلیل ب رکود بخش کشاورزی چنین  هم

ابی مطلؤق و نسؤبی آب بؤ  خصؤوص منؤابع آب      د  کمیؤ در مناطق روسؤتایی ایؤرا  شؤو   
زیرزمینی و افزایش شدت و رقابت ستنش( در استخراج و استفاده از منابع آب، نقش ایؤن  

و مبارزه بؤا فقؤر را تقویؤت    های مختلف کاهش  ی روشکارگیر ب زیستی، در  متغیر محیط
 ، دقیقؤاً ک  بیشتر مناطقی ک  شامل افراد زیؤرخط فقؤر مطلؤق هسؤتند     طوری د، ب کن می

طور تقریبؤی و   آب یا دسترسی محدود ب  آب زیرزمینی هستند، البت  ب  شامل مناطق کم
با نسبت کمتر این تطبیق آب و فقر، شامل خؤط فقؤر نسؤبی و منؤابع آب سؤطحی نیؤز       

هؤای جؤوی،    کاهش بارش دلیل ب ها  (  درحال حاضر رشد بیابا 2005سحسین،  باشد می
مؤدیریت جؤامع منؤابع آب اسؤت،     یرزمینی ک  ناشی از عدم روی  منابع آب ز استخراج بی

المللی تبدیل شده است سمسگرا  و  ب  یک نگرانی بین MENAدر ایرا  و منطق   ویژه ب 
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(  برای مثال عامل اصلی فقر در اتوپیا کمیابی آب و زمؤین مولؤد اسؤت    2017همکارا ، 
ر مطلؤق در منؤاطق روسؤتایی    بر فقؤ  مثررمتغیر ین تر مهم( و 2009سهانبارا و همکارا ، 

(  البت  دسترسؤی بؤ  انؤواع آب،    2003، 1منطق  منا، کمیابی آب است سصالح و همکارا 
گؤذاری در   شرط الزم برای جلوگیری از بروز و شؤدت انؤواع فقؤر اسؤت و حتؤی سؤرمای       

دسترسی ب  آب، نیاز ب  ایباد اصالحات سیاسی جدیؤد در مؤدیریت منؤابع آب، کیفیؤت     
ها(، بهبؤود علؤوم    آب  ایباد نهادهای جدید سمانند تعریف دقیق مالکیت حق حکمرانی آب،

(  تقسؤیم عادالنؤ  آب و   2010کشاورزی، تکنولوژی و سایر کاالهای عمومی دارد سنامارا، 
بهبؤؤود مؤؤدیریت جؤؤامع منؤؤابع آب، راهکؤؤار الزامؤؤی در نیؤؤل بؤؤ  توسؤؤع  پایؤؤدار و حفؤؤ  

آب  ورهؤای باطؤل فقؤر در کشؤورهای کؤم     ین راهکار در شکستن دتر مهمزیست و  محیط
(  البتؤ  در برخؤی مؤوارد    2003مانند جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا اسؤت سآپادهایؤا،   

امکؤا  ایبؤاد    ،فقؤر  دلیؤل  بؤ  زیؤرا   ،زیرزمینی اسؤت   رابط  معکوس از فقر ب  مصرف آب
هؤای نؤوین    هؤای دقیؤق آبیؤاری و اسؤتفاده از روش     های ذخیره پیشرفت ، شؤبک   سیستم

منبر ب  حفؤ  ذخؤایر   تواند  می گذاری عمومی در این موارد بیاری وجود ندارد و سرمای آ
د سمؤری و  شؤو آب و جلوگیری از ایباد دورهؤای باطؤل فقؤر و آب در منؤاطق روسؤتایی      

(  البت  دسترسی ب  آب سالم و بهداشتی در مناطق شؤهری و بؤ  ویؤژه    2007، 2همکارا 
یک متغیر وارد محاسب  خط فقر مطلق شهری گردد   عنوا ب تواند  می حاشی  شهرها نیز

(  امکا  دسترسی ب  آب سالم برای مصرف و آب کؤافی بؤرای   2007سجیمز و همکارا ، 
کشاورزی، صنعت و گردشگری در مناطقی ک  درآمد سران  آنها کمتر از یؤک دالر سخؤط   

بانؤک توسؤع  آسؤیا،    المللی( است، باید مورد ارزیابی و مطالع  قرار گیرد س فقر مطلق بین
(  آب در مناطق روستایی عالوه بر موارد مصرفی بیشتر در بخش کشاورزی کاربرد 2003

آب بر  تأریردارد و یک نهاده با کشش جانشینی بسیار کم است، ب  همین دلیل عالوه بر 
زیؤرا   ،اسؤت  مؤثرر خط فقر مطلق از کانال درآمد و مخارج مصرفی بر خط فقر نسبی نیز 

درصد ارزش خالص صادرات نفؤت اسؤت    14واردات کشاورزی ایرا  معادل  ارزش خالص
درصؤؤد  25درصؤد نیؤؤاز داخؤؤل،   90( و کشؤؤاورزی تقریبؤؤا 2017سمسؤگرا  و همکؤؤارا ،  
 18سال گذشت  و  30درصد از تولید ناخالص ملی در طول  3/8صادرات غیرنفتی ایرا ، 

اشؤتغال روسؤتایی اسؤت     درصد آ  شؤامل  50شود ک   درصد اشتغال کشور را شامل می
دارا  بخش کشاورزی در منؤاطق  بر درصد از بهره 78(  چو  1397سبانک مرکزی ایرا ، 
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ین نهؤاده بخؤش   تؤر  مهؤم ( و آب نیؤز  1397روستایی ساکن هستند سمرکؤز آمؤار ایؤرا ،    
درصد اراضی کشاورزی تحت آبیؤاری قؤرار    46ب  طوری ک   باشد، میکشاورزی در ایرا  
آ  بر فقر مطلق روستایی قابل توجؤ  اسؤت     تأریرر این بخش و ستس دارند، نقش آب د

