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 مقاله پژوهشی

 

 
2نوروزی حسین ،1راد کیانی علی

 

 

 16/11/1400 :پذیرش تاریخ  31/5/1400 دریافت: تاریخ

 

 چکيده

 به که ،است طبیعی منابع بیتخر با دهیپد نیا آشکار ۀرابط فقر یها جنبه نیبارزتر از یکی

 قالب در رانیا در طبیعی منابع تخریب و فقر رابطه ،حاضر ۀمطالع در .انجامد می محیطی زیست ناپایداری

 نشان مطالعه نتایج .شد بررسی 1373-1396 زمانی دوره در (VECM) برداری خطای تصحیح الگوی

 شاخص درصدی یک افزایش با و دارد دار معنی و مثبت اثر طبیعی منابع تخریب بر فقر اول وقفه که داد

 اثر کشاورزی بخش ةافزود رزشا اما، و یابد می افزایش درصد 19/0 طبیعی منابع تخریب مقدار فقر،

 منابع از درصد 20/0 افزوده، ارزش در درصدی یک افزایش با و دارد طبیعی منابع تخریب بر منفی
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 بر تجاری آزادسازی و انرژی های حامل قیمت آزادسازی همچنین، ؛شد خواهد استخراج کمتر طبیعی

 منابع تخریب بر دار معنی و مثبت اثر یغذای امنیت شاخص البته، و ؛دارند منفی اثر طبیعی منابع تخریب

 منابع تخریب میزان غذایی، امنیت شاخص در افزایش درصد یک هر ازای به که ای گونه به دارد، طبیعی

 انرژی وری بهره ،حاضر پژوهش نتایج پایۀ بر این، بر افزون یافت. خواهد افزایش درصد 78/0 طبیعی

 متغیر ضریب نیست. دار معنی میزان این اما ،دارد منفی اثر -21/0 یبضر با طبیعی منابع تخریب میزان بر

ECM و بوده نظریه با منطبق و دار معنی درصد 95 سطح در ،آماری نظر از که است -59/0 با برابر 

 و ؛رفت خواهد بین از تعادل عدم خطای از درصد 77/59 ،دوره هر در که است آن ةدهند نشان

 نوین های فناوری از استفاده برای تسهیالت و ارانهی اعطای روستاییان، نیاز مورد سوخت تأمین همچنین،

 در دار هدف صورت به کنندگان مصرف و تولیدکنندگان از حمایت نیز و وری بهره ارتقای منظور به

 .بود خواهد راهگشا آن از حفاظت و طبیعی منابع تخریب کاهش راستای

 

 لیه.تخ فقر، ،طبیعی منابع تخریب انرژی، وری بهره غذایی، امنیت ها: واژهکليد

  JEL : Q0, Q20, Q30, Q18, I30 بندی طبقه

 

 مقدمه

 خود بوم، زیست در تعادل ایجاد با که است پایدار ۀتوسع و زیست بستر «طبیعی عمناب»

 و تجاری های ارزش با ،طبیعی منابع ند.رو می شمار به کشاورزی بخش های فعالیت بسترساز

 های سفره ۀتغذی سطحی، های بآ روان کنترل در مهم بسیار یکارکرد و نقش ،فراوان غیرتجاری

 تلطیف کربنیک، گاز و غبار و گرد جذب اکسیژن، تولید خاك، تولید و حفظ زیرزمینی، آب

 در ،همچنین و دارد ... و گردی بوم تفرج، براى محلی و زیستى تنوع ،سمی ازهایگ پاالیش هوا،

 سرانجام، و سیاسی جایگاه تقویت و ارزآوری و صادرات ملی، ناخالص یدتول غذایی، امنیت تأمین

 ,Zare Chahouki) است اهمیت دارای جدید بازار ایجاد و رقابت ۀچرخ از کشورها خروج در

2015.)  
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 مختلف های نقش دارای ،حیات ۀچرخ رد آن های کارکرد بر عالوه ،طبیعی منابع

 در دتوان می بهینه ةاستفاد و ریزی برنامه صورت در و است محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی،

 مهم سرمایه یک طبیعی منابع پایدار، ۀتوسع مفهوم در د.شو واقع مؤثر محیطی پایدار ۀاتوسع

 ،بنابراین دارد. ضرورت تولید جریان حفظ برای هم و مستقیم مصرف برای هم که است

 آن خدمات کیفیت از و است کشور های سرمایه مداوم کاهش معنی به منابع این تخریب

 تعیین دنبال به ،واقع در ،اقتصاددانان .دکن می وارد آسیب جامعه رفاه به ،نتیجه در و دکاه می

 این پایداری ،الزم گیری بهره ضمن که هستند ای گونه به زیست محیط از بهینه ةاستفاد میزان

 اقتصادی، فعمنا وجود با (.Montagnini and Finney, 2011) باشد داشته همراه به را منابع

 برای جدی دتهدی طبیعی منابع تخریب ،نتیجه در و فقر ،یادشده محیطی زیست و اجتماعی

 تعادل عدم و درآمد سطح عامل دو به ستیز طیمح بیتخر د.نرو می شمار یه منابع این پایداری

 در نیز فقر با رو، این از و ؛(O'Brien et al., 2022) دارد یبستگ مدهاآدر نابرابری یا درآمد

 آن از حفاظت در مشارکت و طبیعی منابع از حفاظت که گفت توان می ،واقع در .است ارتباط

 ,.Eskandari-Damaneh et al) دارد بستگی تحصیالت و درآمد جمله از بسیاری عوامل به

2020.)  

 ها جنگل تخریب به جنگلی مناطق در فقیر مردم که شود می گفته ،مواقع بسیاری در

 توسعه مباحث در ندارند. زیست محیط جز به دیگری وسیله معاش امرار برای زیرا ،پردازند می

 شود می انگاشته مسلم «زیست محیط تخریب» و «فقر» میان باطل دور وجود معموالً نیز پایدار

(Reardon and Vosti, 1995.) گاز سوزاندن مانند یانسان یها تیفعال لیدل به ،گذشته یها دهه یط ، 

 شیافزا (.Lou et al., 2017) است داشته یریچشمگ شیافزا کربن یپا رد نیبنز و سنگ زغال

 سالمت یبرا یطیمح ستیز یدیتهد هوا،و آب در رییتغ با همراه ،کربن دیاکس ید انتشار مداوم

 که شود می باعث فقر ،واقع در .(O'Brien et al., 2022) کند می جادیا بشر یجسم و یروح

 تشدید را وضعیت این نیز جمعیت افزایش .شود استفاده حد از بیش منابع این از ،انرژی تأمین منظور به

 و کمی کاهش که ،شده طبیعی منابع تخریب و زمین بازده کاهش و کاربری تغییر باعث و است کرده
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 موجب فقر، با همراه ،منابع کیفی و کمی کاهش که است بدیهی است. داشته دنبال به را منابع این کیفی

  .(Masron and Subramaniam, 2019) شد خواهد مسئله دو این بین دار ادامه چرخۀ

 تأمین و یاقتصاد بُعد شامل تنها فقر سخن، دیگر بد است؛ یچندبعد یا دهیپد فقر

 زین را یاسیس و یاجتماع ،یطیمح ستیز ،کالبدی ،یانسان ابعاد بلکه ،نیست یاساس یازهاین

 بررسی نیازمند مسائل از دو هر فقر و ستیز طیمح بیتخر (.Zeller et al., 2006) گیرد دربرمی

 قرار یبررس مورد جداگانه طور به اغلب اما دارند، یاریبس مشترکات که اند یجهان سطح در

 ها انسان و کرد رها خود حال به توان ینم را طیمح (.Reardon and Vosti, 1995) رندیگ می

 بیآس طیمح به اگر و نددار یتمسئول زین خود طیمح برابر در بلکه گریکدی ربراب در تنها نه

 های گرایش پذیری، مسئولیت (.Shah, 2005) بود خواهد داریپا یطوالن یها مدت نرسد،

 در مردم مشارکت عوامل عنوان به توان می را آتی های نسل حقوق به احترام و گرایانه اخالق

 (.Eskandari-Damaneh et al., 2020) کرد قلمداد طبیعی منابع و زیست محیط از حفاظت

 ت،یجمع رشد آن دلیل که آورند، می وارد یعیطب منابع بر یا ندهیفزا فشار معموالً ریفق اقشار

 یبرا اندك منابع و نییپا تیفیک با ییها نیزم به یدسترس ای نیزم به محدود یدسترس

 که یفشار خاطر به چه اقشار، نیا (.Scherr, 2000) است داریپا منابع تیریمد و یگذار هیسرما

 یاقتصاد -یاجتماع یها تیفعال خاطر به چه و آورند می شانیهاازین برآوردن یبرا دولت به

 ۀتوسع به یابیدست در یاصل مشکل ینوع به غالباً ،فیضع و سست یها نیزم یرو بر حود ةگسترد

 علت یاجتماع-یاقتصاد یها یتفعال ،نظری لحاظ از (.Choker, 2004) ندرو می شمار به داریپا

 مسئله ینبد نیز کوزنتس رابطۀ نظریۀ (.Nasir et al., 2021) است ستیز طیمح بیتخر یاصل

 وارونه شکلU رابطه یاقتصاد رشد یا درآمد سطح و ستیز طیمح بیتخر نیب که دارد اشاره

 باز و یانرژ مصرف ی،اقتصاد توسعه مثبت تأثیر بر مبنی شواهدی .(Dinda, 2004) دارد وجود

