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تاثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت روستاییان در ایران :کاربرد رویکرد Panel VAR
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بخشوده2

 1دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،ایران
 2استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت1317/11/11 :؛ تاریخ تصویب)1311/11/11 :

چکیده
نگرش انسان به اقلیم و تغییرات آن ،به چالشی بزرگ در درک فعل و انفعاالت اقلیم و جامعه تبدیل شده و توجه به مطالعات سازگاری انسان
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 هنوز
ضعیف است .مهاجرت از روستاها یکی از راهبردهای متداول مقابله با اثرات ناشی از تغییر اقلیم است و خالی از سکنه شدن تعداد زیادی از
روستاهای ایران طی خشکسالیهای پی در پی در چند دهه اخیر یکی از شواهد موجود در این امر است .در مطالعه حاضر تالش شد که با
تکنیک اقتصادسنجی  Panel VARو دادههای سالهای  1331-12استانهای ایران رابطه بین متغیرهای اقلیمی شامل میانگین دما،
بارش ساالنه و متغیر اقتصادی ارزش افزوده با مهاجرت روستایی بررسی شود .نتایج حاکی از اثر معنادار تمامی متغیرها بر مهاجرت است.
مطابق با انتظار ،همراه با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی ،مهاجرت روستایی افزایش مییابد .از طرف دیگر ،افزایش میانگین دمای ساالنه
و گرم شدن زمین ،با توجه به اثر منفی آن بر عملکرد محصوالت کشاورزی ،افزایش مهاجرت را در پی دارد .عوامل اقلیمی ،اثرات مشابهی بر
ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند .همچنین ،ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه منفی با مهاجرت دارد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که
بیش از 71درصد از تغییرات مهاجرت روستایی توسط متغیرهای اقلیمی 21 ،درصد توسط خود مهاجرت و  1درصد توسط ارزش افزوده
کشاورزی توضیح داده میشود .بنابراین ،به خوبی میتوان استنتاج کرد که تغییر اقلیم عامل بسیار اثرگذار بر مهاجرت روستایی است.
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سرآغاز
نگرش انسان به اقلیم و تغییرات آن ،به چالشی بزرگ در درک
فعل و انفعاالت اقلیم و جامعه تبدیل شده و توجه به مطالعات
سازگاری انسان با تغییر اقلیم را افزایش داده است )Meze-
 .(Hausken, 2000مطالعات بسیاری اثبات کردهاند که نوسانات
آب و هوایی و تغییر اقلیم اثر منفی بر کشاورزی دارد )Iqbal and
& Paritosh, 2014; Sarker et al., 2014; Jahangirpour
 .(Zibaei, 2020به دلیل مقیاس و حساسیت بخش کشاورزی،
این تاثیر در کشورهای در حال توسعه به نسبت باالست (IPCC,