 ( 1393آرانی،  درصد فقرای جها  در مناطق روستایی ساکن هستند سقرنی 75چنین  هم

دهد ک  دسترسی ب  آب از طریق متغیرهؤای زیؤر    بندی مطالب فوق نشا  می جمع
گؤذاری در  تأریری هؤا  کانال منبر ب  کاهش فقر در مناطق روستایی خواهد شد  البت  این

 تؤأریر های زیرزمینی نسبت ب  سایر انواع آب  فقر مطلق نسبت ب  سایر تعاریف فقر و آب
 شدیدتری خواهند داشت   

 وری(  تولیؤؤد محصؤؤول و درآمؤؤد بیشؤؤتر در بخؤؤش کشؤؤاورزی و صؤؤنعت سبهؤؤره       -1
و بهبؤؤود تغذیؤؤ ، سؤؤالمت  -4ایبؤؤاد اشؤؤتغال   -3خودمصؤؤرفی کاالهؤؤای کشؤؤاورزی  -2

غیرمسؤتقیم   تؤأریر  -7جذب گردشکر ساکوتوریسؤم(   -6حف  محیط زیست  -5بهداشت 
کؤاهش   -8هؤای صؤرف شؤده در رقابؤت بؤرای مالکیؤت بؤ  آب         هزین  فرصؤت سؤرمای   

هؤای اجتمؤاعی از طریؤق     کؤاهش نؤابرابری   -9نااطمینانی و بهبود انتظارات نسبت آینده 
 تولید رروت 
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 گيري فقر در ارتباط با آب هاي اندازه بر فقر و روش مؤثرانتقادات وارده فقر، عوامل 
نگران  شده و متغیرهؤایی   بسیار کلده  اخیر در  مفهوم فقر نسبی و مطلق،  4در 

انؤد، امؤا    دهکؤر مانند نابرابری در مخارج سمصرف(، درآمد و رروت محدوده فقؤر را تعیؤین   
امروز ابعاد مختلف فقر و روابط پیچیده موجود در ایؤن ابعؤاد مؤورد تحلیؤل و ارزیؤابی و      

های  ب  روشای  (  انتقادات گسترده2004های تبربی قرار گرفت  است ساسمیت،  آزمایش
زیسؤتی و   گیری فقر وجود دارد ک  یکی از آنها در نظر نگؤرفتن متغیرهؤای محؤیط    اندازه

(  فقر یؤک مفهؤوم پویؤا اسؤت کؤ       1984منابع طبیعی در مسئل  فقر است سآمارتیاسن، 
طور مستقیم در ارتباط با رفاه فرد یا خانوار است و در تعریف خاص فقر مطلؤق دقیقؤا    ب 

زیسؤتی نیؤز متغیؤری       فرد یا خانوار در ارتباط است و متغیرهؤای محؤیط  با نیازهای اولی
بؤا نیازهؤای    طور کامؤل  ب در مناطق روستایی ویژه  باشد و ب   میمهم در رفاه افراد جامع  

(، اما در تعریف فقؤر  1397زاده و همکارا ،  اولی  بشر سحداقل معاش( ارتباط دارد سهندی
گیؤری   های مختلفی برای انؤدازه  وج  شده است  روشزیستی ت کمتر ب  متغیرهای محیط

یک نهاده اولی  برای کشاورزی، صنعت و معد ،  عنوا  ب ک  کمتر ب  آب  ،فقر وجود دارد
ای برای صنعت گردشگری و محصول نهایی برای خؤانوار توجؤ  شؤده     یک کاالی واسط 

راونتؤری( و  گیری فقر مطلق شامل روش حؤداقل معیشؤت سروش    های اندازه است  روش
هؤای   نند  روشک گیری فقر می روش انگل است ک  فقط آب آشامیدنی را وارد سبد اندازه

گیری فقر نسبی نیز کامال مبتنی بر متغیرهای درآمد و مخارج فرد یا خانوار استوار  اندازه
زیسؤتی ماننؤد آب نؤدارد سکلورینؤگ و همکؤارا ،       است و ارتباطی با متغیرهؤای محؤیط  

در ارزیؤابی رابطؤ  بؤین فقؤر روسؤتایی و آب بایؤد بؤ  متغیرهؤایی ماننؤد           (  البت 2009
دسترسی فیزیکی ب  آب، نحوه استفاده و مدیریت آب مانند تبهیزات آبیؤاری، ذخیؤره و   

سسؤالیوا  و   کؤرد  انتقال آب و در نهایت مسائل نهادی مانند مالکیت و مبادل  آب توجؤ   
تواند  در مناطق روستایی، شاخص درآمد نمی ویژه (  در سطح محلی و ب 2002همکارا ، 

(  معیؤار  2003، 1پراکندگی و شدت فقر مطلق را بیؤا  کنؤد سبورگؤوینگن و چؤاکراورتی    

تواند متغیر کافی برای ارزیابی کاهش فقر در دوره بلندمدت باشؤد سالسؤدیر و    درآمد نمی
ین تؤر  هؤم مزیسؤتی یکؤی از    (  عدم دسترسی ب  منابع طبیعؤی و محؤیط  2010کارولین، 

گیؤری فقؤر    (  در انؤدازه 2000؛ 1984بر فقر روستایی است سآمارتیاسن،  مثررمتغیرهای 
در  باید ب  توزیع برابر سرمای  در بین افراد توج  شود، آب در مناطق روستایی ک  عمؤدتاً 

                                                           
1. Bourguignon and Chakravarty 
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(  2003ین سرمای  در دسترس اسؤت سسؤالیوا ،   تر مهمبخش کشاورزی مشغول هستند 
ین سرمای  یا نهاده تولید بایؤد در احتمؤال فقیؤر شؤد  خانوارهؤا در      وری ا بهرهچنین  هم