  .(Nasir et al., 2021) است مدتبلند در کربن اکسید دی انتشار بر تجارت بودن

 تیامن (.ADB, 2013) است اقلیمی تغییرات غذایی امنیت اصلی تهدیدات از یکی

 گرفته، صورت مطالعات نتایج اساس بر و رفتپذی خواهد تأثیر ندهیآ اقلیمی راتییتغ از ییغذا
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 محصوالت رشد شیافزا و زمین جو در موجود کربن دیاکس ید غلظت میان مستقیم ای رابطه

 کاهش با ،کربن دیاکس ید ،غالت محصوالت تر عیسر رشد با زمان هم دارد. وجود غالت

 ژهیو به  یاصل محصوالت ییغذا ارزش ،B گروه یها نیتامیو و 1ها یمغذزیر ،نیپروتئ غلظت

 میاقل رییتغ ینمودها از یکی ،واقع در (.Ebi and Ziska, 2018) دهد می کاهش را گندم و برنج

 و دونگ .گذارد می تأثیر غذا تیفیک و 2توده ستیز بر که است جو در کربن دیاکس ید شیافزا

 ها یسبز تیفیک بر کربن دیاکس ید شیافزا تأثیر بررسی به (Dong et al., 2018) همکاران

 و 3)درشت( کالن عناصر ،کربن دیاکس ید افزایش اثر در تحقیق، این نتایج اساس بر ؛ندپرداخت

 کلم و کرفس کاهو، در زین تراتین زانیم از و یابد می کاهش اسفناج و کاهو در ها یمغذزیر

 مجموعه نیهم در کل یدانیاکس یآنت تیظرف و C نیتامیو همچنین شود؛ می ستهکا ینیچ

 عملکرد هب کربن اکسید دی شیافزا ةدیچیپ واکنش ةدهند نشان که د،یاب می افزایش والتمحص

 شیافزا اثرات (Da Matta et al., 2010) همکاران و داماتا این، بر افزون .غذاست تیفیک و

 در کردند. یبررس را غذا تیفیک بر آن تأثیر و محصول یولوژیزیف بر دما و کربن اکسید دی

 از یاریبس در نیپروتئ و (N) تروژنین غلظت کاهش باعث کربن اکسید دی شیافزا که یحال

 بر کربن اکسید دی افزایش اتتأثیر ،شود می (ایسو و ینیزم بیس ،نمونه برای) محصوالت

 لیسنر .است شده شناخته کمتر محصوالت این یا علوفه و یخوراک یها بخش یا هیتغذ تیفیک

(Leisner, 2020،) کیفیت بر کربن اکسید دی جمله از ای گلخانه گازهای تأثیرگذاری بر مروری با 

 راتییتغ اتتأثیر بررسی به مختلف، کشورهای در البته و مختلف مطالعات در کشاورزی محصوالت

 .پرداخت ییغذا ارزش و سالهچند کشت یها منظا بر تمرکز با غذایی تیامن بر یمیاقل

 اکسید دی گاز انتشار و اقلیمی راتییتغ که دریافت توان می ،شدهیاد مطالعات به توجه با

 غلظت افزایش نمونه، برای ؛دارد اثر کشاورزی محصوالت یکیف و کمی تولید بر کربن

 کاهش به اما شود، دما شیافزا اثر در عملکرد شیافزا باعث تواند می جو در کربن اکسید دی

                                                                                                                                   
1. micronutrients 

2. biomass 

3. macronutrients 
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 (.IPCC, 2019) دانجام می آنها ییغذا ارزش کاهش و محصوالت از یاریبس در نیپروتئ مقدار

 در) ییغذا تیامن رکن چهار هر بر کربن اکسید دی گاز انتشار افزایش و اقلیم تغییر رو، این از

  .گذارد می تأثیر (4ثبات و 3استفاده ،2یدسترس ،1بودن دسترس

 محیط در کربن و هوا آلودگی اصلی منابع از یکی آنها مصرف و فسیلی های سوخت

 نشان انرژی منابع مصرف و قیمت وضعیت بررسی .است اقلیم تغییر ایجاد عامل و زیست

 کیلووات هر ازای به طبیعی گاز و سفید نفت بنزین، برق، انرژی قیمت متوسط که دهد می

 ؛بود ریال 4/12 و 15 ،50 ،4/32 با برابر ترتیب، به ،1373 سال در مکعب متر و لیتر لیتر، ساعت،

 ها یارانه هدفمندی از قبل ،1389 سال در انرژی های حامل این قیمت متوسط همچنین،

 از پس که بود ریال 132 و 165 ،1000 ،7/208 ،ترتیب به ،انرژی( های حامل قیمت )آزادسازی

 ،7/682 به ،1396 سال در البته و رسیده ریال 527 و 1000 ،400 ،7/208 به ،ها یارانه هدفمندی

 نهایی مصرف کل .(MOE, 2010, 2017) است یافته افزایش ریال 9903 و 1500 ،10000

 نفت معادل تن میلیون 4/186 با برابر 1396 سال در و 1/155 با برابر 1389 سال در کشور انرژی

 1396 سال در و درصد 13/0 با برابر 1389 سال در نیز کشور انرژی نهایی مصرف رشد و خام

 نفت بنزین، برق، انرژی قیمت متوسط ایران، در (.IEA, 2019) است بوده درصد 77/0 با برابر

 درصد 7402 و 1/809 ،900 ،1/227 ،ترتیب به ،1396 تا 1389 سال از طبیعی گاز و سفید

 13/21 تقریبی طور به ها سال این طول در انرژی مصرف سرانه که حالی در است، داشته افزایش

 قیمت افزایش تأثیر بیانگر ارقام و آمار این ۀمقایس ،واقع در دهد. می نشان را رشد درصد

 در انرژی های حامل قیمت افزایش به توجه با .است انرژی منابع مصرف بر انرژی های حامل

 افزایش مردم توسط پرداختی قیمت ،ها( یارانه هدفمندسازی از پس) 1389 سال از پس ایران

 ایجاد تغییر مختلف های سوخت و انرژی منابع مصرف الگوی در قیمت افزایش این و یافت

                                                                                                                                   
1. availability 

2. accesability 
3. utilisation 

4. stability 
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 سیاست به توجه با طبیعی منابع تخریب و فقر بین رابطه حاضر، پژوهش در ،رو این از کرد؛

 شد. خواهد بررسی انرژی های حامل قیمت آزادسازی

 ،ادامه در که اند هپرداخت زیست محیط تخریب و فقر رابطه بررسی به متعددی مطالعات

 یبررس به (Baloch et al., 2020) همکاران و بلوچ .شود می اشاره مطالعات این از برخی به

 یط ییقایآفر رکشو چهل یبرا (CO2) کربن دیاکس ید انتشار و فقر ، درآمد ینابرابر نیب ارتباط

 به درآمد ینابرابر شیافزا که ددا نشان آمده دست هب های افتهی و پرداختند 2016 تا 2010 دوره

 یآلودگ بر مخرب یاتتأثیر فقر شیافزا ،همچنین ؛شود می منجر کربن اکسید دی انتشار شیافزا

 (Nasir et al., 2021) همکاران و نصیر دارد. قایآفر یصحرا جنوب یکشورها در ستیز طیمح

 ،نیهمچن و یاقتصاد رشد و یانرژ مصرف ،یخارج میمستق یگذار هیسرما انیم یتجرب شواهد نیز

 بیانگر نتایج که ،دندکر بررسی را ستیز طیمح بیتخر و یخارج میمستق یگذار هیسرما نیب رابطه

 به .است یوده خارجی گذاری سرمایه و انرژی مصرف و زیست محیط تخریب بین ارتباط وجود

 کربن اکسید دی انتشار سطح بر دیتول نهیهز شیافزا با تورم ،(Li et al., 2019) همکاران و لی باور

 ستیز طیمح با سازگار یورناف و ریپذدیتجد یانرژ منابع متیق شیافزا به و گذارد می تأثیر

 انتشار همانند هایی یآلودگ انتشار به منجر تیجمع افزایش که داد نشان نتایج ،نیهمچن ؛دانجام می

 نشان (Masron and Subramaniam, 2019) مانیامسابرا و ماسرون .شود می کربن اکسید دی

 بیانگر که ،دهانجامی طبیعی منابع تخریب به و شده کربن اکسید دی انتشار افزایش باعث فقر که دادند

 در ،(Bhattacharya, 2019) بهاتتاچاریا .است ستیز طیمح بیتخر و فقر بین طرفهدو یعل رابطه

 و 1991 تا 1981 های دوره در یاقتصاد یآزادساز از بعد و قبل برای ،هند بزرگ التیا چهارده

 انتشار رابطه ،یاجتماع -یاقتصاد و یطیمح ستیز یداریپا ارزیابی منظور به ،2008 تا1992

 آزادسازی از قبل که داد نشان جینتا ؛نددکر بررسی را یاقتصاد ینابرابر و کربن اکسید دی

 منفی )ضریب ضعیف بسیار منفی رابطه کربن اکسید دی انتشار و درآمد ینابرابر نیب اقتصادی،

 نابرابری اثرگذاری ،یآزادساز از پس دوران در که حالی در داشت، وجود صفر( به نزدیک و

 ،(Demir et al., 2019) همکاران و دمیر .است بوده توجه قابل بسیار کربن اکسید دی انتشار بر
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 به ،1توزیعی های وقفه با خودرگرسیونی رهیافت از استفاده با ،1963-2011 دوره طی ،ترکیه در