) .2014مدلهای مربوط به محصوالت زراعی مثل غالت،
پیشبینی میکنند که عملکرد بالقوه این محصوالت در دماهای
باالتر در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری کاهش مییابد
) (Nelson et al., 2009) .(IPCC, 2001نتیجه گرفتند که این
اثر برای کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای جنوب
آسیا بسیار شدیدتر است (Rashid & Islam, 2007) .طی
مطالعهای در بنگالدش نتیجه گرفتند که سه تا چهار میلیون
هکتار از زمینها تحت تاثیر خشکسالی قرار خواهد گرفت و کاهش
محصوالت زراعی حدود  71تا  11درصد خواهد بود و محصوالت
تحت کشت آبی بیشتر متاثر خواهند شد.
هر چند رابطه بین تغییر اقلیم و کشاورزی به خوبی اثبات شده
است اما بررسی رابطه آنها با مهاجرت هنوز ضعیف است .ادبیات
موضوع در تعیین آثار تغییر اقلیم بر مهاجرت ،عمدتا بالیای طبیعی
را به عنوان تقریبی از تغییر اقلیم مدنظر قرار داده است ،در حالی
که بالیای طبیعی ممکن است مربوط به تغییر اقلیم باشد یا نباشد
) (Findley, 1994) .(Iqbal & Paritosh, 2014مهاجرت در
مناطق روستایی مالی را طی دوره خشکسالی  1133-38بررسی
کرد و متوجه شد که خشکسالی به افزایش مهاجرتهای فاصله
نزدیک و کاهش مهاجرتهای فاصله دور (به دلیل عدم استطاعت
مهاجران) منجر میشود (Meze-Hausken, 2000) .مهاجرت
ناشی از خشکسالی و قابلیت تطبیق زارعان معیشتی را در اتیوپی
شمالی تحلیل کردند .اما تا مطالعه ) (Feng et al., 2010هیچ
مطالعه دقیقی اثر بلندمدت تغییرات اقلیمی را بر مهاجرت بررسی
نکرده بود .آنها با استفاده از دادههای استانی کشور مکزیک در بازه
زمانی  1118-2118نشان دادند که تغییر عملکرد محصوالت
زراعی در اثر تغییر متغیرهای اقلیمی ،اثر معناداری بر نرخ مهاجرت
به آمریکا دارد .آنها همچنین با استفاده از تحلیل حساسیت
مهاجرت نسبت به تغییر اقلیم ،پیشبینی کردند که مهاجرت در
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سالهای آتی چگونه خواهد بود (Feng et al., 2012) .رابطه بین
بهرهوری کشاورزی و مهاجرت خالص در آمریکا را با استفاده از
دادههای ترکیبی در سطح روستا برای دوره  1171-2111مطالعه
کردند .این مطالعه نشان داد که یک درصد کاهش در عملکرد ،به
کاهش  1/17درصدی جمعیت ناشی از مهاجرت منجر میشود.
ایران به عنوان کشوری خشک و نیمه خشک در معرض خشکسالی
و تغییرات متغیرهای اقلیمی شناخته شده است .این پدیده نه تنها
به کاهش تولیدات کشاورزی و تخریب منابعطبیعی میانجامد،
بلکه معیشت و رفاه خانوارهای روستایی را نیز به مخاطره میاندازد
) .(Kehsavarz et al., 2010بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران
مهاجرت از روستاها طی سالهای اخیر افزایش یافته و بسیاری از
روستاها خالی از سکنه شدهاند؛ به طوری که سهم جمعیت روستایی
از  31درصد در سال  1378به  21درصد در سال  1318کاهش
یافته است .با توجه به خشکسالیهای پی در پی سالهای اخیر،
این فرضیه وجود دارد که تغییرات اقلیمی یکی از عوامل اصلی
موثر بر کاهش جمعیت روستاهای کشور است .مساله مهاجرت
روستاییان از ابعاد مختلفی دارای اهمیت است .برای نمونه،
حاشیهنشینی شهرهای بزرگ به عنوان یکی از پیامدهای
مهاجرت ،هزینههای بسیار سنگینی را بر جامعه و کشور تحمیل
میکند .بنابراین ،بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به
منظور ارایه راهکارهای سازنده در جهت کاهش آسیبهای ناشی
از مهاجرت دارای اهمیت آشکار است .بر این اساس و با توجه به
اهمیت نقش اقلیم بر معیشت روستاییان ،هدف اصلی این مطالعه،
بررسی رابطه متغیرهای اقلیمی و مهاجرت روستایی و چگونگی
اثرپذیری مهاجرت روستایی از تغییر اقلیم است.
روش تحقیق
چارچوب نظری