مناطق روستایی ب  ویژه مناطقی در تنش آبی قرار دارند، مؤدنظر قؤرار گیؤرد سالسؤدیر و     
(  موضوع بسیار مورد توج  در ارتباط با منابع آب در منؤاطق روسؤتایی   2010، 1کارولین

خانوار ب  زیر خط فقؤر  جلوگیری از سقوط  این است ک  دسترسی ب  آب ن  تنها منبر ب 
ها از زیرخط  وادهمنبر ب  خروج خانتواند  می د، حتی بهبود دسترسی ب  آبشو مطلق می

 -هؤای اقتصؤادی   در شرایط تقریبا برابر از نظر شؤاخص (  2014د سسخری، فقر مطلق شو
بؤ  سؤطح   اجتماعی و سیاسی برابر، شدت و بروز فقر مطلق در مناطق روستایی بسؤتگی  

دسترسی سمحدودیت( و سیستم مدیریت و تخصیص سکنترل( منؤابع آب و بؤ  خصؤوص    
آبؤی بیشؤتر اسؤت، دارد  حتؤی در      منابع آب زیرزمینی در مناطقی ک  تنش و شدت کؤم 

(  2002، 2های طبیعی، این موضوع در مورد آب صادق است سشاه مقایس  با سایر موهبت

و متغیرهای مختلؤف   باشد میدارای ابعاد مختلفی فقر مفهومی انتزاعی و واقعی است ک  
دارد و امکا  لحاظ تمام آنها در یک مدل وجود ندارد، بؤ  ایؤن    تأریرای بر آ   و گسترده

اسؤتخراج منؤابع آب    تؤأریر ترتیب با توج  ب  اینک  هدف اصؤلی ایؤن پؤژوهش، ارزیؤابی     
ی هؤا  فعالیتنماینده  ا عنو ب زیرزمینی بر فقر مطلق روستایی است، متغیر مخارج دولت 

بؤر فقؤر، وقفؤ  اول     مثررنماینده متغیرهای بازاری  عنوا  ب دولتی بر فقر، رشد اقتصادی 
منبؤر بؤ  دور باطؤل فقؤر     نماینده متغیرهای اجتماعی و سیاسی کؤ    عنوا  ب فقر مطلق 
د، وارد مدل شده است، زیرا در دور باطؤل و تلؤ  فقؤر، فقؤر خؤانواده عامؤل       شو مطلق می

د  در نهایت ب  منظور تصریح دقیؤق مؤدل   شو مال ورود ب  فقر فرد محسوب میلی احتاص
عنؤوا  نماینؤده متغیرهؤای     سطح و درج  دوم متغیر استخراج منؤابع آب زیرزمینؤی بؤ    

 زیستی وارد مدل شده است   محیط

 

 تصریح مدل -3
ایؤرا  بؤا    استخراج منابع زیرزمینی آب بر فقؤر روسؤتایی در   تأریرب  منظور ارزیابی 

 استفاده از مطالعات قبلی و ادبیات نظری، مدل زیر تصریح شده است:
Povt = f(GSt. GROWTHt. Povt−1. WATERt. WATERt

2. Dumt) + εt (     1س  

                                                           
1. Alasdair & Caroline 

2. Shah 
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روستایی یا هما  نسبت سرشمار فقر روسؤتایی   شاخص فقر مطلق Povtک  در آ  
رشؤد   GROWTHtج دولؤت بؤ  تولیؤد ناخؤالص داخلؤی،      نسبت کل مخؤار GSt   باشد می

وقف  اول فقر روستایی بؤ  منظؤور پویؤا     Povt−1اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی، 
WATERtمیزا  استخراج منابع زیرزمینی آب و  WATERtد  مدل فقر، کر

تؤوا  دوم   2
ای میؤزا  اسؤتخراج    آسؤتان   اتتؤأریر میزا  استخراج منابع زیرزمینی آب است تا بتؤوا   

ومی نیز متغیری موه Dumtمتغیر   آورد  دست ب منابع زیرزمینی آب بر فقر روستایی را 
-1384ی دولؤت در حؤوزه آب در بؤازه زمؤانی     گؤذار  سیاستد  تغییرات برای لحاظ کر

های سؤالیان  وزارت نیؤرو،    های استخراج منابع آب زیرزمینی از گزارش است  داده 1393
های آماری مرکؤز آمؤار ایؤرا  اسؤتخراج شؤده       رکت مدیریت منابع آب ایرا  و سالنام ش

اطالعات مربوط ب  خط فقر روستایی نیؤز از شؤاخص سرشؤمار فقؤر روسؤتایی      در است  
هؤای الزم   استفاده شده است، ک  بر حسب میزا  کالری استاندارد مورد نیاز بد  و هزین 

بخش روستایی توسط پژوهشکده آمار ایرا  محاسؤب    این میزا  کالری برای تأمینبرای 
حداقل کؤالری   تأمینشده است  این شاخص ب  وسیل  نسبت درصد فقرا سافرادی ک  در 

کیلو کالری در طول یک روز ناتوانند( ب  کؤل جمعیؤت محاسؤب  شؤده      2300مورد نیاز 
ده دسؤت آمؤ   بؤ   است  سایر اطالعات مورد نیاز از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایرا 

است  در نظر گرفتن توا  دوم استخراج منابع زیرزمینی آب ب  این دلیل است ک  بتؤوا   
زیؤرا اسؤتخراج    ،دکؤر این متغیر بر فقر روسؤتایی را آزمؤو     تأریرفرضی  غیرخطی بود  

موجب تقویت محصوالت کشؤاورزی در روسؤتا   تواند  می منابع زیرزمینی آب از یک طرف
دیگر سوی اما از  ،کاهشی بر فقر مطلق در بخش روستایی داشت  باشد یتأریرشود و لذا 

ب  کم شد  منابع تواند  می روی  و بیش از حد تعادلی از منابع زیرزمینی آب استخراج بی
آبؤی موجؤب    های آتی منبر شؤده و لؤذا از طریؤق خشکسؤالی ناشؤی از کؤم       آب در دوره