 نیب منفی رابطه نشانگر نتایج و پرداختند درآمد نابرابری و کربن اکسید دی انتشار رابطه بررسی

 تیفیک درآمد ینابرابر گسترش سخن، دیگر به بود؛ کربن اکسید دی انتشار و درآمد ینابرابر

 نیب رابطه (Uzar and Eyuboglu, 2019) اغلو ایوب و اوزار بخشد. می بهبود را زیست طیمح

 از استفاده با 1984-2014 دوره در را هیترک در کربن اکسید دی انتشار و درآمد ینابرابر

 و درآمد ینابرابر ،مدتبلند در آمده، دست به نتایج اساس بر کردند؛ بررسی ARDL رهیافت

 کربن اکسید دی انتشار بر درآمد ینابرابر تأثیر و دارند همگرایی کربن اکسید دی گاز انتشار

 سیستم از استفاده با (،Dhrifi et al., 2020) همکاران و دهریفی است. توجه قابل و مثبت

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه رابطه بررسی به ،2ای مرحله سه مربعات حداقل زمان هم معادالت

 طیمح و فقر که داد نشان نتایج پرداختند. 1995-2017 دوره در فقر با زیست محیط تخریب و

 روش از استفاده با ،(Khan, 2019) خان .دارند گریکدی با 3گرنجری علیت ۀرابط یک ستیز

 و یاقتصاد رشد فقر، کربن، انتشار نیب رابطه ،2007-2017 دوره در 4یافته تعمیم گشتاور

 نتایج .دندکر بررسی 5آن( ه)آس آسیا شرق جنوب کشورهای اتحادیۀ در را یکیلجست اتیعمل

 نیا با ؛شود می ستیز طیمح تیفیک کاهش باعث فقر ،یکل طور به که داد نشان وی مطالعه

 همکاران و آروری کند. ککم فقر کاهش به تواند می ریپذدیتجد یها یانرژ از استفاده ،همه

(Arouri et al., 2012) ناخالص دیتول و یانرژ مصرف کربن،دیاکس ید انتشار نیب رابطه یبررس به 

 .پرداختند 2005 تا 1981 یزمان بازه در 6قایآفر شمال و انهیخاورم کشور دوازده یبرا یواقع یداخل

 دار معنی و مثیت کربن اکسید دی انتشار رب یانرژ مصرف تأثیر ،مدتدراز در که ددا نشان جینتا

 فدا به یازین یادشده یکشورها همه که گرفت جهینت توان می پژوهش، این یها افتهی پایۀ بر و است؛

                                                                                                                                   
1. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) 

2. Three-Stage Least Squares (3SLS) 

3. Granger cause 

4. Generalized Method of Moments (GMM) 

5. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

6. Middle East and North Africa (MENA) 
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 است ممکن رایز ،دهند کاهش را خود کربن اکسید دی انتشار سطح تا ندارند یاقتصاد رشد کردن

 به ،یاقتصاد رشد بر مدتبلند یمنف اتتأثیر بدون بتوانند ،یانرژ مصرف در ییجو صرفه قیطر از

 مدتبلند رابطه (Cheema and Sial, 2012) سیال و چیما برسند. کربن اکسید دی انتشار کاهش

 پاکستان خانوارهای بین در 2008 تا 1992 دوره در را اقتصادی رشد و درآمد ینابرابر فقر، نیب

 ؛دارد فقر بر یگذارتأثیر در یمهم نقش یبرابرنا و رشد که ددا نشان جینتا و کردند بررسی

 وجود دار یمعن مثبت رابطه پاکستان در رشد و ینابرابر نیب که داد نشان هابرآورد همچنین،

 سطح در لیتحلو هیتجز این، بر افزون .است توجه قابل و مثبت ینابرابر بر رشد تأثیر و دارد

 مناطق از شیب ییروستا مناطق در فقر خالص و ناخالص رشد کشش که دهد می نشان یا منطقه

 مصرف نیب رابطه بررسی به (Farhani and Rejeb, 2012) رجب و فرحانی است. یشهر

 دوره طی منا منطقه کشور پانزده یبرا کربن اکسید دی انتشار و یداخل ناخالص دیتول ،یانرژ

 یمعلول و یعل ارتباط گونه چیه که داد نشان مطالعه نیا یها افتهی .ندپرداخت 1973-2008 زمانی

 مصرف و کربن اکسید دی انتشار نیب ،همچنین و انرژی مصرف و یداخل ناخالص دیتول نیب

 ناخالص دیتول از طرفه کی یتیعل مدت،دراز در حال، نیا با ؛ندارد وجود مدت کوتاه در انرژی

 استفاده با ،(Gani, 2012) گانی دارد. وجود انرژی مصرف به کربن اکسید دی انتشار و یداخل

 دولت، یاثربخش ،یاسیس )ثبات خوب تیحاکم حوزه پنج نیب رابطه ،ونیرگرس لیتحل از

 از یمقطع در را (CO2) کربن دیاکس ید انتشار و فساد( و قانون تیحاکم ،ینظارت تیفیک

 دهندة نشان یتجرب جینتا و کرد بررسی 1996-2009 یزمان بازه یبرا توسعه حال در یکشورها

 اکسید دی انتشار با فساد کنترل و قانون تیحاکم ،یاسیس ثبات منفی رابطۀ بر مبنی یشواهد

 ستیز طیمح یمنحن از تیحما در یشواهد مطالعه این جینتا ،نیا بر افزون بود؛ سرانه کربن

 ارانتش بر مؤثر عوامل ریسا عنوان به یصنعت بخش اندازه و تجارت بودن باز و 1کوزنتس

 و پانل یها داده از استفاده با ،(Romuald, 2012) رومیالد .است کرده ارائه کربن اکسید دی

 آموزش تیاهم و ییهمگرا وجود بررسی به (،GMM) یافته تعمیم گشتاور روش ستمیس برآورد

                                                                                                                                   
1. Environmental Kuznets Curve (EKC) 
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 جینتا پرداخت؛ کشور 85 یبرا 2004 تا 1970 یها سال طول در کربن دیاکس ید سرانه رشد

 و دارد وجود ییهمگرا کربن دیاکس ید انتشار سرانه یبرا ،شرفتهیپ یکشورها در که ددا نشان

 ،یاسیس ینهادها حضور با اگرچه ،رود می شمار به یآلودگ رشد عوامل از آموزش همچنین،

 .ابدی می کاهش آن تأثیر

 آن از که گذارند می تأثیر طبیعی منابع تخریب بر مختلف عوامل شد، مشاهده که گونه همان

 ;Baloch et al., 2020; Bhattacharya, 2019) نابرابری از: ندا عبارت متغیرها ترین مهم میان،

Demir et al., 2019،) فقر (Baloch et al., 2020; Masron and Subramaniam, 2019،) 

 Farhani and) افزوده ارزش ( وLi et al., 2019تورم ) ،(Nasir et al., 2021) انرژی مصرف

Rejeb, 2012; Arouri et al., 2012). ،محیط نقش و اهمیت به توجه با در مطالعه حاضر 

 زندگی بشر، ابعاد تمامی بر آن گذاریتأثیر ،همچنین و بشر زندگی در طبیعی منابع و زیست

 قرار ارزیابی مورد اقتصادسنجی الگوی قالب در رانیا در طبیعی منابع تخریب و فقر رابطه

 و فقر بعدی چند شاخص از استفاده با ای مطالعه تاکنون موضوع، داخلی ادبیات در ،البته .گرفت

 نفت سنگ، زغال قبیل از یانرژ منابع ،جنگل) منابع همه شامل طبیعی منابع تخریب شاخص

 و تیبوکس نقره، ،کلین مس، آهن، ،یرو سرب، طال، قلع، مانند یمعدن مواد ،یعیطب گاز و خام

 تخریب بر چندبعدی فقر اثر بر عالوه ۀ حاضر،مطالع رو، در از این است. نشده انجام (فسفات

 ارزش انرژی، وری بهره ها، یارانه هدفمندی غذایی، امنیت اثرگذاری سنجش به طبیعی، عمناب

 طبیعی منابع تخریب بر مؤثر عوامل سایر عنوان به تجاری آزادسازی و کشاورزی بخش افزوده

  .ه استشد پرداخته

 

 تحقيق روش

 و طبیعای  مناابع  تخریب بین بطهرا بررسی ۀ حاضرمطالع هدف ه،گفت پیش مطالب به توجه با

 و داخال  در پذیرفتاه  صاورت  مطالعاات  و موضاوع  ادبیاات  بررسای  باا  ،منظور بدین .بوده است فقر
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، اداماه  در .شادند  شناساایی  طبیعای  مناابع  تخریاب  بار  اثرگاذار  متغیرهاای  تارین  مهم ،کشور خارج

 شود. می پرداخته تحقیق شناسی روش و مطالعه متغیرهای معرفی به الگو، برآورد و تعیین منظور به

 ,Bigman) بایگمن  و (Sen, 1976) سان  توساط  1خااانوار غاذایی  امنیات  جمعای ت شااخص 

 در است. شده توسعه داده )فائو( کشاورزی و سازمان خواربارو سپس، توسط  نهاده بنا (1993

 پایاداری  ،غاذا  باودن  موجاود  ،یعنای ) غاذایی  امنیات  عنصار  سه هر از استفاده با ،شاخص این

