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 چکیده
ازگاری انسان ات سنگرش انسان به اقلیم و تغییرات آن، به چالشی بزرگ در درک فعل و انفعاالت اقلیم و جامعه تبدیل شده و توجه به مطالع

نوز ه با تغییر اقلیم را افزایش داده است. هرچند رابطه بین تغییر اقلیم و کشاورزی به خوبی اثبات شده است اما بررسی رابطه آنها با مهاجرت
ادی از ه شدن تعداد زیو خالی از سکن متداول مقابله با اثرات ناشی از تغییر اقلیم است هاییکی از راهبرد هامهاجرت از روستاضعیف است. 

در مطالعه حاضر تالش شد که با  .این امر استموجود در یکی از شواهد  پی در پی در چند دهه اخیر هایایران طی خشکسالی هایروستا
ن دما، انگیمیشامل  اقلیمی هایرابطه بین متغیرایران  هایاستان 1331-12های سال هایدادهو  Panel VARتکنیک اقتصادسنجی 

. متغیرها بر مهاجرت است میبارش ساالنه و متغیر اقتصادی ارزش افزوده با مهاجرت روستایی بررسی شود. نتایج حاکی از اثر معنادار تما
ساالنه  ایانگین دممییابد. از طرف دیگر، افزایش میمطابق با انتظار، همراه با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی، مهاجرت روستایی افزایش 

بر  ، اثرات مشابهیاقلیمی، با توجه به اثر منفی آن بر عملکرد محصوالت کشاورزی، افزایش مهاجرت را در پی دارد. عوامل زمین و گرم شدن
ه ک نتایج تجزیه واریانس نشان داد ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. همچنین، ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه منفی با مهاجرت دارد.

درصد توسط ارزش افزوده  1درصد توسط خود مهاجرت و  21، اقلیمی هایدرصد از تغییرات مهاجرت روستایی توسط متغیر 71یش ازب
  کرد که تغییر اقلیم عامل بسیار اثرگذار بر مهاجرت روستایی است. استنتاجتوان میبه خوبی  بنابراین،. شودمیکشاورزی توضیح داده 
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 سرآغاز

لشی بزرگ در درک به چا ،نگرش انسان به اقلیم و تغییرات آن
توجه به مطالعات و تبدیل شده  فعل و انفعاالت اقلیم و جامعه

 (-Meze سازگاری انسان با تغییر اقلیم را افزایش داده است

(Hausken, 2000 .ات نوسان اند کهمطالعات بسیاری اثبات کرده
 (Iqbal and آب و هوایی و تغییر اقلیم اثر منفی بر کشاورزی دارد

Paritosh, 2014; Sarker et al., 2014; Jahangirpour & 

(Zibaei, 2020.  ،به دلیل مقیاس و حساسیت بخش کشاورزی
 ,IPCC) باالست به نسبتدر حال توسعه  هایدر کشور تاثیراین 

 ،مربوط به محصوالت زراعی مثل غالت هایمدل .(2014
 هایمات در داین محصوالبالقوه عملکرد که  کنندمی بینیپیش

 یابدمیگرمسیری کاهش سیری و نیمهباالتر در مناطق گرم
(IPCC, 2001). (Nelson et al., 2009)  نتیجه گرفتند که این

 جنوب هایخصوص کشوره در حال توسعه و ب هایاثر برای کشور
طی  (Rashid & Islam, 2007)آسیا بسیار شدیدتر است. 

یون لمیه تا چهار در بنگالدش نتیجه گرفتند که س هایمطالع
خشکسالی قرار خواهد گرفت و کاهش  تاثیرتحت  هازمینهکتار از 

درصد خواهد بود و محصوالت  11تا  71زراعی حدود محصوالت 
 ثر خواهند شد. اتحت کشت آبی بیشتر مت

چند رابطه بین تغییر اقلیم و کشاورزی به خوبی اثبات شده  هر
ت هنوز ضعیف است. ادبیات بررسی رابطه آنها با مهاجراست اما 

موضوع در تعیین آثار تغییر اقلیم بر مهاجرت، عمدتا بالیای طبیعی 
ر حالی د ،قرار داده استنظر عنوان تقریبی از تغییر اقلیم مد را به

 که بالیای طبیعی ممکن است مربوط به تغییر اقلیم باشد یا نباشد
(Iqbal & Paritosh, 2014) .(Findley, 1994) در  تمهاجر

بررسی  1133-38خشکسالی مناطق روستایی مالی را طی دوره 
ه فاصل هایمهاجرتکه خشکسالی به افزایش  کرد و متوجه شد

فاصله دور )به دلیل عدم استطاعت  هایمهاجرتو کاهش  نزدیک
مهاجرت  (Meze-Hausken, 2000). شودمیمهاجران( منجر 

اتیوپی  شتی را درناشی از خشکسالی و قابلیت تطبیق زارعان معی
هیچ  (Feng et al., 2010)اما تا مطالعه  شمالی تحلیل کردند.