 دلیل ب ی از سکن  شد  روستاها تضعیف بخش کشاورزی و در بدترین حالت موجب خال
داشؤت  باشؤد  بؤدین منظؤور      ی افزایشی بر فقؤر روسؤتایی  تأریر تواند میلذا  ،آبی شود بی

د  فرضی  غیرخطی اررگذاری استخراج منابع زیرزمینی آب بؤر فقؤر روسؤتایی    کرآزمو  
 تؤأریر د  کؤر زیؤرا خطؤی تصؤور     ،رسؤد  امری مطابق با شواهد دنیای واقعی ب  نظؤر مؤی  

رویؤ  آ  و خشکسؤالی و    تخراج منابع زیرزمینی آب بدو  توج  ب  تبعات استخراج بیاس
 εtرسد با شواهد دنیای واقعی همخوانی داشت  باشد   آبی منابع زیرزمینی ب  نظر نمی کم

 هؤا  سؤال نیز جزء خطای رگرسیو  است  با توج  ب  اینک  فقر مطلق روستایی در برخؤی  
های فقؤر   پایین است، الزم است این تغییرات و پویایی نسبتاً ها السباال و در برخی  نسبتاً
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منظؤور حصؤول بؤ  نتؤایج      لؤذا بؤ    ،فقر لحؤاظ شؤوند  سازی  مدلمطلق در طول زما  در 
بؤر فقؤر روسؤتایی     مؤثرر عوامؤل  سازی  مدلتر، از تصریح مارکوف سوئیچینگ برای  دقیق

دو رژیم فقؤر بؤاال و    صورت ب  ر رادهد ک  فق استفاده شده است  این نوع تصریح اجازه می
پویؤایی   دلیؤل  بؤ  های فقر بؤاال و پؤایین در طؤول زمؤا  و      کرد ک  رژیمسازی  مدلپایین 

شرایط اقتصادی در حال تغییر و انتقال از یک رژیم ب  رژیم دیگر هستند و این دو رژیؤم  
انتقؤال از هؤر    تؤوا  احتمؤاالت   لذا می ،ی حلق  مارکوف با یکدیگر ارتباط دارند ب  واسط 

( 1آورد  بنابراین تصریح مارکوف سؤوئیچینگ معادلؤ  س   دست ب رژیم ب  رژیم دیگر را نیز 
 نوشت: (2معادل  س صورت ب  توا  را می

Povt
i = α0

i + α0
i GSt + α0

i GROWTHt + α0
i Povt−1 + α0

i WATERt +

α0
i WATERt

2 + βDumt + εt
i                                                                               (2س

بؤرای   2و  1ک  در این جا دو رژیؤم   باشد میب  معنای نوع رژیم  iک  در آ  اندیس 
ها تغییر کند  پؤارامتر دامؤی در    بین رژیمتواند  می فقر مطلق فرض شده است  هر پارامتر

کلؤی   صؤورت  بؤ   ه است ک  بتواند شکست ساختاری مؤدل را هر دو رژیم رابت فرض شد
ند  البت  الزم است برای اطمینا  از وجود دو رژیم فقر کسازی  مدلفارغ از نوع رژیم فقر 

را انبؤام داد  در ایؤن آزمؤو     ( 1992س 1( هانسؤن LRآزمو  نسبت درسؤتنمایی س مطلق 
شؤود    ود  آزمؤو  مؤی  فرضی  صفر خطی بود  مدل در مقابل فرضی  وجود دو رژیمی بؤ 

شود   منظور برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ از روش ماکزیمم درستنمایی استفاده می ب 
 است:  3صورت معادل   بنابراین، تابع لگاریتم درستنمایی ب 

L =  ∑ log [p1,tf(Povt|st = 1) +  (1 − p1,t)f(Povt|st = 2)]         T
t=1   (3س

 stاسؤت کؤ     tدر زمؤا    iتوزیع شرطی فقر بؤ  شؤرط رد داد  رژیؤم    ک   طوری ب 
p1,t  عبؤارت  دهنده رژیم یؤا وضؤعیت مؤدل اسؤت     نشا  = Pr[st = 1|Ω𝑡−1]   احتمؤال
نمایی بؤا   است  تابع درست t-1بیانگر مبموع  اطالعات در زما   Ω𝑡−1 وبینی شده  پیش

منظور برآورد تابع درستنمایی  شود  ب  ای محاسبات عددی ماکزیمم میه استفاده از روش
 1393-1364استفاده شده است  دوره زمؤانی بؤرآورد بؤازه     Eviews 10فوق از نرم افزار 

ی فقر مطلق روستایی و استخراج منابع ها هاست  دلیل انتخاب این بازه محدودیت در داد
 زیر زمینی آب بوده است

 

                                                           
1. Hansen 
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 و تفسير نتایجبرآورد مدل  -4

لؤذا   ،ودشؤ قبل از برآورد مدل الزم است از مانایی متغیرهای مدل اطمینا  حاصؤل  
انبام شؤده اسؤت  دلیؤل     1اندروز - ابتدا آزمو  وجود ریش  واحد متغیرها با آزمو  زیوت

هؤای   اندروز آ  است کؤ  متغیرهؤای اقتصؤاد ایؤرا  شکسؤت      - ی آزمو  زیوتکارگیر ب 
لؤذا در   ،انؤد  های نفتی تبرب  کؤرده  جنگ، تحریم و شو چو   هم ی راگوناگونساختاری 

های مانایی با لحاظ شکست سؤاختاری نسؤبت بؤ      شرایط اقتصاد ایرا  استفاده از آزمو 
اندروز ک  یکی از  -دارند  بدین منظور از آزمو  زیوت برتریهای ریش  واحد  سایر آزمو 