 اسات  شاده  غاذایی  امنیات  ساطح  گیاری  انادازه  باه  مباادرت  ،(غاذا  باه  دسترسی و غذا عرضه

(Safarkhanloo and Mohammadinejad, 2011). غاذایی  امنیات  جمعیت شاخص (1) رابطه 

   شده است: تشریح (4( تا )2) روابط در آن اجزای که دهد می نشان را

(1)        
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و  اناد  کارده  دریافت پروتئین یا انرژی استاندارد از کمتر که افرادی تعداد PU ،(3) رابطه در

𝑃𝑇 (،2) رابطه در است؛ همچنین، مطالعه مورد جمعیت کل تعداد H  از کمتار  کاه  افارادی  درصاد 

 انارژی  انگینیا م 𝐶𝐴𝑈،اساتاندارد  پاروتئین  یا انرژی 𝐶𝑆 ،اند دهکر دریافت پروتئین یا انرژی استاندارد

 انحاراف  S ،دریاافتی  پاروتئین  یاا  و انارژی  کمباود  شدت G ،استاندارد از کمتر دریافتی پروتئین یا

 ضاریب  CV ،زمان طی پروتئین یا انرژی عرضه میانگین �̅� ،زمان طی پروتئین یا انرژی عرضه معیار

 کاه  یافاراد  کل N ،ریفق افراد نیب مخارج عیتوز ینیج بیضر IP ،پروتئین و انرژی عرضه تغییرات

                                                                                                                                   
1. Aggregate Household Food Security Index (AHFSI) 
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 نیاما i ناخاالص  ناه یهز Yi ،گرفتاه  قارار  فقار  خاط  زیر که فردی امینi i ،اند گرفته قرار فقر خط ریز

   .است فقر خط ریز افراد ناخالص نهیهز نیانگیم m و گرفته قرار فقر خط ریز که یفرد

 اسات.  تجزیاه  قابال  اصالی  بخاش  دو باه  (AHFSI) غاذایی خاانوار  جمعی امنیت تشاخص 

 سان  آمارتیا فقر شاخص به مربوط (1) رابطه اول بخش
   1 pH G G I    باا  کاه باوده 

 ( IP) غاذایی  فقار  توزیاع  و (G) غاذایی  فقار  عماق  ،(H) غاذایی  فقار  سطح عنصر سه از استفاده

 بااااایگمن مطالعاااااۀ باااااه مرباااااوط (1) رابطاااااه دوم بخاااااش ؛ واسااااات شاااااده تعریاااااف

   0.5 1 1 pCV H G G I   باوده  غذایی فقر با افراد مواجهه احتمال خصوص در 

 ایان  اسات.  دهمعادله کر واردرا نیز  5/0 با مقدار تغییرات ضریب ،یادشده عنصر سه بر عالوه که

 شاکاف  پایاه  بار  کشاور  یک در غذایی امنیت رتبه تعیین برای پذیر تجزیه شاخص یک شاخص

 این دامنه .ستغذا به ساالنه دستیابی در ناپایداری و خانوارها بین غذا توزیع در نابرابری غذایی،

 غاذایی  امنیات  جمعیت شاخص محاسبه در (.Yotopoulos, 1997) صد است تا صفر از شاخص

 باین  در غاذا  نسابی  فقادان  میازان  نیاز  pIو دریاافتی  پاروتئین  یاا  انرژی کمبود شدت G خانوار،

 میاانگین  صاورت  باه  pIو G و H متغیرهاای  دهاد.  مای  نشان را سوءتغذیه دارای افراد های گروه

 .دارد بستگی فرد هر غذای مصرف میانگین به و شود می لحاظ ساالنه

 مبناای  بار  اقتصادسانجی  الگاوی  ابتادا  کاه  اسات  الزم پاژوهش،  اهداف به دستیابی برای

 مناابع  تخریاب  بار  ماؤثر  عوامال  تعیاین  برای پذیرفته، صورت های پژوهش و اقتصادی های نظریه

 وقفاه  باا  اسات  ممکان  طبیعای  مناابع  تخریاب  بار  مؤثر متغیرهای که آنجا از شود. تصریح طبیعی

 الگوهاای  از استفاده رند،تأثیر بپذی طبیعی منابع تخریب از خود یا و شوند گذارتأثیر آن بر زمانی

 رساد  مای  نظار  باه  مناساب  طبیعی منابع تخریب بر مؤثر عوامل تعیین برای چندمتغیره زمانی سری

(Uzar and Eyuboglu, 2019)، تواند نمی متغیر یک که است این بر فرض ،الگوها این در زیرا 

 رفتاار  حتوضای  در که دارد وجود نیز دیگری اطالعات و شود داده توضیح خود گذشته توسط تنها

 در .(Salami and Jahangard, 2009; Hosseini et al., 2014) اسات  ماؤثر  نظار  ماورد  متغیار 
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 زماانی  ساری  الگوهاای  از ،طبیعی منابع تخریب و فقر بین ارتباط بررسی منظور به حاضر، مطالعۀ

   شود. می استفاده چندمتغیره

 الگو کدام» که شود می مطرح لسؤااین  چندمتغیره، زمانی سری الگوهای معرفی از پس

 شناسایی ،(Fomby, 1998ر پایۀ نظریۀ فومبای )ب «.است؟ تر مناسب متغیرها بین رابطه تبیین برای

 .گیارد  صورت هاآن بین ارتباط نحوه و زمانی های سری های ویژگی اساس بر باید مناسب الگوی

 اسااس  بار  ییهاا  بررسای انجام  از پس ،رو پیش مطالعۀ متغیرهای بین ارتباط تبیین رایب رو، از این

 بار  مادل  ایان  آغاازین  سااختار  شاود.  می استفاده 1تصحیح خطای برداری مدل از مبای،وف نظریۀ

 بار  (VAR) بارداری  خودتوضیح الگوی یک .است 2خودتوضیح برداری معادالت سیستم مبنای

 الگاو  متغیرهاای  دیگار  گذشاته  و حاال  نیاز از  و خود ۀگذشت از متغیر هر که است استوار فرض این

 .شاود  مای  گرفتاه  نظار  در متغیرهاا  باین  ممکان  بازخوردهاای  ،الگو این در ،بنابراین .پذیرد تأثیر می

 داد نشاان  (5) رابطاه  صورت به توان می ماتریسی شکل در را p درجه از برداری خودتوضیح الگوی

(Lütkepohl, 2005): 

(5) 
1 1 2 2t t t P t P tY D A Y A Y A Y U       

 ،=P1j… برای Aj ،الگو متغیرهای به مربوط k×1 بردارهای آن های وقفه و Yt آن، در که

 بردار D و الگو اخالل جمالت به مربوط k×1 بردار U ،الگو های ضریب k×k های ماتریس

 بین مدت کوتاه های رابطه ةدهند نشان ،واقع در، الگو این های ضریب هستند. ثابت های ضریب

 است. الگو متغیرهای

 قبل دوره تغییرات به متغیر یک تغییرات ،(VECM) برداری خطای تصحیح الگوهای در

 وابسته آن بلندمدت تعادلی مقادیر از متغیر نای های انحراف به نیز و الگو در موجود متغیرهای تمامی

 مستقل متغیرهای به وابسته متغیر بلندمدت و مدت کوتاه واکنش ،الگو این در اساس، همین بر .است

 آماری مبنای (.Lütkepohl, 2005) است بررسی قابل بلندمدت به مدت کوتاه های رابطه پیوند و
                                                                                                                                   
1. Vector Error-Correction Model (VECM) 

2. Vector Auto-Regression (VAR) 
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 ،آماری نظر از سخن، دیگر به .متغیرهاست بین بلندمدت رابطه وجود الگو این از استفاده

 بلندمدت، تعادلی مقادیر به Yt مدت کوتاه رفتار دادن ارتباط برای .باشند همگرا باید متغیرها

 کرد تصحیح (6) رابطه صورت به برداری خطای تصحیح الگوی قالب در را (5) رابطه توان می

(Lütkepohl, 2005): 

(6) 1 1 1 2 2 1 1Πt t t t P t P t tY Y B Y B Y B Y D U                
i

1 1

Π                     j 1,  2,   , p 1                   
P P

j j

j i j

I A B A

  

       
 

 واقع، در است. بلندمدت های رابطه به مربوط اطالعات ةدربردارندماتریس در آن، که

 خودتوضیح برداری الگوی یک معادل ها تفاضل در وقفه یک با برداری خطای تصحیح الگوی

(VAR )توان می ،(6) رابطه در .بود خواهد متغیرها سطح در بیشتر وقفه یک با  نیز را 

 سرعت ضریب ماتریس α و متغیرها میان همگرایی بردارهای β ،آن در که گرفت نظر در

 (6) رابطه توان می .است بلندمدت به مدت کوتاه های رابطه تعدیل دهندة نشان که است 1تعدیل

 نوشت (7) رابطه صورت به متغیر دو برای برداری خطای تصحیح الگوی قالب در را

(Lütkepohl, 2005:) 

 (7) 
1 1 1,  1t t t tY Y Y U      

 

1 کهای  گونه به

2

[ ]






 بلندمدت، به مدت کوتاه های رابطه تعدیل های ضریب ماتریس 

 1
1,    11,1 و بلندمدت های رابطه بردارهای ماتریس 12,1

1

21,1 22,1

 

 

 
   

 