رسی را بر مهاجرت بر اقلیمیدقیقی اثر بلندمدت تغییرات مطالعه 
 استانی کشور مکزیک در بازه هایدادهآنها با استفاده از  .ه بودنکرد

نشان دادند که تغییر عملکرد محصوالت  1118-2118زمانی 
جرت بر نرخ مها اثر معناداری ،اقلیمی هایمتغیرتغییر ر اثر زراعی د

ده از تحلیل حساسیت به آمریکا دارد. آنها همچنین با استفا
در  کردند که مهاجرت بینیپیش ،ه تغییر اقلیممهاجرت نسبت ب

 رابطه بین (Feng et al., 2012) خواهد بود.آتی چگونه های سال
خالص در آمریکا را با استفاده از کشاورزی و مهاجرت  وریبهره
مطالعه  1171-2111ترکیبی در سطح روستا برای دوره  هایداده

به  ،کردند. این مطالعه نشان داد که یک درصد کاهش در عملکرد
 . شودمیمنجر درصدی جمعیت ناشی از مهاجرت  17/1کاهش 

ایران به عنوان کشوری خشک و نیمه خشک در معرض خشکسالی 
نها ت شناخته شده است. این پدیده نه اقلیمی هایت متغیرو تغییرا

امد، انجمیطبیعی به کاهش تولیدات کشاورزی و تخریب منابع
اندازد میایی را نیز به مخاطره روست هایبلکه معیشت و رفاه خانوار

(Kehsavarz et al., 2010).  بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران
اخیر افزایش یافته و بسیاری از های السمهاجرت از روستاها طی 

اند؛ به طوری که سهم جمعیت روستایی روستاها خالی از سکنه شده
کاهش  1318درصد در سال  21به  1378درصد در سال  31از 

خیر، اهای سالپی در پی  هاییافته است. با توجه به خشکسالی
لی مل اصیکی از عوا اقلیمیاین فرضیه وجود دارد که تغییرات 

له مهاجرت امسکشور است.  هایثر بر کاهش جمعیت روستاوم
ت است. برای نمونه، میروستاییان از ابعاد مختلفی دارای اه

 هایبزرگ به عنوان یکی از پیامد هایشهر نشینیحاشیه
 لمیتح کشور و جامعه بر را سنگینی بسیار هایهزینه مهاجرت،

ه ب بر مهاجرت روستاییان موثرل بررسی عوام بنابراین، د.کنمی
ناشی  هایسازنده در جهت کاهش آسیب هایراهکار ارایهمنظور 

توجه به بر این اساس و با آشکار است.  تمیاز مهاجرت دارای اه
 ،لعههدف اصلی این مطات نقش اقلیم بر معیشت روستاییان، میاه

گی ونو مهاجرت روستایی و چگ اقلیمی هایبررسی رابطه متغیر
 اثرپذیری مهاجرت روستایی از تغییر اقلیم است.

 

 روش تحقیق

 چارچوب نظری

بسیاری در جهان وجود دارد که منجر به زیستی محیطتغییرات 
شود. مسلما تغییر اقلیم یک عامل اثرگذار  میها مهاجرت انسان

برای مهاجرت  هایچندگان وریبهرهاصلی است. با این حال، 
محیط  هایمهاجرتبه جای تالش برای شناسایی وجود دارد و 

، که ممکن است سخت و حتی ناممکن باشد، بهتر است زیستی
 تغییرات محیط زیست تاثیرمهاجرت و چگونگی  وریبهرهکه همه 

بر آنها بررسی شوند. تعدادی از پژوهشگران )بلک، ادگر، آرنل، 
رگ زـب درکون، گدس و توماس(، پنج عامل اصلی را که در مقیاس

  گذاردمی تاثیررفتن  دن یاـبر مان یـم مردم مبنمیـتص بر
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 :(Black et al., 2011) شناسایی گردند
  اشتغال، درآمد و هزینه زندگی  هایاقتصادی که شامل فرصت

 شود. می

 ا آموزشی ی هایاجتماعی که دربرگیرنده جستجو برای فرصت
 .رسوم ارثی است تعهدات به خویشاوندان نزدیک مثل ازدواج یا

  سیاسی، که شامل تبعیض یا آزار و اذیت، جنگ، سطح امنیت
برای مثال تغییر در سیاست مالکیت سیاسی،  هایو مشوق

 .شودمی، زمین

  جمعیتی که شامل تراکم جمعیت و ساختار و خطر ابتال به
 .شودمیبیماری 

 طبیعی بودن،  هایهزیستی که شامل در معرض مخاطرمحیط
 .شودمیو قابلیت سکونت  زمین  وریبهره

فردی مثل سن، جنسیت،  هایویژگی ،تردر مقیاس کوچک
هل ممکن است بر مهاجرت اثرگذار اآموزش، ثروت و وضعیت ت

توان تشخیص داد که هیچ کدام از این میباشد. عالوه بر این 
دهد. برای میها رخ نها در محیطی ایزوله از سایر محرکمحرک

تواند محرک مهاجرت باشد اما میی نهایتراکم جمعیت به تن ،مثال
ر ب تواندمیتراکم باالی جمعیت همراه با درآمد پایین به خوبی 

مردم به مهاجرت اثر بگذارد. همچنین، تغییرات  تصمیم
اصلی  یوربهره میبر تما به طورمستقیمزیستی ممکن است محیط

طور غیرمستقیم بر چنین بهزیستی و همدر چارچوب عوامل محیط
با  زیستیمحیطسایر عوامل اثرگذار باشد. برای مثال تغییرات 

بر عوامل  تواندمی گیریماهیکشاورزی یا  وریبهرهکاهش 
گذارد. ب تاثیراقتصادی چون درآمد، به خصوص در مناطق روستایی، 

 یدر طول تغییرات تدریجی الگو میاین اتفاق ممکن است به آرا
مدت رخ بارش، کاهش محصول و درآمد در یک دوره زمانی بلند

ل تغییرات عوام تاثیرتحت  تواندمیسیاسی نیز  وریبهرهدهد. 
ابی منابع ضروری مثل آب میمحیطی قرار گیرد. برای مثال ک