اسؤتفاده   باشؤد،  مؤی شکست سؤاختاری   های ریش  واحد با لحاظ نمود  ین آزمو تر مهم
ده است ک  تمامی متغیرهای آم 1اندروز در جدول -شده است  نتایج آزمو  مانایی زیوت

بنابراین پؤس از اطمینؤا  از وجؤود مانؤایی در      ،% مانا هستند5پژوهش در سطح معنای 
 د های متعارف برآورد کر را با روش توا  مدل متغیرهای پژوهش، می

 
 اندروز –یج آزمون مانایی زیوت نتا .1جدول 

 نتيجه آزمون P-Value متغير

 مانایی Povt) 00/0فقر مطلق روستایی س

 مانایی GSt) 00/0اندازه دولت س

 مانایی GROWTHt) 00/0رشد اقتصادی س

 مانایی Povt−1) 00/0وقف  اول فقر روستایی س

 مانایی WATERt) 00/0استخراج منابع زیرزمینی آب س

WATERtتوا  دوم استخراج منابع زیرزمینی آب س
 مانایی 01/0 (2

 منبع: محاسبات پژوهش
 

یؤک   کنؤد   مؤی  پیرویکند ک  متغیر فقر روستایی از دو رژیم  این پژوهش فرض می
رژیم با میانگین فقر باال و دیگری با میانگین فقر پایین مشؤخص شؤده اسؤت  امؤا بؤرای      

الزم اسؤت از آزمؤو  نسؤبت     ،  از وجود دو رژیم در مؤدل پؤژوهش  دکراطمینا  حاصل 
( استفاده شود  در این آزمو  فرضی  صفر خطی بؤود   1992( هانسن سLRدرستنمایی س

نتؤایج ایؤن آزمؤو  را نشؤا       ،2شؤود  جؤدول    در مقابل فرضی  وجود دو رژیم آزمو  می
 دهد  می

                                                           
1. Zivot-Andrews 
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 ( هانسنLRآزمون نسبت درستنمایی ) .2جدول 

 نتيجه آزمون P-Value آزمونآماره 

 وجود دو رژیمی بود  فقر روستاییتأیید رد فرضی  صفر و  00/0 84/42

 منبع: محاسبات پژوهش

 

 ه اسؤت کؤ   هانسن برای مؤدل پؤژوهش نشؤا  داد    نتایج آزمو  نسبت درستنمایی 
فرضی  صفر خطی بود  مدل پژوهش رد و وجود دو رژیم فقر روستایی در اقتصاد ایؤرا   

تؤوا  بؤا    دهد ک  مدل فقر روسؤتایی را مؤی     لذا، این آزمو  اطمینا  میه استشدید تأی
 د م برآورد کرالگوی مارکوف سوئیچینگ باوجود دو رژی

 
 نتایج برآورد مدل مارکوف سویچينگ براي مدل فقر روستایی .3جدول 

 t P-Valueآماره  ضریب متغير

 00/0 16/1508 75/1 1عرض از مبدا در رژیم 

 15/0 41/1 76/0 2رض از مبدا در رژیم ع

 00/0 -55/23 -30/7 1لگاریتم انحراف معیار رژیم 

 00/0 -87/14 -44/3 2لگاریتم انحراف معیار رژیم 

 00/0 -36/42 -54/0 1( در رژیم GStاندازه دولت س

 05/0 -94/1 -84/0 2( در رژیم GStاندازه دولت س

 00/0 91/37 31/0 1ر رژیم ( دGROWTHtرشد اقتصادی س

 00/0 -59/3 -52/0 2( در رژیم GROWTHtرشد اقتصادی س

 00/0 17/57 21/0 1( در رژیم Povt−1وقف  اول فقر روستایی س

 00/0 65/5 85/0 2( در رژیم Povt−1وقف  اول فقر روستایی س

 00/0 -5/8265 -042/0 1( در رژیم WATERtاستخراج منابع زیرزمینی آب س

WATERtتوا  دوم استخراج منابع زیرزمینی آب س
 00/0 59/1307 000282/0 1( در رژیم 2

 22/0 -22/1 -018/0 2( در رژیم WATERtاستخراج منابع زیرزمینی آب س

WATERtتوا  دوم استخراج منابع زیرزمینی آب س
 20/0 28/1 000155/0 2( در رژیم 2

 00/0 89/13 013/0 (1392-1384ید دولت در حوزه آب سی جدها سیاستدامی 

 62/78 لگاریتم درستنمایی

 Jarque Beraآزمو  نرمال بود  سری خطای 
(P-Value) 

64/2 
 (26/0س

 Eviews  منبع: محاسبات پژوهش با نرم افزار
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 د:توا  در موارد زیر خالص  کر ا مینتایج برآورد مدل ر
د ایرا  دارای دو رژیم بوده است ک  یؤک رژیؤم بؤا    فقر مطلق روستایی در اقتصا -1

یا رژیم فقر پایین( و رژیم دیگر با عؤرض از   2عرض از مبدا کمتر و واریانس کمتر سرژیم 
یا رژیم فقر باال( است  نتایج مؤاتریس انتقؤال بؤین     1مبدا بیشتر و واریانس بیشتر سرژیم 

 آمده است: دست ب فقر نیز ب  صورت زیر  دو رژیم

 [
p11 p12

p21 p22
] = [

0.47 0.53
0.28 0.72

] 

 47/0دهؤد کؤ  مقؤدار     احتمال ماند  در رژیم فقر باال را نشؤا  مؤی   p11ک  در آ  
احتمال ماند  در رژیؤم فقؤر پؤایین را نشؤا       p22آمده است، در مقابل  دست ب برای آ  

احتمال انتقال از رژیؤم  چنین  هم آمده است  دست ب  72/0دهد ک  مقدار احتمال آ   می
و احتمال انتقال از رژیم فقر پایین ب  رژیؤم   53/0رقم   p12فقر باال ب  رژیم فقر پایین یا 