تغییرات محیطزیستی بسیاری در جهان وجود دارد که منجر به
مهاجرت انسانها می شود .مسلما تغییر اقلیم یک عامل اثرگذار
اصلی است .با این حال ،بهرهوری چندگانهای برای مهاجرت
وجود دارد و به جای تالش برای شناسایی مهاجرتهای محیط
زیستی ،که ممکن است سخت و حتی ناممکن باشد ،بهتر است
که همه بهرهوری مهاجرت و چگونگی تاثیر تغییرات محیط زیست
بر آنها بررسی شوند .تعدادی از پژوهشگران (بلک ،ادگر ،آرنل،
درکون ،گدس و توماس) ،پنج عامل اصلی را که در مقیاس بـزرگ
بر تصمیـم مردم مبنـی بر مانـدن یا رفتن تاثیر میگذارد
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شناسایی گردند ):(Black et al., 2011
 اقتصادی که شامل فرصت های اشتغال ،درآمد و هزینه زندگی
می شود.
 اجتماعی که دربرگیرنده جستجو برای فرصتهای آموزشی یا
تعهدات به خویشاوندان نزدیک مثل ازدواج یا رسوم ارثی است.
 سیاسی ،که شامل تبعیض یا آزار و اذیت ،جنگ ،سطح امنیت
و مشوقهای سیاسی ،برای مثال تغییر در سیاست مالکیت
زمین ،میشود.
 جمعیتی که شامل تراکم جمعیت و ساختار و خطر ابتال به
بیماری میشود.
 محیطزیستی که شامل در معرض مخاطرههای طبیعی بودن،
بهرهوری زمین و قابلیت سکونت میشود.
در مقیاس کوچکتر ،ویژگیهای فردی مثل سن ،جنسیت،
آموزش ،ثروت و وضعیت تاهل ممکن است بر مهاجرت اثرگذار
باشد .عالوه بر این میتوان تشخیص داد که هیچ کدام از این
محرکها در محیطی ایزوله از سایر محرکها رخ نمیدهد .برای
مثال ،تراکم جمعیت به تنهایی نمیتواند محرک مهاجرت باشد اما
تراکم باالی جمعیت همراه با درآمد پایین به خوبی میتواند بر
تصمیم مردم به مهاجرت اثر بگذارد .همچنین ،تغییرات
محیطزیستی ممکن است به طورمستقیم بر تمامی بهرهوری اصلی
در چارچوب عوامل محیطزیستی و همچنین بهطور غیرمستقیم بر
سایر عوامل اثرگذار باشد .برای مثال تغییرات محیطزیستی با
کاهش بهرهوری کشاورزی یا ماهیگیری میتواند بر عوامل
اقتصادی چون درآمد ،به خصوص در مناطق روستایی ،تاثیر بگذارد.
این اتفاق ممکن است به آرامی در طول تغییرات تدریجی الگوی
بارش ،کاهش محصول و درآمد در یک دوره زمانی بلندمدت رخ
دهد .بهرهوری سیاسی نیز میتواند تحت تاثیر تغییرات عوامل
محیطی قرار گیرد .برای مثال کمیابی منابع ضروری مثل آب
میتواند سبب تسریع یا تشدید منازعات شود .سیاستهای کاهش
انتشار کربن و کربنزدایی نیز ممکن است منجر به شیفت مکانی
نواحی رشد اقتصادی گردد و بر تصمیم مردم نسبت به ماندن یا
رفتن اثر بگذارد .این چارچوب میتواند به روشهای مختلفی مورد
استفاده قرار گیرد و در بهبود دانش ،ارزیابی گزینههای سیاستی یا
پیشبینی تغییرات آتی یاریرسان باشد .نکته مهم این است که
این چارچوب ماهیت بههمپیوسته بهرهوری مهاجرت و این که این
عوامل چگونه تحت تاثیر تغییرات محیطزیستی قرار میگیرد را
طبقهبندی میکند .Black et al., ) (2011
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در مطالعههای گذشته ،رابطه تغییر اقلیم و مهاجرت روستاییان ،به
طور غیرمستقیم با استفاده از اثرات اقلیم بر کشاورزی بررسی شده
است .برای این منظور ،دو روش اصلی یعنی رویکرد تابع تولید
) (Mearns et al., 1997و رویکرد ریکاردین )Mendelsohn
(et al., 1994گذشته به کار گرفته شده است .رویکرد تابع تولید
با این که با کنترل دقیق و به کارگیری تصادفی شرایط
محیطزیستی قابلیت پیشبینی اثرات بالقوه اقلیم بر عملکرد
کشاورزی را دارد اما تمایالت کشاورزان نسبت به سازگاری را
مدنظر قرار نمیدهد و سبب بیش از حد برآورد کردن اثرات منفی
و کمتر از حد برآورد کردن اثرات مثبت میشود Mendelsohn et
.al., ) (1994; Adams et al., 1990; Adams et al., 1999
مقابل ،رویکرد ریکاردین رابطه بین ارزش زمین و فاکتورهای