کاهش  هایتسریع یا تشدید منازعات شود. سیاست سبب تواندمی
 نیز ممکن است منجر به شیفت مکانیزدایی انتشار کربن و کربن

 مردم نسبت به ماندن یا تصمیمنواحی رشد اقتصادی گردد و بر 
رد مختلفی مو هایبه روش تواندمیرفتن اثر بگذارد. این چارچوب 

استی یا سی هایاستفاده قرار گیرد و در بهبود دانش، ارزیابی گزینه
ست که مهم این ا رسان باشد. نکتهتغییرات آتی یاری بینیپیش

 که این ت و اینمهاجر وریبهرهپیوسته هماین چارچوب ماهیت به
یرد را گمیقرار  زیستیمحیطتغییرات  تاثیرعوامل چگونه تحت 

 . Black et al., ) (2011 کندمیبندی طبقه

به  ،جرت روستاییانارابطه تغییر اقلیم و مه ،گذشته هایهدر مطالع
ررسی شده ب اثرات اقلیم بر کشاورزی از ا استفادهطور غیرمستقیم ب

ید تابع تولدو روش اصلی یعنی رویکرد است. برای این منظور، 
(Mearns et al., 1997) و رویکرد ریکاردین Mendelsohn) 

(et al., 1994 گذشته به کار گرفته شده است. رویکرد تابع تولید
 شرایط که با کنترل دقیق و به کارگیری تصادفی با این
کرد اثرات بالقوه اقلیم بر عمل بینیپیشقابلیت  زیستیمحیط

کشاورزان نسبت به سازگاری را  کشاورزی را دارد اما تمایالت
بیش از حد برآورد کردن اثرات منفی  سببدهد و مینظر قرار نمد

 Mendelsohn etشودمیو کمتر از حد برآورد کردن اثرات مثبت 

al., ) (1994; Adams et al., 1990; Adams et al., 1999. 
 ایهو فاکتور زمین مقابل، رویکرد ریکاردین رابطه بین ارزش

 کندمیمقطعی برآورد  هایدادهرا با استفاده از  اقلیمی-زراعی
Dinar et al., 1998; Mendelsohn et al., 1994).  این

، معقول هایو قیمت زمین کارای هایرویکرد به دلیل نبود بازار
ی در فرمت اصل تواندمیدر حال توسعه ن هایبرای بیشتر کشور

آن در  ناتوانی خود به کار گرفته شود. ضعف اصلی مدل ریکاردین،
حذف شده مثل سطح مهارت غیرقابل مشاهده  هایگنجاندن متغیر

 -مستقل از زمان و مکانزارعین و کیفیت خاک به عنوان عوامل 
 ,Kim & Pang برخی مطالعات مانند محور است. با این حال،

2009;) (Chen & Chang, 2005; Chen et al., 2004  نشان
است.  یاقلیم هایمتغیر تاثیرداده است که تغییرات عملکرد تحت 

این در حالی است که مدل ریکاردین قادر به ارزیابی اثرات تغییر 
ده ش اقلیم بر تغییرات عملکرد نیست. این امر در حال حاضر موجب

، (McCarl et al., 2008 جمله است که برخی از اقتصاددانان از
Kim & Pang, 2009; ،Barnwal & Kotani 2010; Cabas 

et (al., 2010;  پانل استفاده کنند و مساله  هایدادهاز رویکرد
در  هایمجازی منطق هایحذف شده را با ورود متغیر هایمتغیر

پانل اطالعات  هایوه بر این، داده مدل، مورد توجه قرار دهند. عال
 ناهمگنی فردی تواندمیو  کندمیو درجه آزادی بیشتری را فراهم 

 هایدادهرا کنترل کند. مزایای دیگری نیز در استفاده از رویکرد 
ش قابل مالحظه حجم نمونه و پانل وجود دارد؛ از جمله افزای

ز تکرار ا استفاده امطالعه پویایی تغییرات ب بهتر آن برای تناسب
  .(Baltagi, 2008; Guiteras, 2007) مشاهدات مقطعی

ی معمول در بررس هایبا توجه به ایرادات وارد بر رویکرد بنابراین،
 ردغیرمستقیم رابطه تغییر اقلیم و مهاجرت، در مطالعه حاضر 

و با استفاده از  (Black et al., 2011) چارچوب پیشنهادی
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ررسی ب میاقلی هایبطه مهاجرت روستایی با متغیرپانل، را هایداده
 شد.

 

  تصریح مدل
وانه ممکن است با پشت زابرونو زا درون تعیین متغیرها به دو دسته

باشد. حتی زمانی که پشتوانه نظری دارد، در  هاینظری و یا سلیق
و ممکن است نتایج تجربی  شودمیی مطرح هایخصوص آن تردید

ان وجود نمیر تناقض باشد. در شرایطی که این اطبا مبانی نظری د
از  هستند، زابرونی هایو چه متغیرزا درون یهایندارد که چه متغیر
. دشومیتوضیح برداری استفاده  خود هایمدلرویکرد معروف به 

ازی، سکید دارد که بایستی در مدلااین رویکرد بر این نکته ت
 های، از اعمال سلیقهزابرونو زا ندرو هایویژه در تعیین متغیربه

در مطالعه حاضر از  بنابراین،. Souri, (2015 ( فردی پرهیز شود
العمل آنی و به منظور برآورد تابع عکس Panel-VARتکنیک 