نتایج حاصل از طول دوره ماند  در رژیؤم فقؤر   چنین  هماست   28/0نیز  p21فقر باال یا 
سال و طؤول   51/3ایین حدود پایین و باال نشا  داده ک  طول دوره ماند  در رژیم فقر پ

سال است  لذا نتایج برآورد مدل فقؤر روسؤتایی    89/1دوره ماند  در رژیم فقر باال حدود 
نشا  داده ک  رژیم فقر روستایی پایین دارای ماندگاری بیشؤتری نسؤبت بؤ  رژیؤم فقؤر      

 احتمؤاالت شؤرطی قؤرار گؤرفتن در     ،2روستایی باال در اقتصاد ایرا  بوده است  نمؤودار  
 دهد  را نشا  می فقر روستایی باال و پایینهای  رژیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافت 

( و رژیم فقر پایين 1. احتماالت شرطی قرار گرفتن در رژیم فقر روستایی باال )رژیم 2نمودار 

 1393-1364( در بازه زمانی 2)رژیم 
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ی منفی و معنؤی دار  تأریر اندازه دولت در هر دو رژیم فقر روستایی باال و پایین، -2
چؤو    هؤم بر فقر روستایی داشت  است  ب  عبارت دیگر مخارج دولؤت از طریؤق عمرانؤی    

ای در روستاها،  مخارج آموزش و پؤرورش   های انرژی و جاده ی در زیرساختگذار  سرمای
و مخارج بهداشت و درما  از طریق کاهش هزین  خانوارهای روستایی و کؤم کؤرد  بؤار    

ی مسؤتقیم و  هؤا   از طریق اعطای یارانچنین  هماز دوش خانوارهای روستایی و  ای هزین 
غیرمستقیم ب  خانوارهای روستایی توانست  موجب کاهش فقر مطلق در بخش روسؤتایی  

 کشور شود 
ی منفؤی و معنؤی دار بؤر فقؤر     تؤأریر رشد اقتصادی در رژیم فقر پایین روستایی  -3

با افزایش رشؤد اقتصؤادی در ایؤن رژیؤم و بهبؤود       روستایی داشت  است  ب  عبارت دیگر
کسب و کار و اشتغال در کشور، بخش روستایی نیز از مزایای آ  از طریق اشتغال بخؤش  
روستایی و بهبود تقاضای محصوالت کشاورزی و در نتیبؤ  افؤزایش درآمؤد خانوارهؤای     

ما رشد اقتصؤادی  ا ،ی کاهشی بر فقر روستایی داشت  استتأریرروستایی بهره برده و لذا 
اصطالح رشد در ایؤن  در ی افزایشی بر فقر مطلق داشت  و تأریردر رژیم فقر روستایی باال 

این مسئل  باشد ک  در فقر باال اقشار ضعیف تواند  می رژیم فقرزا بوده است  دلیل این امر
  رشؤد  ب  دو دلیل باشد یکی اینکؤ تواند  می اند ک  مند نشده از مزایای رشد اقتصادی بهره

هؤای خاصؤی مثؤل بخؤش نفؤت بؤوده و لؤذا منؤاطق          اقتصادی احتماال معطوف ب  بخش
در رژیؤم فقؤر بؤاال رشؤد     چنؤین   هؤم مند نشؤده اسؤت     روستایی از رشد بخش نفت بهره

های باالی درآمدی، موجب رونؤق و رؤروت آفرینؤی     اقتصادی احتماال توانست  برای دهک
ع درآمد ب  ضرر اقشار روسؤتایی و کؤم درآمؤد    شود و در نتیب  با گسترش نابرابری توزی

 موجب تشدید فقر شود 
ی مثبؤت و معنؤی   تؤأریر وقف  اول فقر روستایی در هر دو رژیم فقر باال و پایین،  -4

ای پویا و متغیر در طول زما   دار بر فقر روستایی داشت  است  ب  عبارت دیگر فقر پدیده
ی بعؤد نیؤز منبؤر    هؤا  سالب  افزایش آ  در  ،ی قبلها سالاست و انباشت این پدیده در 

کاهش آ  در گذشت  ب  کاهش وضؤعیت فقؤر در آینؤده نیؤز کمؤک       ،شود و بر عکس می
ی گذشت  و جدایی بخشی از فقرا از طبق  فقیر و قؤرار  ها سالزیرا کاهش فقر در  ،کند می

ای کؤ  بؤر   ،دای برای سایر اقشار فقیر باشؤ  انگیزهتواند  می گرفتن در طبقات میانی جامع 
 ند رهایی از فقر تالش بیشتری کن

ی غیرخطی و آستان  ای بؤر  تأریراستخراج منابع زیرزمینی آب در رزیم فقر باال،  -5
از استخراج منابع زیؤر   46/74فقر روستایی داشت  است  ب  عبارت دیگر تا قبل از آستان  
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ی و ایباد آبادانی در زمینی آب، استخراج این مایع حیاتی از طریق تقویت بخش کشاورز
اما پس از استخراج بی روی  از منابع زیر  ،روستاها موجب کاهش فقر روستایی شده است

کؤاهش یؤافتن منؤابع و ایحؤاد کؤم آبؤی        دلیل ب زمینی آب و عبور از حد آستان  مذکور، 
برخؤی  چنؤین   همی کشاورزی در روستاها شده است  ها فعالیتموجب کاهش قابل توج  

کم آبی یا اتمام منابع آب زیرزمینی خالی از سکن  شؤده و لؤذا ایؤن     دلیل ب یز روستاها ن
مسئل  موجب تشدید فقر مطلق در بخش روسؤتایی کشؤور شؤده اسؤت  بررسؤی میؤزا        

دهد استخراج منابع  نشا  می 1393-1364استخراج منابع آب زیر زمینی در بازه زمانی 
و  1386، 1385، 1384، 1383 ،1381، 1372، 1371ی هؤؤؤا سؤؤؤالآب زیرزمینؤؤؤی در 