 های ضریبماتریس  

  متغیرهاست. بین مدت کوتاه

 بین رابطه تبیین برای شد، داده شرح که ترتیبی به مناسب الگوی انتخاب از پس

 .الگو در مناسب های وقفه تعداد تعیین عبارت است از مرحله ترین مهم ،مطالعه مورد متغیرهای

                                                                                                                                   
1. Loading Coefficients (LC) 
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 جمالت بین خودهمبستگی وجود عدم از که گیرد صورت ای گونه به باید الگو در وقفه انتخاب

 حداکثر یک باید ابتدا ،مناسب وقفه تعداد تعیین برای .دشو حاصل اطمینان آن نرمال توزیع و خطا

 یا و 1نمایی نسبت درست آزمون از استفاده با ،سپس و شود گرفته نظر در آزمون برای وقفه

فیلیپ  نظر هب اما .شود انتخاب مناسب وقفه ،3شوارتز و 2آکاییک معیار اطالعاتی نظیر معیارهایی

 (،Ivanov and Kilian, 2005)ایوانف و کیلیان  و (Phillip and Ploberger, 1994) و پلوبرگر

 تصحیح الگوی برآورد در یا و 120 از کمتر نمونه حجم با الگوهایی برای ویژه به شوارتز معیار

  است. تر مناسب (VECM) برداری خطای

 شاخص از فقر، با آن رابطه و طبیعی منابع وضعیت بررسی منظور بهدر مطالعۀ حاضر، 

 جهانی، بانک تعریف طبق .ه استشد استفاده جهانی بانک توسط شده ارائه طبیعی منابع تخریب

 بدین است، مختلف منابع از برداشت شامل جمعیت شاخص یک تخریب منابع طبیعی شاخص

 مواد هیتخل و یانرژ منابع و جنگل از برداشت خالص مجموع طبیعی منابع تخریب که ترتیب

 رشد به نسبت لوارا برداشت معنی به جنگل از برداشت خالص شاخص، این در است. یمعدن

 و رشد سرعت به توجه با را جنگل تخریباین شاخص ) دشو میگرفته  نظر در منبع این یعیطب

 به یانرژ منابع یموجود مقدار نسبت یانرژ منابع از برداشت .کند( می محاسبه برداشت نرخ

 انرژی )منابع است یرداشت( نرخ و مانده باقی ةذخیر به توجه )با ذخایر ةماندیباق زمان مدت

 عبارت یمعدن مواد ۀیتخل ،همچنین .(دهد یم پوشش را یعیطب گاز و خام نفت سنگ، زغال

 قلع، معدنی مواد نیا .رهیذخ ةماند یباق زمان مدت به یمعدن منابع یموجود ارزش نسبت از است

ۀ مطالع در .شود می شامل را فسفات و تیبوکس نقره، ،کلین مس، آهن، ،یرو سرب، طال،

 یالملل نیب اریمع یک که 4یچندبعد فقر یجهان شاخص حاضر، شاخص فقر نیز عبارت است از

 ،فقر شاخص این .دشو می محاسبه توسعه حال در کشور صد از شیب برای و است یچندبعد

                                                                                                                                   
1. Likelihood Ratio (LR) 

2. Akaike Information Criterion (AIC)  

3. Schwarz Criterion (SC) 

4. Multidimensional Poverty Index (MPI) 
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افراد  یزندگ استانداردهای نیز و التیتحص ،یبهداشت یها تیمحرومزمان  هم درآمد، بر عالوه

 یها سال ،در بخش بهداشت هیتغذ و کودکان ریمو مرگشامل  شاخص این گیرد. می نظر در را

 سیسرو ،پزو پخت سوخت ،نهایت در و در بخش تحصیالت مدرسه در حضور و لیتحص

 اولیه )ملزومات ها ییدارا و مسکن ،برق به دسترسی بدون وارهاینخا ی،دنیآشام آب ی،بهداشت

 شاخص .در بخش استانداردهای زندگی است ...( و چالیخ تلویزیون، رادیو، همانند زندگی

 ۀتوسع گزارش دفتر و 1ملل سازمان عمران ۀبرنام سازمان توسط( MPIی )فقر چندبعد یجهان

 طور به آکسفورد دانشگاه در 3آکسفورد یانسان ۀتوسع فقر و ابتکار مرکز تحقیقاتی نیز و 2یانسان

  (.UNDP, 2019) شد یانداز راه و یطراح مشترك

 بر اثرگذار متغیرهای ،نظر مورد الگوی تصریح تر گفته شد، برای گونه که پیش همان

 مصرف فقر، ،نابرابری اند از عبارت آنها ترین مهم که ،شدند شناسایی طبیعی منابع تخریب

 ارزش ،پژوهش نظری مبانی و پایۀ پیشینه بر ۀ حاضر،مطالع در .افزوده ارزش و تورم ،انرژی

 غذایی، امنیت شاخص تجاری، آزادسازی و زا( درون متغیر عنوان )به کشاورزی بخش ةافزود

در  ها( یارانه )هدفمندی انرژی های حامل قیمت آزادسازی موهومی متغیر و انرژی وری بهره

 وارد مدل در زا برون های یرمتغ عنوان به طبیعی منابع ۀتخلی و فقر ۀرابط تأثیرگذار بر عوامل قالب

 عنوان به متغیر این بارة متغیر امنیت غذایی،در گفته پیش توضیحات به توجه با ،همچنین ؛شدند

 ابعاد به توجه با شد، تشریح تر پیش که گونه همان شد. وارد الگو این درپژوهش  نوآوری

 مواد مصرف نیز و تورم ،نابرابری فقر، بیانگر نوعی به شاخص این غذایی، امنیت ۀچهارگان

 مبانی دیدگاه از متغیر این کردن وارد ،رو این از است. منابع مصرف تابع خود کهاست  غذایی

 LAHFSI متغیر ،حاضر پژوهش بنابراین، در است. قبول قابل ،گرفته صورت مطالعات و نظری

 لگاریتم LPOVE کشاورزی، بخش در انرژی وری بهره PRO متغیر غذایی، امنیت شاخص

 برای موهومی متغیر DDکشاورزی و  بخش افزوده ارزش لگاریتم LGDPG فقر، شاخص

                                                                                                                                   
1. United Nations Development Programme (UNDP) 

2. Human Development Report Office (HDRO) 

3. Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) 
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هدفمندسازی  سیاست اجرای آغاز سالبرای « یک»عدد ) انرژی های حامل قیمت آزادسازی

 (سیاست این اجرای از پیش های برای سال «صفر» عدد و آن از پس و 1389یعنی، سال  ها یارانه

 به تجارت حجم )نسبت تجاری آزادسازی لگاریتم LTT ؛ همچنین،است شده گرفته نظر در

 ۀمطالع در که است شایان یادآوری دهد. می نشان را طبیعی منابع تخریب DEPL و (GDP کل

 و مرکزی بانک ایران، آمار مرکز اطالعاتی بانک جهانی، بانک از نیاز مورد های داده حاضر،

 از پس و سرانجام شدند. استخراج 1373-1396 ةدور برای (UNDP) ملل سازمان عمران ۀبرنام

  شد: تصریح زیر الگوی برازش، خوبی های آماره اساس بر و مختلف الگوهای بررسی

(9) 
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 بحث و نتايج

 ماناایی  وضاعیت ارزیاابی   ابتادا  ،طبیعای  مناابع  تخریاب  و فقر بین ارتباط بررسی منظور به

 هار  کاه  دهاد  مای  نشان 1 جدول در نظر مورد متغیرهای ایستایی بررسی .گرفت صورت متغیرها

 شوند. می ایستا گیری تفاضل بار یک با متغیر هفت
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 ADF و PP های آزمون از استفاده با الگو متغيرهای ايستايي بررسي -1 جدول

 متغير

 اول تفاضل سطح

جه
در

 
ي

تاي
يس

ا
 

ADF PP ADF PP 

ي
بات

اس
ح

م
 

ي
عن

م
 

ی
ار

د
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بات
اس

ح
م
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عن

م
 

ی
ار

د
ي 

بات
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ح
م

 

ي
عن

م
 

ی
ار

د
ي 

بات
اس

ح
م

 

ي
عن

م
 

ی
ار

د
 

LAHFSI 
 امنیت شاخص لگاریتم

 غذایی
94/0- 90/0 92/0- 90/0 88/4- 00/0 59/9- 00/0 1)) I 

PRO 
 بخش در انرژی وری بهره

 کشاورزی
18/2- 21/0 23/2- 20/0 45/5- 00/0 45/5- 00/0 1)) I 

LTT 1 00/0 -32/7 00/0 -77/3 14/0 -40/1 26/0 -05/2 تجاری آزادسازی لگاریتم)) I 

LGDPG 
 افزوده ارزش لگاریتم

 کشاورزی بخش
26/2- 19/0 80/0- 80/0 02/6- 00/0 30/12- 00/0 1)) I 

LPOVE 1 00/0 -42/4 00/0 -42/4 86/0 72/0 87/0 76/0 فقر شاخص لگاریتم)) I 

DEPL 1 00/0 -60/7 00/0 -85/5 59/0 -23/0 38/0 -74/0 طبیعی منابع از برداشت)) I 

 تحقیق نتایج :مأخذ

 ،اسات  پذیر امکان بلندمدت رابطه وجود بررسی، مورد متغیرهای مانایی درجه به توجه با

 الگاوی  یاک  از گیاری  بهره با ،بعد مرحله در منظور، همین به است. آزمون و بررسی نیازمند که