 استفاده شد.بین متغیرها بررسی روابط 
به صورت  Panel-VAR اقتصادسنجی مدل فرم خالصه شده

 باشد:می (1رابطه )
𝑋𝑖𝑡 = 𝛤(L)𝑋𝑖𝑡 +  𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡  (1)  

یک ماتریس  𝛤(L)و  مانا هایبرداری از متغیر 𝑋𝑖𝑡 کهجایی 
برداری  𝑢𝑖(، 2رابطه ) به صورت هایبا عملگر وقف ایهچندجمل

 بردار اجزای اخالل هستند 휀𝑖𝑡 ها واز اثرات خاص )انفرادی( استان
(Roodman,2009): 

𝛤(L) =  𝛤1 (𝐿1) + 𝛤2 (𝐿2) + ⋯ + 𝛤𝑝 (𝐿𝑝)  (2)  

اثرات ثابت، به دلیل همبستگی  هایپویا، برآوردگر هایدر پانل
ایجاد شده بین اثرات ثابت با رگرسورها به جهت حضور وقفه یا 

 سمت راست معادله، سازگار نیستند.ی از متغیر وابسته در هایوقفه
انگین مییا تفاضل داده از  (1)برای رفع مشکل انحراف از تعامد

. به این ترتیب شودمی( استفاده (3))فرآیند هلمرت (2)پسین هایداده
 ایهدادهانگین میمدل به انحراف از  هایکه با تبدیل همه متغیر

 نظر بهسری مورد . اگر مقادیرشودمیحذف پسین اثرات ثابت 
𝑋𝑖𝑡( باشد و مقادیر آتی 3رابطه )صورت 

𝑚 ی از این بردار باشند، جزی
 آید:می( به دست 1ها به صورت رابطه )انگین آنمی

 

𝑋𝑖𝑡 = (𝑋𝑖𝑡
1 𝑋𝑖𝑡

2 , … , 𝑋𝑖𝑡
𝑀)′  (3)  

 

𝑋𝑖𝑡
𝑚̅̅ ̅̅  =  ∑ 𝑋𝑖𝑠

𝑚 (𝑇𝑖 − 𝑡)⁄𝑇𝑖
𝑠=𝑡+1   (1)   

 

 𝑇𝑖  هایاستاندسترس برای سری  در هایدادهدوره آخر از i  است
휀𝑖𝑡 نیز نشانگر زمان است. انحراف از تعامد اجزای اخالل tو 

𝑚̅̅ نیز  ̅̅
 آید. بنابراین داریم:میترتیب به دست  همینبه 

𝑋𝑖𝑡
�̃� =  𝛿𝑖𝑡(𝑋𝑖𝑡

𝑚 − 𝑋𝑖𝑡
𝑚̅̅ ̅̅ )  (8)  

 و 
휀𝑖𝑡

�̃� =  𝛿𝑖𝑡(휀𝑖𝑡
𝑚 − 휀𝑖𝑡

𝑚̅̅ ̅̅ ) (6)  
 

𝛿𝑖𝑡 = √(𝑇𝑖 − 𝑡) (𝑇𝑖 − 𝑡 + 1⁄    (7)  

 
، این تبدیل باید توجه داشت که برای آخرین داده در دسترس

مقدار و ارزش داده بعدی برای به  ،زیرا .غیرقابل محاسبه است
ل شده تبدی پسین در اختیار نیست. شکل انگینمیدست آوردن 

 ( به صورت زیر خواهد بود:1رابطه )
 

𝑋𝑖�̃� = 𝛤(L)𝑋𝑖�̃� + 휀𝑖�̃�  (3)  

 که در آن:

휀𝑖�̃� = (휀𝑖𝑡
1̃ , 휀𝑖𝑡

2̃ , … , 휀𝑖𝑡
�̃�)′ 

 
مزیت تبدیل هلمرت برای از بین بردن اثرات ثابت نسبت به روش 

ها ادهبین د شکاف میمرتبه اول این است که در دو گیریتفاضل
اما  ،ددهمیپانلی نامتوازن بیشتر خود را نشان  هایدادهدر  ،پانلی

 استفاده از آن برای پانل ،بنابراین .در اولی چنین مشکلی ندارد
تبدیل در واقع . این (Roodman, 2009) استتر نامتوازن مناسب

که هر مشاهده به صورت  ورییک انحراف عمودی است به ط
. اگر شودمیبعدی بیان  هایهانگین وزنی مشاهدمیانحراف از 

( همبسته نباشند و دارای واریانس ثابتی 3اجزای اخالل رابطه )
ته مشابهی داش هایویژگیشده باید باشند، جمالت خطای تبدیل

ود جبا این تبدیل مشکل ناهمسانی واریانس و و ،بنابراین .باشند
. به عالوه این روش اجازه شودمیهمبستگی سریالی ایجاد ن

ها به عنوان ابزار استفاده شود و برآوردکننده هایدهد تا از وقفهمی
 (GMM) (1)افتهیمیم تع هایضرایب با استفاده از روش گشتاور

 .(Roodman,2009; Arellano & Bover,1995) گرددبرآورد 
خودتوضیحی برداری  ضرایب با استفاده از روش بعد از برآورد همه

توان میسری زمانی  هایدادهدر  VAR، همانند روش (8)پانلی
را  (VDCs) (7)و تجزیه واریانس (IRFs) (6)العملتوابع عکس