استخراج منابع زیرزمینؤی آب کمتؤر    ها سالسایر  و در 46/74فراتر از حد آستان   1388
ای  از حد آستان  مذکور بوده است و ب  همین دلیؤل در رژیؤم فقؤر پؤایین ارؤرات آسؤتان       

نؤی  ک  بؤ  منح  3 نموداردار نشده است   استخراح منابع زیرزمینی بر فقر روستایی معنی
 ای را در رژیم فقر باال نشا  داده است  ، این ارر آستان باشد میارر مشهور 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافت 

( استخراج منابع زیرزمينی آب بر فقر روستایی در رژیم Impact Curve. منحنی اثر )3نمودار 
 فقر باال
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ولؤت در راسؤتای   ی دهؤا  سیاسؤت نتایج برآورد نشؤا  داده اسؤت کؤ      چنین هم -6
، موجؤب  1392-1384ی هؤا  سؤال روی  منابع آب زیرزمینی در کشؤور طؤی   استخراج بی

از طریق از بؤین بؤرد  منؤابع     ها سیاستزیرا این  ،افزایش فقر مطلق روستایی شده است
آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق خشؤک و کؤم آب کشؤور، موجؤب تضؤعیف اقتصؤاد       

ا حاصلی جز گسترش فقر در مناطق روسؤتایی کشؤور   کشاورزی در این مناطق شده و لذ
 نداشت  است 

 1های تشخیصی خودهمبستگی با بررسی توابع خودهمبسؤتگی  در نهایت آزمو  -7 

نرمال بؤود  سؤری   چنین  همو نرمال بود  خطاها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی و 
 خطاها دارد 

 
 گيري و پيشنهادها نتيجه -5

استخراج منابع آب زیرزمینی بر فقر مطلق روستایی  تأریربی هدف از این مقال  ارزیا
است  بدین منظور با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و  1393-1364در بازه زمانی 

بر فقر پرداخت  شد  نتایج برآورد مدل  مثررتصریح دو رژیمی فقر مطلق ب  برآورد عوامل 
ای دو رژیم  فقر پایین و بؤاال بؤوده اسؤت    فقر روستایی در اقتصاد ایرا  دار نشا  داده ک 

چنؤین   هؤم ک  رژیم فقر پایین ماندگاری بیشتری نسبت ب  رژیم فقر بؤاال داشؤت  اسؤت     
افزایش اندازه دولت در هر دو رژیم فقر باال و پؤایین   ک   دهد می نتایج برآورد مدل نشا 

طلق روستایی داشت  ی کاهشی بر فقر متأریرو افزایش رشد اقتصادی در رژیم فقر پایین 
رشد اقتصؤادی بؤر فقؤر روسؤتایی افزایشؤی بؤوده اسؤت          تأریراما در رژیم فقر باال  ،است
ی مثبؤت و معنؤی   تأریروقف  اول فقر روستایی در هر دو رژیم فقر باال و پایین، چنین  هم

 نتایج بؤرآورد مؤدل نشؤا  داده اسؤت کؤ       افزو  بر این  دار بر فقر روستایی داشت  است
ای بؤر شؤاخص فقؤر مطلؤق      ی غیرخطؤی و آسؤتان   تؤأریر راج منابع زیرزمینؤی آب  استخ

عبارت دیگر تا زمانی ک  ایؤن شؤاخص کمتؤر از     روستایی در رژیم فقر باال داشت  است  ب 
امؤا پؤس از    ،باشد، افزایش آ  توانست  است موجب کاهش فقؤر روسؤتایی شؤود    46/74

ی مؤذکور،  افؤزایش   عبؤور از حؤد آسؤتان    افزایش بی روی  استخراج این منابع حیؤاتی و  
استخراج منابع زیرزمینی آب موجب افزایش فقر مطلؤق روسؤتایی شؤده اسؤت  بؤ  ایؤن       

دهد ک  پایداری منابع آب زیرزمینی بؤا برداشؤت بؤیش از     ترتیب نتایج مطالع  نشا  می
                                                           

 نتایج این آزمو  در ضمیم  گزارش شده است  1.
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 دهؤد کؤ  منؤابع    د  این موضوع نشا  میشو و منبر ب  افزایش فقر مطلق میحد تضعیف 
سازی یؤک   با استخراج مستقیم و در بلندمدت با بهین  ،مدت آب زیرزمینی عالوه بر کوتاه

نهایؤت متغیؤر   در مستقیم و مثبت دارد   تأریرمسیر استخراج پایدار بر کاهش فقر مطلق 
روی  منابع آب زیرزمینی در کشور طؤی   ی دولت در راستای استخراج بیها سیاستدامی 
 ب افزایش فقر مطلق روستایی شده است ، موج1392-1384ی ها سال

با فراهم کرد   ،(2017بر اساس نتایج مطالعات مختلف مانند مسگرا  و همکارا  س
هؤای کشؤاورزی،    دوباره شرایط محیطی مناسب ب  ویژه مدیریت منابع آب، بؤرای زمؤین  

کنؤد، کؤ  ایؤن     درصد رشد مؤی  30تولید زیست توده جهانی حتی بدو  گسترش زمین، 
دار داشؤت  باشؤد و    مثبؤت و معنؤی   تؤأریر بر کاهش فقر مطلق روستایی تواند  می موضوع

 ،نتؤایج پؤژوهش   بؤا توجؤ  بؤ    های این پژوهش در یک راستا قرار دارد   نتایج آ  با یافت 
ا  گؤذار  سیاسؤت شود میزا  بهین  استخراج منابع زیرزمینی آب مورد توج   پیشنهاد می

سع  پایدار ک  هدف اصلی آ  شکستن دورهای فقؤر بؤا   کشور قرار گیرد، زیرا در مسیر تو
ین نؤوع  تؤر  مهؤم  عنوا  ب حف  محیط زیست است، رابط  بین حف  منابع آب زیرزمینی 