VAR، هاای  آمااره  از استفاده با بهینه وقفه تعداد LR، FPE، AIC، SBC و HQC  شاده  تعیاین، 

 از اول وقفاه  در هاا  آمااره  شاود،  مای  دیاده  کاه  گوناه  همان است. دهآم 2 جدول در آن نتایج که

 رابطاه  بررسای  منظاور  باه  بهیناه  وقفاه  عناوان  باه  یاک  وقفه ،نتیجه در برخوردارند؛ مقدار کمترین

   شود. می گرفته نظر در بلندمدت
 VAR گيری از الگوی يهره با بهينه ةوقف تعداد تعيين -2 جدول

 LogL LR FPE AIC SBC HQC وقفه تعداد

0 08/25 - 
5-

e10×81/6 09/1- 50/0- 7966/0- 

1 62/61 *75/51 * 5-e10×17/7 *38/3- *35/2- *11/3- 

2 65/67 04/7 5-
e10×02/1 13/3- 66/1- 74/2- 

3 89/74 64/6 5-
e10×49/1 99/2- 07/1- 48/2- 

 تحقیق نتایج :مأخذ
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 وسیلجوسا  و نجوهانسا  مدل از قبل، مرحله در شده تعیین بهینه وقفه به توجه با ،ادامه در

(Johansen, 1988; Johansen and Juselius, 1990)  بارای  انباشاتگی  هام  تحلیال  منظاور  باه 

 انباشاتگی  هام  آزماون  بررسای  از حاصال  نتایج .شد استفاده متغیرها بین بلندمدت ارتباط بررسی

 تعاداد  Max و Trace آمارة دو هر از استفاده با ،ممکن حالت پنج از حالت دو در که داد نشان

 دارد. وجاود  بلندمدت رابطه دو ،روند و مبدأ از عرض بدون حالت در تنها و بلندمدت بردار دو

 روناد(  و مبادأ  از عارض  ا)با  دوم حالت ،برازش خوبی های آماره با شده انجام بررسی به توجه با

 افازایش  از پرهیاز  منظاور  باه  که هشد استفاده بلندمدت رابطه برآورد رایب نظر مورد پایه عنوان به

 .شده است خودداری آن ارائه از ،مطالب حجم
 متغيرها بين علّي رابطه بررسي -3 جدول

 احتمال آماره 2χ آماره متغيرها

 LGDPG 1512/7 0280/0 و LPOVE و DEPL بین علّی رابطه

 LGDPG 0086/19 0001/0 و DEPL و LPOVE بین علّی رابطه

 DEPL 6344/4 0985/0 و LPOVE و LGDPG بین علّی رابطه

 تحقیق نتایج :مأخذ

 .شاد  بررسای  1بلاوکی  گرنجر علیت از استفاده با زا درون متغیرهای بین یعلّ رابطه وجود

 و (DEPL) طبیعای  مناابع  تخریاب  متغیار  باین  علای  رابطاه  بارای  2 آمااره  ،3 جادول  با مطابق

 کشاااورزی بخااش افاازوده ارزش لگاااریتم و (LPOVE) فقاار شاااخص لگاااریتم متغیرهااای

(LGDPG) فقار  شاخص لگاریتم متغیر بین علی رابطه برای (،03/0) 15/7 با برابر (LPOVE) و 

 (LGDPG) کشااورزی  بخاش  افزوده ارزش لگاریتم و (DEPL) طبیعی منابع تخریب متغیرهای

 کشاااورزی بخااش افاازوده ارزش لگاااریتم بااین یعل اا رابطااه باارای و (0001/0) 01/19 بااا براباار

(LGDPG) طبیعی منابع تخریب متغیرهای و (DEPL) فقر شاخص لگاریتم و (LPOVE)  برابار 

 ریاب تخ متغیرهاای  بین دوطرفه علی رابطه یبرقرار ةدهند نشان که شده، برآورد (09/0) 63/4 با

 است. کشاورزی بخش افزوده ارزش لگاریتم و فقر شاخص لگاریتم ،طبیعی منابع

                                                                                                                                   
1. VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests    
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 حالات  در ،Trace آماارة  اسااس  بار  متغیرها، بین بلندمدت رابطه وجود بررسی منظور به

از  و اسات  بیشاتر  بحرانی آماره از آن محاسباتی مقدار ،«بلندمدت رابطه وجود عدم» صفر فرض

 در دارد. وجاود  بیشاتر  و یاک  تعاداد  باه  بلندمادت  بطاه را وجود امکان و رد صفر فرض رو، این

 باوده  09/15 محاساباتی  آماره مقدار ،«بلندمدت رابطه یک حداکثر» صفر فرض با و دوم مرحله

 یک حداکثر وجود و قبول صفر فرض رو، از این و است کمتر (26/20) آن بحرانی مقدار از که

 رابطه یک حداکثر وجود» صفر فرض در نیز Max آماره بررسی .شود می تأیید بلندمدت رابطه

  .است (89/15) آن بحرانی مقدار از کمتر (23/12) محاسباتی آماره مقدار دارای «بلندمدت

 اقادام  آن، درجاه  و ناوع  تعیین و متغیرها بین انباشتگی هم وجود بررسی از ، پسادامه در

 پارامترهاای  تحلیل از پیش .شد طبیعی منابع تخریب و فقر شاخص بین بلندمدت رابطه برآورد به

 منظااور تأییااد خااوبی باارازش، کااه بااه اساات الزم باارآوردی، بلندماادت ماادل از آمااده دساات بااه

 بار  و بررسای  خودهمبساتگی  وضعیت ،4 جدول در شود. بررسی مدل یسنجاقتصاد های ویژگی

 باه  و شاود  نمای  رد سریالی خودهمبستگی وجود عدم بر مبنی صفر فرض ،Q آمارة دو هر اساس

   هستند. اطمینان قابل پارامترها ،دلیل همین
 VECM یشده برآورد مدل سريالي خودهمبستگي بررسي -4 جدول

 آزادی درجه داری معني سطح شده تعديل Q آماره داری  معني سطح Q آماره وقفه

1 0215/4 9989/0 1963/4 9985/0 15 

2 5802/20 7158/0 2603/22 6207/0 25 

3 8229/26 8045/0 3949/29 6929/0 34 

4 4104/40 5842/0 6999/45 3606/0 43 

5 0163/50 5523/0 8337/57 2687/0 52 

6 4608/58 5685/0 0930/69 2229/0 61 

7 1283/63 7068/0 6824/75 3002/0 70 

8 8917/71 7019/0 8270/88 2107/0 79 

9 8020/79 7216/0 4841/101 1543/0 88 

10 7734/86 7622/0 4351/113 1217/0 97 

 تحقیق نتایج :مأخذ
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 داد نشاان  نتاایج  .اسات  شده ارائه ناهمسانی واریانس وضعیت بررسی نتایج ،5 جدول در

 رد ناهمساانی  واریاانس  ودوجا  عادم  بار  مبنی صفر فرض ،دو کای و F آمارة دو هر اساس بر که

   هستند. اعتماد مورد الگو پارامترهای ،سبب بدین و شود نمی
 VECM ةبرآوردشد مدل وايت آزمون ناهمساني واريانس بررسي -5 جدول

 آماره وقفه
R-Squared 

 داری معني سطح دو کای آمارة داری معني سطح F آماره

Resid1*Resid1 2154/0 4272/0 8989/0 1711/5 8191/0 

Resid2*Resid2 3023/0 6741/0 7202/0 2563/7 6105/0 

Resid3*Resid3 2334/0 4737/0 8691/0 6031/5 7789/0 

Resid2*Resid1 2376/0 4849/0 8615/0 7040/5 7691/0 

Resid3*Resid1 2180/0 4337/0 8948/0 2333/5 8135/0 

Resid3*Resid2 3856/0 9766/0 4976/0 2566/9 4139/0 

    8430/42 8627/0 

 تحقیق نتایج :مأخذ

 اخاالل  اجازای  بودن نرمال ناهمسانی، واریانس و خودهمبستگی وضعیت بررسی از پس

 بار  .شاد  اساتفاده  است، JB آمارة مبنای بر که 1چولسکی آمارة از ،منظور بدین .شد آزمون الگو

 )آمااره  نیسات  دار یمعنا  کاه  ،اسات  شاده  2113/4 کلای  حالت در JB آمارة مقدار نتایج، اساس

 رد الگاو  پساماند  جماالت  باودن  نرماال  صافر  فارض  ،نتیجه در و است( 6481/0 با برابر احتمال

  .است اعتماد قابل الگو پارامترهای احتمال سطوح و داری معنی رو، این از شود. مین

 باا  برآوردشاده  مادل  از آماده  دست هب نتایج صحت تأیید و یادشده های آزمون به توجه با

 در طبیعای  مناابع  تخریاب  و فقار  باین  بلندمادت  رابطه از حاصل نتایج ،VECM روش از استفاده

 مناابع  )تخریاب(  تخلیاه  بار  فقار  لگاریتم اول وقفه ،شده ارائه نتایج طبق است. شده ئهارا 6 جدول

( و Baloch et al., 2020بلاوچ و همکااران )   مطالعاات  باا  کاه  دارد دار معنای  و بتمث اثر طبیعی

 معادل آن ضریب و دارد مطابقت( Masron and Subramaniam, 2019ماسرون و سابرامانیام )

                                                                                                                                   
1. Cholesky of Covariance (Lutkepohl)  
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 یاک  هار  ازای باه  که است معنی یدین و بوده 19/0 فقر لگاریتم متغیر کشش میزان .است 51/3