در زا درون هایواکنش متغیر ،العمل آنیمحاسبه نمود. توابع عکس
سیستم را  هایغیروارده به هر یک از مت هایطول زمان به شوک
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گذارند. تجزیه واریانس نیز سهم هر متغیر را بر روی میبه نمایش 
 دهد.میدیگر در طول زمان نشان  هایتغییرات متغیر

گین انمی هایان متغیرمیرتباط ا ،دستیابی به هدف مطالعه برای
و ارزش افزوده بخش  (11)، مهاجرت (1)مجموع بارش ساالنه ،(3)دما

با استفاده از برآورد الگوی خودتوضیح برداری، تابع  (11)رزیکشاو
العمل آنی و تجزیه واریانس بررسی شد. برای این منظور از عکس

انگین دما و بارش میاستفاده شد.  1331-12اطالعات دوره زمانی 
است که در مطالعات مرتبط با  اقلیمیساالنه دو فاکتور اصلی 

 گیردمیمناطق مختلف مورد استفاده قرار تغییر اقلیم در  هایپیامد
Iqbal & Paritosh,2014; Ochieng et al., 2016; Salvo) 

(et al., 2015; sarker et al., 2014 .مربوط به دما و  هایداده
سازمان هواشناسی کشور استخراج شد.  میبارش از سایت رس

ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان تقریبی از وضعیت 
مربوط به ارزش  هایدادهتصادی مناطق روستایی وارد مدل شد. اق

و به تفکیک  1331-12افزوده بخش کشاورزی برای دوره زمانی 
مربوط به  هایدادهاستان از سایت مرکز آمار ایران استخراج شد. 

در دسترس نیست. بنابراین در  هایمهاجرت در هیچ منبع ثانوی
شده  ارایهش غیرمستقیم مطالعه حاضر، مهاجرت خالص با رو

شد. ایده اصلی روش برآورد  (1171سازمان ملل متحد )توسط 
مذکور این است که افزایش جمعیت هر منطقه بین دو مقطع 
زمانی، حاصل افزایش طبیعی جمعیت )تفاوت والدت و فوت( و 

با استفاده از اطالعات مربوط به  بنابراین،مهاجرت خالص است. 
سازمان ثبت احوال کشور( و جمعیت )مرکز والدت و فوت مناطق )

که  آمار ایران( مهاجرت روستایی به دست آمد. با توجه به این
تقسیمات کشوری طی دوره مورد بررسی تغییر کرده است، سه 
استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به صورت 

ع میجتدر مدل وارد و استان البرز نیز با استان تهران  شده تجمیع
 شد.

 

 نتایج و بحث
فاده مورد است هایداده هایتحلیل، بررسی ویژگینخستین گام در 

برای آزمون وجود ریشه واحد در مطالعه حاضر  در پژوهش است.
، فیشر مبتنی بر (IPS)ایم، پسران و شین  هایها، آزموندر داده

و فیشر مبتنی بر  (ADF-Fisher)افته میمیدیکی فولر تع
مورد استفاده قرار گرفت. نتایج  (PP-fisher)پرون -لیپسفی

ها نتایج آزمون ( آمده است.1آزمون وجود ریشه واحد در جدول )
 کند.میدر سطح یک درصد بیان  را متغیرها میمانا بودن تما

انتخاب طول وقفه بهینه برای الگوی خودتوضیح برداری امری 
فه بیش از حد کم به عدم رود. انتخاب وقمیضروری به شمار 

شده منجر خواهد  حذف هایلحاظ پویایی سیستم و اریب متغیر
ست از د سبببیش از حد مطلوب نیز  هایشد. انتخاب تعداد وقفه

بیش از اندازه  هایبه برآورد تعداد پارامتر دادن درجه آزادی شده و
یک وقفه  CD(13)و  BIC(12)های . بر اساس معیارشودمیمنجر 

در جدول  VARل از براورد الگوی صر مدل استفاده شد. نتایج حاد
دما، بارندگی و ارزش افزوده بخش  های( معنادار بودن اثر متغیر2)

  د.کنمیکشاورزی با یک وقفه بر مهاجرت روستاییان را بیان 
مثبت مهاجرت با یک وقفه بر مهاجرت سال بعد، پیامد  تاثیر

ی، اجتماعی و محیطی است. یکی از از عوامل اقتصاد هایمجموع
مهاجرت، اثرپذیری از خانوار روستایی به  تصمیمبر  موثرعوامل 

کند. این عامل، خود را در میست که خانوار در آن زندگی هایجامع
 سازد. مییادگیری از تجربه نمایان  گریزی وریسک

 
 

 نتایج آزمون وجود ریشه واحد متغیرها (:1)جدول

 آزمون

 م متغیرهانا

 بارندگی دما مهاجرت
ارزش افزوده 

 کشاورزی

ADF-Fisher *** 681/211 *** 112/131 *** 268/322 *** 767/128 

PP-fisher *** 311/317 *** 767/276 *** 766/118 *** 827/211 

IPS *** 137/11- *** 733/7- *** 382/7- *** 632/7- 

 تحقیق( های: یافتهمنبع) .ها از عرض از مبدا و متغیر روند استفاده شدشد و برای همه آزمونبامیدرصد  1معناداری در سطح  ***
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 PVARالگوی  تخمیننتایج  (:2)جدول

 های تحقیق()منبع: یافته باشند.می tاعداد داخل پرانتز، آماره  .باشدمیدرصد  8 و 1به ترتیب معناداری در سطح  **و  ***

 
، تجربه موفق  (Cai & Oppenheimer, 2013)بر اساس مطالعه

 سایر افراد روستا را تحت تصمیممهاجرت،  یا ناموفق یک خانوار از
گریزی مرتبط با اساس، ریسک همیندهد. بر میقرار  تاثیر

، با یادگیری از تجارب دیگران در سال بعد دارای روند مهاجرت
 کاهشی است. 