حادترین نوع فقر بسیار مهؤم و قابؤل    عنوا  ب منابع آب شیرین در دسترس و فقر مطلق 
ا اصالح الگوی کشؤت،  برنام  بلندمدت ب عنوا  ب گردد،  پیشنهاد میچنین  همتوج  است  

هؤای   از کاشت محصوالتی ک  ب  آب زیادی نیاز دارند خودداری شود و آبیاری بؤ  شؤیوه  
ی حمایتی جایگزین آبیاری سؤنتی در بخؤش کشؤاورزی شؤود      ها سیاستنوین از طریق 

ای، در منؤاطق مختلؤف    بؤازار آب درو  حوضؤ    ویؤژه  عالوه بر آ  با طراحی بؤازار آب بؤ   
تخصیص بهین  این منبع حیاتی گؤام برداشؤت  منؤابع آب زیرزمینؤی     توا  در جهت  می

گذاری در زمین  حف  سؤطح منؤابع آب    از منابع آب سطحی است و سرمای  تر مهمبسیار 
در بلندمدت از ایباد دورهای باطل فقر در مناطق روستایی جلوگیری تواند  می زیرزمینی

ب ب  صورت مالکیت دائمی و مالکیت لذا الزم است با تعریف دقیق حقوق مالکیت آ د،نک
د و در شؤو ای، از سیاست آب رایگا  سیا تقریبا رایگا ( در شرایط فعلؤی خؤودداری    اجاره

هؤایی  گؤذاری  سؤازی آب دریؤا سؤرمای     عین حال برای تقویت منابع آبی کشور در شیرین
حؤق   تؤأریر د کؤ   شؤو  منظور مطالعات آتی پیشنهاد مؤی ب  چنین  همد  گیرجدی صورت 
ای بؤر کؤاهش فقؤر مطلؤق در منؤاطق       صورت حق مالکیت دائمی و اجؤاره  مالکیت آب ب 

ویژگی شب  عمومی بود  آب، بسؤیار مهؤم    دلیل ب روستایی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا 
چنین  هم  مشخص شودمالکیت خصوصی و دولتی بر رابط  بین آب و فقر  تأریراست ک  
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منظؤور مطالعؤات آتؤی     فقر مطلق و نسبی نیز بؤ   طراحی بازار آب محلی بر کاهش تأریر
 د شو پیشنهاد می

 
 تقدیر و تشکر -6

بروجردی انبام شده است و اسؤتخراجی   هللاین مقال  با حمایت مالی دانشگاه آیت ا
عنوا  بؤا  170053-15664 کؤد از طرح درو  دانشگاهی ربت شده در سامان  سمات بؤا  

 است   "زمینی و فقر روستایی در ایرا ارزیابی رابط  استخراج منابع  آب زیر"

 

 ها پيوست
 زئی خطاهاي مدل براي بررسی خود همبستگیجتوابع خودهمبستگی و خودهمبستگی  .1

 AC PAC Q-Stat Prob* 

1 0.289 0.289 2.6779 0.102 

2 0.041 -0.046 2.7334 0.255 

3 0.041 0.046 2.7916 0.425 

4 -0.032 -0.061 2.8293 0.587 

5 -0.082 -0.060 3.0813 0.687 

6 -0.035 0.005 3.1286 0.793 

7 -0.082 -0.079 3.4032 0.845 

8 -0.065 -0.016 3.5822 0.893 

9 -0.044 -0.029 3.6684 0.932 

10 -0.050 -0.034 3.7870 0.956 

11 -0.051 -0.034 3.9193 0.972 

12 -0.060 -0.053 4.1081 0.981 
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 یج برآورد مدل مارکوف سوئيچينگ در نرم افزار ایویوزخروجی نتا .2

Dependent Variable: FAGHRRURAL 

Method: Markov Switching Regression (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 03/14/19   Time: 18:29 

Sample (adjusted): 1365 1393 

Included observations: 29 after adjustments 

Number of states: 2 

Initial probabilities otained from ergodic solution 

Huber-White robust standard errors & covariance 

Random search: 10000 starting values with 10000 iterations using 1 

standard deviation (rng=kn4, seed=1945098751) 

Failure to improve objective (non-zero gradients) after 0 iterations 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

Regime 1 

C 1.755657 0.001164 1508.163 0.0000 

GROWTH 0.319885 0.008436 37.91960 0.0000 

GS -0.545923 0.012887 -42.36103 0.0000 

FAGHRRURAL(-1) 0.219092 0.003832 57.17383 0.0000 

WATER -0.042191 5.10E-06 -8265.527 0.0000 

WATER^2 0.000282 2.16E-07 1307.596 0.0000 

LOG(SIGMA) -7.306352 0.310175 -23.55557 0.0000 

Regime 2 

C 0.764596 0.540804 1.413812 0.1574 

GROWTH -0.527070 0.146618 -3.594859 0.0003 

GS -0.848368 0.435097 -1.949835 0.0512 

FAGHRRURAL(-1) 0.853385 0.150965 5.652886 0.0000 

WATER -0.018713 0.015326 -1.220995 0.2221 

WATER^2 0.000155 0.000121 1.280508 0.2004 

LOG(SIGMA) -3.448916 0.231799 -14.87894 0.0000 

Common 

DUMMY 0.013393 0.000964 13.89432 0.0000 

Transition Matrix Parameters 

P11-C -0.107743 1.018254 -0.105811 0.9157 

P21-C -0.923149 0.768271 -1.201593 0.2295 

Mean dependent var 0.184390 S.D. dependent var 0.084818 

S.E. of regression 0.067464 Sum squared resid 0.063719 

Durbin-Watson stat 1.769130 Log likelihood 78.62949 

Akaike info criterion -4.250310 Schwarz criterion -3.448792 

Hannan-Quinn criter. -3.999284    
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