 .داشات  خواهاد  افازایش  درصد 19/0 طبیعی منابع تخریب و برداشت مقدار فقر، افزایش درصد

 منفای  اثار  ةدهناد  نشاان  کاه  ،شاده  برآورد -16/2 با برابر کشاورزی بخش افزوده ارزش ضریب

فرحانی و رجاب   مطالعات نتایج با است و طبیعی منابع تخریب بر کشاورزی بخش افزوده ارزش

(Farhani and Rejeb, 2012 ( و آروری و همکااران )Arouri et al., 2012 ) ؛ دارد همخاوانی

 منابع از درصد 20/0 کشاورزی، بخش افزوده ارزش در درصدی یک افزایش با به دیگر سخن،

 قیمات  آزادساازی  .(کشاش  اسااس  بار  افزوده ارزش متغیر اثر) شد خواهد برداشت کمتر طبیعی

 افازایش  باا ) تجااری  آزادساازی  و فسایلی(  هاای  ساوخت  مصارف  کااهش  )باا  انرژی های ملحا

 ،(داخلای  مناابع  مصارف  کااهش  و واردات طریاق  از کشاور  نیازهاای  تاأمین  و تجاری مبادالت

ۀ مطالعا  نتاایج  باا  که ،دارند منفی اثر طبیعی منابع تخریب بر -23/0 و -11/0 ضرایب با ،ترتیب به

 مناابع  تخریاب  کااهش  باعاث  ،واقاع  در و دنا دار مطابقات ( Bhattacharya, 2019بهاتتاچاریاا ) 

 تجااری،  آزادساازی  درصادی  یاک  افازایش  اثر در که گفت توان میبنابراین،  ند.شو می طبیعی

ۀ حسااینی و مطالعا  بار اسااس نتاایج    .یافات  خواهااد کااهش  طبیعای  مناابع  تخریاب  درصاد  23/0

 ،دشاو  مای  غاذایی  امنیات  بهباود  باعاث  تجاری آزادسازی(، Hosseini et al., 2016همکاران )

 لحااظ  از غاذا  باه  دسترسی واردات، و مبادالت افزایش و تجاری آزادسازی با که صورت بدین

 تخریاب  کااهش  و غاذایی  امنیات  وضعیت بهبود ،نتیجه در که یابد می افزایش اقتصادی و مادی

 اثار  غذایی امنیت شاخص شود، می مشاهده که گونه همان داشت. خواهد همراه به را طبیعی منابع

 -78/0 باا  برابار  غاذایی  امنیات  کشاش  )ضاریب  دارد طبیعای  مناابع  تخریاب  بر دار معنی و منفی

 ،یغاذای  امنیات  شااخص  در افازایش  درصاد  یاک  هر ازای به که ای گونه ، به(شده است برآورد

 ناوعی  باه  غاذایی  امنیت که آنجا از .یافت خواهد کاهش درصد 78/0 طبیعی منابع تخریب میزان

 و غاذا  ،طرفای  از و اسات  مساتمر  صورت به و کیفی و یکمٌ نظر از غذا به جامعه دسترسی بیانگر

 بهباود  ،دشاو  مای  تاأمین  و تهیاه  طبیعای  مناابع  از غیرمساتقیم  و مساتقیم  اساتفاده  با نیز غذایی مواد

 .داشاات خواهااد در پاای را طبیعاای منااابع تخریااب و برداشاات کاااهش غااذایی، امنیاات وضااعیت
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 اماا  و دارد منفای  اثار  -21/0 ضاریب  باا  طبیعای  منابع تخریب میزان بر انرژی وری بهره ،همچنین

  نیست. دار معنی
 VECM روش از گيری بهره با طبيعي منابع تخريب بلندمدت رابطه برآورد نتايج -6 جدول

 t آمارة معيار انحراف پارامتر مقدار متغير

 2668/2 5485/1 5103/3 فقر لگاریتم اول وقفه

 -8283/3 5663/0 -1681/2 کشاورزی بخش افزوده ارزش لگاریتم اول وقفه

 8001/0 9316/14 9473/11 مبدأ از عرض

 -1728/2 2751/0 -5977/0 خطا تصحیح ضریب

 -7168/1 0692/0 -1188/0 انرژی های حامل قیمت آزادسازی موهومی متغیر

 -1756/2 1058/0 -2302/0 تجاری سازی آزاد لگاریتم

 -1178/2 0999/0 -2117/0 غذایی امنیت شاخص لگاریتم

 -1306/1 1898/0 -2146/0 کشاورزی بخش در انرژی وری بهره شاخص

 تحقیق نتایج :مأخذ

 تعاادل  سمت به مدت کوتاه پویای الگوی تعدیل سرعت بیانگر که خطا، حیحصت ضریب

 آمااری  نظار  از ،درصاد  95 ساطح  در کاه  شده برآورد -5977/0 نتایج با مطابق است، بلندمدت

 از بایش  تکانه یک از حاصل نتایج کامل تعدیل ،سخن دیگر به .است نظریه بر منطبق و دار معنی

 77/59 ،دوره هار  در کاه  دهد می نشان و است طوالنی نسبتاً مدت که برد خواهد زمان سال یک

 رفت. خواهد بین از تعادل عدم خطای از درصد

 .دهاد  مای  نشاان  را طبیعای  مناابع  تخریب متغیر بینی پیش خطای واریانس تجزیه 7 جدول

 وابساته  ریا متغ راتییا تغ و باه بررسای  اسات  VAR مدل ییایپو آزمون یبرا یروش انسیوار هیتجز

 هیتجز د.پرداز می وابسته یرهایمتغ ریسا بر وارد یها تکانه مقابل در آن بر وارد یها تکانه علت به

 عوامال  از یناشا  هاا  تکانه اثر ای ینیب شیپ یخطا انسیوار از مقدار چه که ندک  می نییتع انسیوار

 ایان  در .(Souri, 2013) صاد اسات   باا  برابار  ساطر  هار  مجماوع  ،علات  نیهما  به ؛است مختلف

پانج، ده،   از پاس  ،همچناین  و اول دوره در سیساتم  متغیرهاای  باه  هددشا وار تکانۀ اثرات ،جدول

 کال  ،بینی پیش اول دوره در ،شود می دیده کهگونه  همان .است شده گزارش دوره بیست و سی
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 طبیعای  مناابع  تخریاب  متغیار  خاود  باه  مرباوط  تکانۀ توسط طبیعی منابع تخریب متغیر های نوسان

 متغیرهاا  دیگار  هاای  تکاناه  ساهم  و کااهش  بعاد  های دوره در نسبت این که شود می داده توضیح

 بیشاترین  کشاورزی بخش افزوده ارزش لگاریتم متغیر های نوسان کهای  گونه ، بهیابد می افزایش

 متغیار  ساهم  و داشات  خواهاد  طبیعی منابع تخریب متغیر های نوسان مورد در را دهندگی توضیح

 جادول  با مطابق یابد. می افزایش طبیعی منابع تخریب های نوسان توضیح در فقر شاخص لگاریتم

 ،ترتیااب بااه ،فقاار و کشاااورزی بخااش افاازوده ارزش لگاااریتم متغیاار دو دوره، ساای از پااس ،7

 کاه  حاالی  در ،کنناد  مای  یجااد ا را طبیعای  مناابع  تخریب های نوسان درصد 0215/0 و 4196/19

 ایجااد  طبیعای  مناابع  تخریاب  متغیر توسط طبیعی منابع تخریب واریانس درصد هشتاد به نزدیک

 ممکان  ،رویاه  بای  برداشات  و تخریاب  صورت در خود، ماهیت به توجه با ،طبیعی منابع شود. می

 در گیرناد.  قارار  پایادار  یا و اولیه شرایط به بازگشت عدم نقطه و ترمیم غیرقابل شرایط در است

 در کاه  است منبع ترمیم و رشد نرخ از بیش منابع از برداشت نرخ طبیعی، منابع بیشتر در ،حقیقت

 مناابع  از حفاظات  باه  توجاه  علت، همین به دهد. می قرار کامل تخریب معرض در را منبع ،نتیجه

 نظار  باه  رو، از ایان  .اسات  یحیاات  و یضرور بسیار هاآن از برداشت و رشد نرخ در تعادل و یطبیع

 موجاود،  یهاا  داده و آمارهاا  شاواهد،  و رانیا ا در یعا یطب مناابع  طیشارا  باه  توجاه  با که رسد می

 نارخ  خوردن برهم یعیطب منابع بیتخر علت ترین مهم و متغیرها بین از یدهندگ حیتوض نیشتریب

 7 جادول  نتاایج  ،همچناین  است. مشاهده قابل نیز تحقیق جینتا در که ،بوده رشد نرخ و برداشت

   .است طبیعی منابع تخریب در کشاورزی بخش افزوده ارزش حاکی از تأثیرگذاری باالی

  طبيعي منابع تخريب متغير بيني پيش خطای واريانس تجزيه -7 جدول

 DEPL LGDPG LPOVE دوره

1 100 % 0 % 0 % 

5 7612/87 % 2252/10 % 0135/0 % 

10 7310/83 % 2508/16 % 0180/0 % 

20 3938/81 % 5855/18 % 0206/0 % 

30 5588/80 % 4196/19 % 0215/0 % 

  تحقیق نتایج :مأخذ
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 در اسات،  دشاوار  غالبااً  VAR ینیتخم یها مدل در یتک ضرایب ریتفس و ریتعب که آنجا از