توان نتیجه گرفت که یکی از دالیل رابطه مستقیم میبنابراین 
 رفتاری باشد. هایویژگیدر  تواندمیپیاپی های سالمهاجرت در 

د مورهای سالانگین دما طی میکشور،  هایاز استان در بسیاری
مطالعه دارای روند افزایشی بوده است و رابطه مثبت دما و مهاجرت 
حاکی از افزایش مهاجرت روستاییان در پی افزایش دماست. 

هواشناسی بر عملکرد  هایکه به بررسی اثر متغیر هاییمطالعه
دادند که حداکثر دما محصوالت کشاورزی صورت گرفته، نشان 

اثر منفی بر عملکرد محصوالت زراعی چون گندم، جو، ذرت و کلزا 
 ( ;Golbaz et al., 2013; Mosaedi et al., 2015 دارد

(Rasouli et al., 2016 .،رود میبا افزایش دما انتظار  بنابراین
عملکرد محصوالت کاهش یافته و مهاجرت روستاییان را تحت 

. بر اساس نتایج به دست آمده، وقفه متغیر بارندگی قرار دهد تاثیر
وع مجم نیز دارای اثر منفی و معنادار بر مهاجرت روستاییان است.

روند کاهشی داشته است.  مورد مطالعه،های سالطی  بارش
دما  که بروز خشکسالی و افزایش شودمیچنین استنتاج  بنابراین،

در یک سال زراعی، افزایش مهاجرت در سال آتی را در پی دارد. 
لیکن، نتایج نشان داد که وقفه ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای 
اثر منفی بر مهاجرت است. متغیر ارزش افزوده کشاورزی به عنوان 

د شد. تقریبی از درآمد روستاییان و عامل اقتصادی در مدل وار
آشکار است که با کاهش ارزش افزوده کشاورزی و بدتر  بنابراین،

دارد میروستایی، آنها را بر آن  هایشدن وضعیت اقتصادی خانوار
شغلی دیگر به شهرها مهاجرت  هایجوی فرصتوکه در پی جست

مالی ناشی از کاهش درآمد،  تواناییکنند. لیکن با توجه به عدم 
گاهی  شوند ومیبزرگ مستقر  هایدر حاشیه شهر بیشتراین گروه 

 . کنندمیاجتماعی دیگری را مهیا  هایه آسیبزمین
اثر منفی و معنادار دما و بارندگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی 

موضوع است. دلیل رابطه منفی ارزش افزوده  همیننیز مؤید 
ت داد؛ بوتی نسبتوان به الگوی تار عنکمیرا کشاورزی با وقفه آن 

یعنی ممکن است با افزایش عرضه و رشد در سال جاری به علت 
کاهش قیمت، در سال آتی عرضه و رشد کاهش یابد. همچنین 

ه این علت ب تواندمی تاثیرطبق الگوی دوبخشی آرتور لوئیس، این 
در بخش  وریبهرهباشد که در طول زمان با افزایش رشد و 

ها مهاجرت از این بخش به سایر بخشکشاورزی، عوامل تولید 
 در تولیدو موجبات کاهش رشد بخش و کاهش سهم آن  کنندمی

  .(Saleh & Mokhtari, 2007) کنندمیملی را فراهم 
است. پس  VARروشی برای بررسی پویایی مدل  تجزیه واریانس

د متغیرها رون میاز وارد شدن یک شوک مشخص به سیستم، تما
ر فاصله . اگکندمیسیستم طی  هایبینیپیشنسبت به متفاوتی 

 م، بررسی این موضوع کهمیبنا بینیپیشبه وجود آمده را خطای 
چه درصدی از واریانس خطای به وجود آمده به دلیل شوک مذکور 

 هیجزبرآورد ت جینتا. شودمیاست، تحلیل تجزیه واریانس گفته 
مطلب گویای این ت. نتایج شده اس ارایه (1در جدول ) انسیوار

 بینیپیشاز واریانس خطای  درصد 28در دوره پنجم،  است که
درصد آن توسط متغیر  18متغیر مهاجرت، توسط خود مهاجرت و 

ما که سهم متغیر د با توجه به این. شودمیبارندگی توضیح داده 

 نام متغیرها
 متغیر وابسته

 ارزش افزوده کشاورزی بارندگی دما مهاجرت

 مهاجرت با یک وقفه
**16/1 
(33/2) 

***18/1 
(36/3) 

***13/1 
(11/3) 

***13/1 
(13/12) 

 دما با یک وقفه
**61/1 
(18/3) 

***13/1 
(11/1) 

***13/2- 
(28/7-) 

11/1- 
(88/1-) 

 بارندگی با یک وقفه
***36/1- 

(37/3-) 

***33/1 
(11/1) 

***81/1- 
(31/13-) 

***13/1- 
(32/1-) 

 ارزش افزوده کشاورزی با یک وقفه
***31/3- 

(16/6-) 

***13/7- 
(31/12-) 

***63/11 
(61/6) 

***67/1- 
(31/16-) 
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 است درصد 26مهاجرت  بینیپیشدر توضیح واریانس خطای 
درصد از تغییرات مهاجرت روستایی توسط  71که  توان گفتمی

همچنین ارزش افزوده . شودمیتوضیح داده  میاقلی هایمتغیر
 دهد.میدرصد از تغییرات مهاجرت را توضیح  1بخش کشاورزی، 