زراعی-اقلیمی را با استفاده از دادههای مقطعی برآورد میکند
) .Dinar et al., 1998; Mendelsohn et al., 1994این
رویکرد به دلیل نبود بازارهای کارای زمین و قیمتهای معقول،
برای بیشتر کشورهای در حال توسعه نمیتواند در فرمت اصلی
خود به کار گرفته شود .ضعف اصلی مدل ریکاردین ،ناتوانی آن در
گنجاندن متغیرهای حذف شده مثل سطح مهارت غیرقابل مشاهده
زارعین و کیفیت خاک به عنوان عوامل مستقل از زمان و مکان-
محور است .با این حال ،برخی مطالعات مانند Kim & Pang,
 2009;) (Chen & Chang, 2005; Chen et al., 2004نشان
داده است که تغییرات عملکرد تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی است.
این در حالی است که مدل ریکاردین قادر به ارزیابی اثرات تغییر
اقلیم بر تغییرات عملکرد نیست .این امر در حال حاضر موجب شده
است که برخی از اقتصاددانان از جمله )،McCarl et al., 2008
;Barnwal & Kotani 2010; Cabas ،Kim & Pang, 2009
; et (al., 2010از رویکرد دادههای پانل استفاده کنند و مساله
متغیرهای حذف شده را با ورود متغیرهای مجازی منطقهای در
مدل ،مورد توجه قرار دهند .عالوه بر این ،داده های پانل اطالعات
و درجه آزادی بیشتری را فراهم میکند و میتواند ناهمگنی فردی
را کنترل کند .مزایای دیگری نیز در استفاده از رویکرد دادههای
پانل وجود دارد؛ از جمله افزایش قابل مالحظه حجم نمونه و
تناسب بهتر آن برای مطالعه پویایی تغییرات با استفاده از تکرار
مشاهدات مقطعی ).(Baltagi, 2008; Guiteras, 2007
بنابراین ،با توجه به ایرادات وارد بر رویکردهای معمول در بررسی
غیرمستقیم رابطه تغییر اقلیم و مهاجرت ،در مطالعه حاضر در
چارچوب پیشنهادی ) (Black et al., 2011و با استفاده از
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دادههای پانل ،رابطه مهاجرت روستایی با متغیرهای اقلیمی بررسی
شد.
تصریح مدل
تعیین متغیرها به دو دسته درونزا و برونزا ممکن است با پشتوانه
نظری و یا سلیقهای باشد .حتی زمانی که پشتوانه نظری دارد ،در
خصوص آن تردیدهایی مطرح میشود و ممکن است نتایج تجربی
با مبانی نظری در تناقض باشد .در شرایطی که این اطمینان وجود
ندارد که چه متغیرهایی درونزا و چه متغیرهایی برونزا هستند ،از
رویکرد معروف به مدلهای خود توضیح برداری استفاده میشود.
این رویکرد بر این نکته تاکید دارد که بایستی در مدلسازی،
بهویژه در تعیین متغیرهای درونزا و برونزا ،از اعمال سلیقههای
فردی پرهیز شود )  .Souri, (2015بنابراین ،در مطالعه حاضر از
تکنیک  Panel-VARبه منظور برآورد تابع عکسالعمل آنی و
بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد.
فرم خالصه شده مدل اقتصادسنجی  Panel-VARبه صورت
رابطه ( )1میباشد:
𝑡𝑖𝜀 𝑋𝑖𝑡 = 𝛤(L)𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 +
()1
جایی که 𝑡𝑖𝑋 برداری از متغیرهای مانا و ) 𝛤(Lیک ماتریس
چندجملهای با عملگر وقفهای به صورت رابطه (𝑢𝑖 ،)2برداری
از اثرات خاص (انفرادی) استانها و 𝑡𝑖𝜀بردار اجزای اخالل هستند
):(Roodman,2009
) 𝑝𝐿( 𝑝𝛤 𝛤(L) = 𝛤1 (𝐿1 ) + 𝛤2 (𝐿2 ) + ⋯ +
()2
در پانلهای پویا ،برآوردگرهای اثرات ثابت ،به دلیل همبستگی
ایجاد شده بین اثرات ثابت با رگرسورها به جهت حضور وقفه یا
وقفههایی از متغیر وابسته در سمت راست معادله ،سازگار نیستند.
برای رفع مشکل انحراف از تعامد( )1یا تفاضل داده از میانگین
دادههای پسین(( )2فرآیند هلمرت( ))3استفاده میشود .به این ترتیب
که با تبدیل همه متغیرهای مدل به انحراف از میانگین دادههای
پسین اثرات ثابت حذف میشود .اگر مقادیر سری موردنظر به
صورت رابطه ( )3باشد و مقادیر آتی 𝑚𝑡𝑖𝑋 جزیی از این بردار باشند،
میانگین آنها به صورت رابطه ( )1به دست میآید:
()3
()1