 باه  وابساته  ریا متغ واکانش  1یآن واکنش تابع ،الگوها نیا در .شود می زده نیتخم واکنش تابع ،عمل

ۀ معادلا  در  کاه  دیا کن فارض  .دکنا  می نییتع را معادالت در خطا جمالت به هشدوارد یها تکانه

DEPL یعا یطب مناابع  از برداشت یرییتغ ای تکانه نیچن ،ابدی می شیافزا اریمع انحراف کی مقدار به 

 تمیلگاار  ونیرگرسا  ۀمعادلا  در ریمتغ نیا که آنجا از اما ؛داد خواهد رییتغ را ندهیآ و یجار دوره در

 تمیلگاار  بار  زیا ن در رییا تغ دارد، وجاود  یکشااورز  بخاش  افزوده ارزش تمیلگار و فقر شاخص

 رییا تغ ،بیترت نیهم به گذاشت. خواهد تأثیر یکشاورز بخش افزوده ارزش تمیلگار و فقر شاخص

 مناابع  از برداشات  معاادالت  بار  تاأثیر  یدارا فقار  شاخص تمیلگار ۀمعادل در اریمع انحراف کی

 بارآورد  نتاایج  (.Gujarati, 1978 ) بود خواهد یکشاورز بخش افزوده ارزش تمیلگار و یعیطب

 گازارش  کمّای  صاورت  به تر دقیق تحلیلو تجزیه منظور به ،8 جدول در (IRF) آنی واکنش توابع

 در تکاناه  معیاار  انحاراف  یاک  به نسبت طبیعی منابع تخریب واکنش ،جدول این در است. شده

 فقار  شااخص  لگااریتم  و کشاورزی بخش افزوده ارزش لگاریتم ،طبیعی منابع تخریب متغیرهای

 انادازه  )باه  طبیعای  منابع تخریب دهندگی توضیح جدول دوم ستون .شود می دیده دوره پنج طی

 اگار  ساخن،  دیگر به دهد. می نشان را طبیعی منابع تخریب متغیر خود توسط معیار( انحراف یک

 ،اول( )دوره دوره هماان  در یاباد،  افازایش  معیاار  انحاراف  یاک  انادازه  باه  طبیعی منابع تخریب

 هاای  دوره گذشات  با اثر این شود. می داده توضیح طبیعی منابع تخریب خود توسط تکانه تمامی

 پانج  گذشات  باا  و رساد  مای  درصد 9599/0 به ،دوم دوره در کهای  گونه به یابد، می کاهش بعد

 مناابع  تخریاب  بار  وارده تکاناه  اثار  9 جادول  سوم ستون رسید. خواهد درصد 9146/0 به ،دوره

 ارقاام  اسااس  بار  دهاد.  مای  نشان را کشاورزی بخش افزوده ارزش لگاریتم متغیر طرف از طبیعی

 بار  ،اول دوره هماان  در یاباد،  افازایش  معیاار  انحاراف  یاک  انادازه  به نسبت این اگر ستون، این

 را طبیعای  مناابع  تخریب درصد 7060/0 به ،بعد دوره در ولی ،ندارد یتأثیر طبیعی منابع تخریب

 منابع تخریب در درصدی 7465/0 کاهش باعث دوره، پنج از بعد ،نهایت در ؛ ودهد می کاهش

                                                                                                                                   
1. Impulse Response Function (IRF) 
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 لگااریتم  طارف  از طبیعای  مناابع  تخریاب  بر وارده تکانه اثر جدول چهارم ستون د.شو می طبیعی

 انحاراف  یاک  انادازه  باه  نسابت  این اگر ستون، این ارقام اساس بر ؛دهد می نشان را فقر شاخص

 ،بعاد  دوره در ولای  ،ندارد یتأثیر طبیعی منابع تخریب بر ،اول دوره همان در یابد، افزایش معیار

 ایان  درصد 1586/0 به ،دوره پنج از پس ؛ ودهد می افزایش را طبیعی منابع تخریب درصد 15/0

  یابد. می افزایش گذاریتأثیر میزان
 متغيرها( ديگر در کنش به نسبت طبيعي منابع تخريب )واکنش آني واکنش توابع -8 جدول

 DEPL LGDPG LPOVE دوره

1 100 0000/0 0000/0 

2 9599/0 7060//0- 1500//0 

3 9171/0 7443/0- 1582/0 

4 9148/0 7464/0- 1586/0 

5 9146/0 7465/0- 1586/0 

 تحقیق نتایج :مأخذ

 

 پيشنهادها و گيری نتيجه

 تاأثیر  و انساان  زنادگی  رد طبیعای  مناابع  نقاش  و اهمیت به توجه بادر پژوهش پیش رو، 

 ، تحلیلای بار  کشااورزی  بخاش  پذیریتأثیر ،آن دنبال به و طبیعی منابع بر فقر از ناشی های آسیب

 تصاحیح  الگوی یک قالب در کشاورزی بخش افزوده ارزش و طبیعی منابع تخریب و فقر ۀرابط

 گرفت. صورت 1373-1396 دوره در برداری خطای

، اسات  طبیعای  مناابع  تخریاب  بار  دارای تاأثیر مثبات   فقار  داد، نشاان  نتایج که گونه همان

 خواهاد  طبیعی منابع حد از بیش برداشت و طبیعی منابع تخریب باعث ،سو یک از ای که گونه به

 مواجاه  مخاطره با زیست محیط پایداری طبیعی، منابع تخریب و برداشت با ،دیگر سوی از و شد

 ةدهناد  نشاان  و دارد وجاود  منابع طبیعی تخریب و فقر بین دوسویه ای رابطه ،واقع در شد. خواهد

 در توجاه  لازوم  بیاانگر  نوعی به که ،بوده زمان هم طور به منابع طبیعی تخریب و فقر به توجه لزوم

 باید ،ها برنامه و ها سیاست در که معنی بدین است، مقوله دو هر گرفتن نظر در با ها سیاست وضع
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پرهیاز   متعاارض  مفااهیم  منابع طبیعی، از کاربرد تخریب و فقر بعد دوهر  به زمان ضمن توجه هم

 بخاش  افازوده  ارزش کاهشی و بازدارنده اثرگذاری به توجه با و آمده دست بر پایۀ نتایج به د.شو

 افازایش  د.نمایا  مای  ضاروری  بسایار  بخاش  یندب توجه طبیعی، منابع تخریب روند بر اورزیکش

 صورت به وری، بهره بهبود طریق از کشاورزی، محصوالت تولید راستای در یفناور کارگیری به

 باه  ،غذایی مواد قیمت کاهش با و شود می تولید های هزینه کاهش باعث ،غیرمستقیم یا و مستقیم

 بار  مثبات  اثرات دارای ،نهایت رد و کند می کمک ییروستا و شهری خانوارهای وضعیت بهبود

 باود.  خواهاد  طبیعی منابع تخریب کاهش ،آن دنبال به و فقر وضعیت و داخلی تولیدات وضعیت

 در و کشااورزی  بخاش  تولیادات  ،عباارتی  باه  و افزوده ارزش گذاریتأثیر به نظر فزون بر این،ا

شامار   باه  کاار  نیاروی  و سارمایه  صااحبان  کاه  خانوارهاا شامل ) تولید عوامل سهم افزایش ،نتیجه

 باا  دنا توان مای  ،کشااورزی  بخش از حمایت سیاست اعمال با مربوط نهادهای و دولت ند(،رو می

 بهیناه  مادیریت  و هاا  یارانه بهینه تزریق و سازیهدفمند کشاورزی، بخش های زیرساخت تکمیل

 و گاذاری  سارمایه  افازایش  ساز زمینه ونند ک پیشگیری بخش این از سرمایه خروج از ،مالی منابع

 دسترسای  تواناد  مای  تولید البته افزایش و وری بهره گذاری و سرمایه افزایش این د.شون وری بهره

 فازایش ا اثار  در ارزی درآمد افزایش خانوارها، کار نیروی طریق از درآمد افزایش غذا، به بیشتر

بار   و غاذایی  امنیات  ارتقاای  باه  و باشد داشته نبال  به را صادرات از حاصل آوریارز و صادرات

 د.بینجام طبیعی منابع از حقاظت پایۀ نتایج پژوهش حاضر، به تقویت

 هاای  حامال  قیمات  آزادساازی  سیاسات  منفی اثر و الگو آمده از دست به نتایج به توجه با

 چناین  تاوان  مای  ،طبیعای  مناابع  تخریاب  بار  آن کاهشی اثر و ها( یارانه هدفمندی )سیاست انرژی

 سابب  را طبیعای  مناابع  تخریب کاهش ها یارانه هدفمندی سیاست شدن اجرایی که دبرداشت کر

 مناابع  تخریب کاهش بر سیاست این هرچه بیشتر گذاریتأثیر لزوم به توجه رو، از این .است شده

 ۀبودجا  تخصایص  و پردرآماد  هاای  دهاک  حاذف  و فقار  خاط  زیر خانوارهای شناسایی ،طبیعی

 منظاور  باه  پیشانهادی  راهکارهاای  از کمتار،  درآماد  باا  خانوارهای از حمایت به شده جویی صرفه
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 طبیعای  مناابع  از حفاظات  ،نتیجاه  در و فقار  کااهش  و زنادگی  ساطح  رتقایا راستای در حرکت

  د.رون میشمار  به
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