در دوره دهم نیز ترتیب سهم متغیرها در توضیح نوسانات مهاجرت 
که  نتیجه گرفت توان چنینمیبنابراین،  صورت است. همینبه 

مختلف، بیش از سایر متغیرها تحت های سالتغییرات مهاجرت در 
بارندگی است. این نتیجه در توافق با این فرضیه است که  تاثیر

کسالی در یکی از عوامل اصلی مهاجرت روستاییان، بروز خش

اقتصاد مناطق روستایی و معیشت  زیرات؛ سمناطق روستایی
کشاورزی است. این نتیجه در  هاییتروستاییان متکی به فعال

مبنی بر مهم بودن  (Nasrnia & Zibaei, 2015)توافق با نتیجه 
ی از ناش هایپذیری فیزیکی در بین ابعاد مختلف آسیبآسیب

ز ایران، آنچه فراتر ا های، در استانبنابراینباشد. میخشکسالی 
ستاییان شناسی و اقتصادی بر مهاجرت روجامعه هایویژگی

 .پی در پی است هایکاهش بارندگی و خشکسالی ،اثرگذار است

 

 

 های تحقیق()منبع: یافته مهاجرت روستایی و ارزش افزوده بخش کشاورزی تجزیه واریانس (:3)جدول

 بارندگی دما مهاجرت سال متغیرها
ارزش افزوده 

 کشاورزی

 1313/1 1818/1 2613/1 2132/1 8 مهاجرت

 1312/1 1811/1 2871/1 2127/1 11 دما

 3132/1 3261/1 1333/1 1111/1 8 بارندگی

 3123/1 3811/1 1883/1 1313/1 11 ارزش افزوده کشاورزی

 
در رابطه با متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز مشاهده 

 بینیپیشدرصد از واریانس خطای  11در دوره پنجم، که  شودمی
 32، ط ارزش افزوده کشاورزیدرصد توس 31آن توسط مهاجرت، 

دما توضیح داده  توسط متغیر درصد 11و  درصد توسط بارندگی
در دوره دهم بیشترین سهم از . این در حالی است که شودمی

درصد(،  38تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی توسط بارندگی )
درصد  18درصد توسط خودش و  31درصد توسط مهاجرت،  13

 هایتغیرمآشکار است که  بنابراین،. شودمیده توسط دما توضیح دا
 وثرمبه شدت بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی  اقلیمی
 هایمتغیر در بلندمدت اثر که شودمیهمچنین مشاهده است. 
از  یمین افزایش یافته وبر تغییرات ارزش افزوده کشاورزی  اقلیمی

 د. تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی را توضیح ده
درصد به دست آمده از  8 نانمیفاصله اطو توابع واکنش آنی 

. توابع اندنشان داده شده (1) نمودار درسازی مونت کارلو شبیه
 VARمدل  هایبیانگر آن است که هر یک از متغیرواکنش 

به بیان دیگر، یک دهد. میها واکنش نشان چگونه به شوک
 دارد. یتاثیرسایر متغیرها چه انحراف معیار شوک در یک متغیر بر 

وارد  های( واکنش مهاجرت را به شوک1ستون )الف( در نمودار )
دهد. شوکی به اندازه یک انحراف معیار میمدل نشان  هایبر متغیر

اثر منفی و افزایشی  در ارزش افزوده بخش کشاورزی، تا دوره دوم
که تا این شودمی بر مهاجرت دارد اما بعد از آن، از اثر منفی کاسته

حداکثر اثر مثبت ارزش افزوده بر مهاجرت در دوره سوم رخ 
دهد. پس از دوره سوم این اثر کاهش یافته و تقریبا از دوره می

رود. اثر منفی ارزش افزوده کشاورزی، به میپنجم این اثر از بین 
اول  هایعنوان تقریبی از درآمد روستاییان، بر مهاجرت در دوره

گونه توجیه شود که با افزایش درآمد، روستاییان در  این تواندمی
به ماندن در مناطق  تصمیماول به دلیل بهبود معیشت  هایدوره

ز دوره گیرند. لیکن امیروستایی و پرداختن به فعالیت کشاورزی 
سوم افزایش این شوک مثبت در ارزش افزوده بخش کشاورزی 

ت توان نتیجه گرفمی. شودمین افزایش مهاجرت روستاییا سبب
که در صورت استمرار شوک مثبت در ارزش افزوده، روستاییان 
برای دستیابی به امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاه بیشتر اقدام به 

 نمایند. میمهاجرت به مناطق شهری 
اری آشک هایاثر شوک بارندگی بر مهاجرت روستایی دارای نوسان

ندگی در دوره اول به کاهش مهاجرت منجر شده است. افزایش بار
تواند می. مثبت شدن این اثر نیز شودمیو از دوره دوم این اثر مثبت 

به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان و تالش آنها برای 
رسیدن به رفاه بیشتر در مناطق شهری باشد. حداکثر اثر مثبت 
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وره دوم و حداکثر اثر افزایش بارندگی بر مهاجرت روستایی در د
 گیرد. بر اساسمیمنفی بارندگی بر مهاجرت در دوره سوم صورت 

در  نانمودار واکنش آنی، اثر شوک بارندگی بر مهاجرت روستایی
 راف معیار شوک در ـیک انح تاثیررود. میدوره ار بین  6کمتر از 

 
 

 

  
 سیستم هایتوابع واکنش آنی متغیر (:1)شکل

 

ر دما نیز تا دوره چهارم دارای نوسان باالست. اثر این متغیر بر متغی
مهاجرت تا دوره دوم مثبت است، سپس منفی شده و در کمتر از 

 رود. میدوره از بین  6
دهد، یک شوک میطور که نمودار چهارم ستون )الف( نشان همان

مثبت در مهاجرت، اثر مثبت اما کاهشی بر مهاجرت داشته و پس 
طور که . همانشودمینوسانات اندک از دوره پنجم بی اثر  از

وستایی ر هایپذیری خانوارتاثیرتر اشاره شد، این امر به دلیل پیش
 از تجربه مهاجرت همسایگان روستایی است. 