1 2
𝑡𝑖𝑋( = 𝑡𝑖𝑋
𝑋𝑖𝑡 , … , 𝑋𝑖𝑡𝑀 )′
𝑖𝑇
𝑚
̅̅̅̅
)𝑡 ⁄(𝑇𝑖 −
𝑋𝑖𝑡𝑚 = ∑𝑠=𝑡+1
𝑠𝑖𝑋

𝑖𝑇 دوره آخر از دادههای در دسترس برای سری استانهای  iاست
̅̅̅̅ نیز
و  tنیز نشانگر زمان است .انحراف از تعامد اجزای اخالل 𝑚𝑡𝑖𝜀
به همین ترتیب به دست میآید .بنابراین داریم:
𝑚
𝑚
𝑚
̅̅̅̅
̃𝑋
()8
) 𝑡𝑖𝑋 𝑖𝑡 = 𝛿𝑖𝑡 (𝑋𝑖𝑡 −
و
𝑚
𝑚
𝑚
̅̅̅̅
̃𝜀
()6
) 𝑡𝑖𝜀 𝑖𝑡 = 𝛿𝑖𝑡 (𝜀𝑖𝑡 −
()7

𝛿𝑖𝑡 = √(𝑇𝑖 − 𝑡)⁄(𝑇𝑖 − 𝑡 + 1

باید توجه داشت که برای آخرین داده در دسترس ،این تبدیل
غیرقابل محاسبه است .زیرا ،مقدار و ارزش داده بعدی برای به
دست آوردن میانگین پسین در اختیار نیست .شکل تبدیل شده
رابطه ( )1به صورت زیر خواهد بود:
()3
که در آن:

̃𝜀 𝑋̃𝑖𝑡 = 𝛤(L)𝑋̃𝑖𝑡 +
𝑡𝑖
̃ 1
2
𝑀
̃
̃
̃𝜀
𝑖𝑡 = (𝜀𝑖𝑡 , 𝜀𝑖𝑡 , … , 𝜀𝑖𝑡 )′

مزیت تبدیل هلمرت برای از بین بردن اثرات ثابت نسبت به روش
تفاضلگیری مرتبه اول این است که در دومی شکاف بین دادهها
پانلی ،در دادههای پانلی نامتوازن بیشتر خود را نشان میدهد ،اما
در اولی چنین مشکلی ندارد .بنابراین ،استفاده از آن برای پانل
نامتوازن مناسبتر است ) .(Roodman, 2009این تبدیل در واقع
یک انحراف عمودی است به طوری که هر مشاهده به صورت
انحراف از میانگین وزنی مشاهدههای بعدی بیان میشود .اگر
اجزای اخالل رابطه ( )3همبسته نباشند و دارای واریانس ثابتی
باشند ،جمالت خطای تبدیلشده باید ویژگیهای مشابهی داشته
باشند .بنابراین ،با این تبدیل مشکل ناهمسانی واریانس و وجود
همبستگی سریالی ایجاد نمیشود .به عالوه این روش اجازه
میدهد تا از وقفههای برآوردکنندهها به عنوان ابزار استفاده شود و
ضرایب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته((GMM) )1
برآورد گردد ).(Roodman,2009; Arellano & Bover,1995
بعد از برآورد همه ضرایب با استفاده از روش خودتوضیحی برداری
پانلی( ،)8همانند روش  VARدر دادههای سری زمانی میتوان
توابع عکسالعمل( (IRFs) )6و تجزیه واریانس( (VDCs) )7را
محاسبه نمود .توابع عکسالعمل آنی ،واکنش متغیرهای درونزا در
طول زمان به شوکهای وارده به هر یک از متغیرهای سیستم را
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به نمایش میگذارند .تجزیه واریانس نیز سهم هر متغیر را بر روی
تغییرات متغیرهای دیگر در طول زمان نشان میدهد.
برای دستیابی به هدف مطالعه ،ارتباط میان متغیرهای میانگین
دما( ،)3مجموع بارش ساالنه( ، )1مهاجرت( )11و ارزش افزوده بخش
کشاورزی( )11با استفاده از برآورد الگوی خودتوضیح برداری ،تابع
عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس بررسی شد .برای این منظور از
اطالعات دوره زمانی  1331-12استفاده شد .میانگین دما و بارش
ساالنه دو فاکتور اصلی اقلیمی است که در مطالعات مرتبط با
پیامدهای تغییر اقلیم در مناطق مختلف مورد استفاده قرار میگیرد
)Iqbal & Paritosh,2014; Ochieng et al., 2016; Salvo
 .(et al., 2015; sarker et al., 2014دادههای مربوط به دما و

بارش از سایت رسمی سازمان هواشناسی کشور استخراج شد.
ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان تقریبی از وضعیت
اقتصادی مناطق روستایی وارد مدل شد .دادههای مربوط به ارزش
افزوده بخش کشاورزی برای دوره زمانی  1331-12و به تفکیک
استان از سایت مرکز آمار ایران استخراج شد .دادههای مربوط به
مهاجرت در هیچ منبع ثانویهای در دسترس نیست .بنابراین در
مطالعه حاضر ،مهاجرت خالص با روش غیرمستقیم ارایه شده
توسط سازمان ملل متحد ( )1171برآورد شد .ایده اصلی روش
مذکور این است که افزایش جمعیت هر منطقه بین دو مقطع
زمانی ،حاصل افزایش طبیعی جمعیت (تفاوت والدت و فوت) و
مهاجرت خالص است .بنابراین ،با استفاده از اطالعات مربوط به
والدت و فوت مناطق (سازمان ثبت احوال کشور) و جمعیت (مرکز
آمار ایران) مهاجرت روستایی به دست آمد .با توجه به این که
تقسیمات کشوری طی دوره مورد بررسی تغییر کرده است ،سه
استان خراسان شمالی ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی به صورت
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تجمیع شده در مدل وارد و استان البرز نیز با استان تهران تجمیع
شد.
نتایج و بحث
نخستین گام در تحلیل ،بررسی ویژگیهای دادههای مورد استفاده
در پژوهش است .در مطالعه حاضر برای آزمون وجود ریشه واحد
در دادهها ،آزمونهای ایم ،پسران و شین ( ،)IPSفیشر مبتنی بر
دیکی فولر تعمیمیافته ( )ADF-Fisherو فیشر مبتنی بر
فیلیپس-پرون ( )PP-fisherمورد استفاده قرار گرفت .نتایج
آزمون وجود ریشه واحد در جدول ( )1آمده است .نتایج آزمونها
مانا بودن تمامی متغیرها را در سطح یک درصد بیان میکند.
انتخاب طول وقفه بهینه برای الگوی خودتوضیح برداری امری
ضروری به شمار میرود .انتخاب وقفه بیش از حد کم به عدم
لحاظ پویایی سیستم و اریب متغیرهای حذف شده منجر خواهد
شد .انتخاب تعداد وقفههای بیش از حد مطلوب نیز سبب از دست
دادن درجه آزادی شده و به برآورد تعداد پارامترهای بیش از اندازه
منجر میشود .بر اساس معیارهای ( BIC)12و ( CD)13یک وقفه
در مدل استفاده شد .نتایج حاصل از براورد الگوی  VARدر جدول
( )2معنادار بودن اثر متغیرهای دما ،بارندگی و ارزش افزوده بخش
کشاورزی با یک وقفه بر مهاجرت روستاییان را بیان میکند.
تاثیر مثبت مهاجرت با یک وقفه بر مهاجرت سال بعد ،پیامد
مجموعهای از عوامل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی است .یکی از
عوامل موثر بر تصمیم خانوار روستایی به مهاجرت ،اثرپذیری از
جامعهایست که خانوار در آن زندگی میکند .این عامل ،خود را در
ریسکگریزی و یادگیری از تجربه نمایان میسازد.

جدول( :)1نتایج آزمون وجود ریشه واحد متغیرها
نام متغیرها
آزمون

مهاجرت

دما

بارندگی

ارزش افزوده

کشاورزی
*** 128/767
*** 322/268
*** 131/112
*** 211/681
ADF-Fisher
*** 211/827
*** 118/766
*** 276/767
*** 317/311
PP-fisher
*** -7/632
*** -7/382
*** -7/733
*** -11/137
IPS
*** معناداری در سطح  1درصد میباشد و برای همه آزمونها از عرض از مبدا و متغیر روند استفاده شد( .منبع :یافتههای تحقیق)
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جدول( :)2نتایج تخمین الگوی PVAR