صادفی ت به باید گفت که با توجه اقلیمی هایدر رابطه با متغیر
مهاجرت و ارزش وارد از سمت  هایبودن آنها، از تفسیر شوک

گردد. اما مشاهده میافزوده کشاورزی بر دما و بارندگی پرهیز 
ارای دما د متغیر برو بارندگی  دما هایمتغیرکه اثر شوک  شودمی

نوسان بسیار باالیی است و این اثر تقریبا تا دوره دهم ادامه دارد. 
این در حالیست که اثر شوک دما بر بارندگی و بارندگی بر خودش 

 رود.مینیز دارای نوسان باالست اما از دوره ششم از بین 
اثر شوک متغیرها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ستون )د( 

واکنش ارزش افزوده بخش  .شودمی( مشاهده 1)نمودار از 

دارای نوسانات آشکاری است و شوک دما و بارندگی  کشاورزی به
ک مثبت در ارزش افزوده شو این نوسانات تا دوره دهم ادامه دارد.

کشاورزی، دارای اثر مثبت اما کاهشی بر خود این متغیر است اما 
این اثر از دوره دوم منفی شده و پس از نوسانات اندک از دوره 

ک به این دلیل باشد که شو تواندمیاین روند  رود.میششم از بین 
، دوشمیرشد بخش کشاورزی  سببمثبت ارزش افزوده در ابتدا 

 ها از این بخش به بخشلیکن در صورت استمرار این رشد، سرمایه
روند کاهشی در ارزش افزوده  سببصنعت و خدمات منتقل شده و 

همچنین شوک مثبت در مهاجرت روستایی، در . شودمیکشاورزی 
ثبت بر ارزش افزوده کشاورزی است اما از ی اثر مادوره اول دار

 اینکهیابد. میخط صفر ادامه  دوره سوم با نوسانات اندک حول
مهاجرت روستاییان در دوره اول، ارزش افزوده کشاورزی را افزایش 

به این دلیل باشد که با کاهش تراکم جمعیت  تواندمیدهد می
روستایی، افزایش دسترسی سایر روستاییان به منابع و یا افزایش 

فزایش ارزش افزوده به ا بنابراین،تولید را در پی دارد و  وریبهره
  .شودمیبخش کشاورزی در دوره اول منجر 

 

          های تحقیقمأخذ: یافته

 )ج( )الف( )ب( )د(
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

گی، بارند هایمتغیر میحاکی از اثر معنادار تمااین مطالعه نتایج 
 ایران هایاز روستا بر مهاجرتدما و ارزش افزوده بخش کشاورزی 

ایی تمهاجرت روس بارندگی اثر معکوس بر ،است. مطابق با انتظار
دارد و همراه با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی، مهاجرت 

مای انگین دمیاز طرف دیگر، افزایش یابد. میروستایی افزایش 
، با توجه به اثر منفی آن بر عملکرد زمین ساالنه و گرم شدن

عوامل محصوالت کشاورزی، افزایش مهاجرت را در پی دارد. 
افزوده بخش کشاورزی دارند و ارزش  ، اثرات مشابهی براقلیمی
 ،بنابراین دارد. مهاجرت با منفی رابطه کشاورزی بخش افزوده ارزش

ه بر مهاجرت به همرا اقلیمی هاینتیجه گرفته شد که اثر متغیر
یابد و افزایش میشدت  ،کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی
  هد.دمیتوضیح  کشور هایمهاجرت از مناطق روستایی را در استان

همچنین به خوبی قابل استنباط است که افزون بر اثر خشکسالی 
بر مهاجرت روستاییان، بخش کشاورزی نیز به عنوان یکی از 

مهاجرت روستاییان و  تاثیرمولد اقتصاد کشور تحت  هایبخش
الزم برای کشاورزی، با تهدید  اقلیمیهمچنین بد شدن شرایط 

به  تصمیمو چندگانه بودن پیچیده با توجه به جدی مواجه است. 

ر به نظ اقلیمیاقتصادی و  هایمهاجرت و اثرپذیری آن از متغیر
اصلی برای جلوگیری از خالی شدن  هاییکی از راهکاررسد که می

باشد. میاقتصادی روستاییان  هایبخشی به فعالیتتنوعروستاها، 
 مشوق و هدفمند دولت هایچنین منظوری جز با اعمال سیاست

 . شودمیحاصل ن
 

 هایادداشت
1. Orthogonal 

2. Forward Mean 

3. Helmert 

4. Generalized method of moments 

5. Panel vector autoregressive 

6. Impulse Response Functions 

7. Variance Decompositions 

8. Temperature 

9. Precipitation 

10. Migration 

11. Agriculture value added 

12. Bayesian Information criteria (BIC) (Schwarz, 

1978; Rissanen, 1978; Akaike, 1977) 

13. Overall coefficient of determination (CD) 
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