متغیر وابسته

نام متغیرها
ارزش افزوده کشاورزی
بارندگی
دما
مهاجرت
***1/13
***1/13
***1/18
**1/16
مهاجرت با یک وقفه
()12/13
()3/11
()3/36
()2/33
-1/11
***-2/13
***1/13
**1/61
دما با یک وقفه
()-1/88
()-7/28
()1/11
()3/18
***-1/13
***-1/81
***1/33
***-1/36
بارندگی با یک وقفه
()-1/32
()-13/31
()1/11
()-3/37
***-1/67
***11/63
***-7/13
***-3/31
ارزش افزوده کشاورزی با یک وقفه
()-16/31
()6/16
()-12/31
()-6/16
*** و ** به ترتیب معناداری در سطح  1و  8درصد میباشد .اعداد داخل پرانتز ،آماره  tمیباشند( .منبع :یافتههای تحقیق)

بر اساس مطالعه ) ،(Cai & Oppenheimer, 2013تجربه موفق
یا ناموفق یک خانوار از مهاجرت ،تصمیم سایر افراد روستا را تحت
تاثیر قرار میدهد .بر همین اساس ،ریسکگریزی مرتبط با
مهاجرت ،با یادگیری از تجارب دیگران در سال بعد دارای روند
کاهشی است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که یکی از دالیل رابطه مستقیم
مهاجرت در سالهای پیاپی میتواند در ویژگیهای رفتاری باشد.
در بسیاری از استانهای کشور ،میانگین دما طی سالهای مورد
مطالعه دارای روند افزایشی بوده است و رابطه مثبت دما و مهاجرت
حاکی از افزایش مهاجرت روستاییان در پی افزایش دماست.
مطالعههایی که به بررسی اثر متغیرهای هواشناسی بر عملکرد
محصوالت کشاورزی صورت گرفته ،نشان دادند که حداکثر دما
اثر منفی بر عملکرد محصوالت زراعی چون گندم ،جو ،ذرت و کلزا
دارد ) ;Golbaz et al., 2013; Mosaedi et al., 2015
 .(Rasouli et al., 2016بنابراین ،با افزایش دما انتظار میرود
عملکرد محصوالت کاهش یافته و مهاجرت روستاییان را تحت
تاثیر قرار دهد .بر اساس نتایج به دست آمده ،وقفه متغیر بارندگی
نیز دارای اثر منفی و معنادار بر مهاجرت روستاییان است .مجموع
بارش طی سالهای مورد مطالعه ،روند کاهشی داشته است.
بنابراین ،چنین استنتاج میشود که بروز خشکسالی و افزایش دما
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
تقریبی از درآمد روستاییان و عامل اقتصادی در مدل وارد شد.
بنابراین ،آشکار است که با کاهش ارزش افزوده کشاورزی و بدتر

شدن وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی ،آنها را بر آن میدارد
که در پی جستوجوی فرصتهای شغلی دیگر به شهرها مهاجرت
کنند .لیکن با توجه به عدم توانایی مالی ناشی از کاهش درآمد،
این گروه بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگ مستقر میشوند و گاهی
زمینه آسیبهای اجتماعی دیگری را مهیا میکنند.
اثر منفی و معنادار دما و بارندگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
نیز مؤید همین موضوع است .دلیل رابطه منفی ارزش افزوده
کشاورزی با وقفه آن را میتوان به الگوی تار عنکبوتی نسبت داد؛
یعنی ممکن است با افزایش عرضه و رشد در سال جاری به علت
کاهش قیمت ،در سال آتی عرضه و رشد کاهش یابد .همچنین
طبق الگوی دوبخشی آرتور لوئیس ،این تاثیر میتواند به این علت
باشد که در طول زمان با افزایش رشد و بهرهوری در بخش
کشاورزی ،عوامل تولید از این بخش به سایر بخشها مهاجرت
میکنند و موجبات کاهش رشد بخش و کاهش سهم آن در تولید
ملی را فراهم میکنند ).(Saleh & Mokhtari, 2007
تجزیه واریانس روشی برای بررسی پویایی مدل  VARاست .پس
از وارد شدن یک شوک مشخص به سیستم ،تمامی متغیرها روند
متفاوتی نسبت به پیشبینیهای سیستم طی میکند .اگر فاصله
به وجود آمده را خطای پیشبینی بنامیم ،بررسی این موضوع که
چه درصدی از واریانس خطای به وجود آمده به دلیل شوک مذکور
است ،تحلیل تجزیه واریانس گفته میشود .نتایج برآورد تجزیه
واریانس در جدول ( )1ارایه شده است .نتایج گویای این مطلب
است که در دوره پنجم 28 ،درصد از واریانس خطای پیشبینی
متغیر مهاجرت ،توسط خود مهاجرت و  18درصد آن توسط متغیر
بارندگی توضیح داده میشود .با توجه به این که سهم متغیر دما
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در توضیح واریانس خطای پیشبینی مهاجرت  26درصد است
میتوان گفت که  71درصد از تغییرات مهاجرت روستایی توسط
متغیرهای اقلیمی توضیح داده میشود .همچنین ارزش افزوده
بخش کشاورزی 1 ،درصد از تغییرات مهاجرت را توضیح میدهد.
در دوره دهم نیز ترتیب سهم متغیرها در توضیح نوسانات مهاجرت
به همین صورت است .بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که
تغییرات مهاجرت در سالهای مختلف ،بیش از سایر متغیرها تحت
تاثیر بارندگی است .این نتیجه در توافق با این فرضیه است که
یکی از عوامل اصلی مهاجرت روستاییان ،بروز خشکسالی در
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مناطق روستاییست؛ زیرا اقتصاد مناطق روستایی و معیشت
روستاییان متکی به فعالیتهای کشاورزی است .این نتیجه در
توافق با نتیجه ) (Nasrnia & Zibaei, 2015مبنی بر مهم بودن
آسیبپذیری فیزیکی در بین ابعاد مختلف آسیبهای ناشی از
خشکسالی میباشد .بنابراین ،در استانهای ایران ،آنچه فراتر از
ویژگیهای جامعهشناسی و اقتصادی بر مهاجرت روستاییان
اثرگذار است ،کاهش بارندگی و خشکسالیهای پی در پی است.

جدول( :)3تجزیه واریانس مهاجرت روستایی و ارزش افزوده بخش کشاورزی (منبع :یافتههای تحقیق)
متغیرها
مهاجرت
دما
بارندگی
ارزش افزوده کشاورزی

سال

مهاجرت

دما

بارندگی

8
11
8
11

1/2132
1/2127
1/1111
1/1313

1/2613
1/2871
1/1333
1/1883

1/1818
1/1811
1/3261
1/3811

در رابطه با متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز مشاهده
میشود که در دوره پنجم 11 ،درصد از واریانس خطای پیشبینی
آن توسط مهاجرت 31 ،درصد توسط ارزش افزوده کشاورزی32 ،
درصد توسط بارندگی و  11درصد توسط متغیر دما توضیح داده
میشود .این در حالی است که در دوره دهم بیشترین سهم از
تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی توسط بارندگی ( 38درصد)،
 13درصد توسط مهاجرت 31 ،درصد توسط خودش و  18درصد
توسط دما توضیح داده میشود .بنابراین ،آشکار است که متغیرهای
اقلیمی به شدت بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی موثر
است .همچنین مشاهده میشود که در بلندمدت اثر متغیرهای
اقلیمی بر تغییرات ارزش افزوده کشاورزی افزایش یافته و نیمی از
تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی را توضیح دهد.
توابع واکنش آنی و فاصله اطمینان  8درصد به دست آمده از
شبیهسازی مونت کارلو در نمودار ( )1نشان داده شدهاند .توابع
واکنش بیانگر آن است که هر یک از متغیرهای مدل VAR
چگونه به شوکها واکنش نشان میدهد .به بیان دیگر ،یک
انحراف معیار شوک در یک متغیر بر سایر متغیرها چه تاثیری دارد.
ستون (الف) در نمودار ( )1واکنش مهاجرت را به شوکهای وارد
بر متغیرهای مدل نشان میدهد .شوکی به اندازه یک انحراف معیار

ارزش افزوده
کشاورزی
1/1313
1/1312
1/3132
1/3123

در ارزش افزوده بخش کشاورزی ،تا دوره دوم اثر منفی و افزایشی
بر مهاجرت دارد اما بعد از آن ،از اثر منفی کاسته میشود تا اینکه
حداکثر اثر مثبت ارزش افزوده بر مهاجرت در دوره سوم رخ
میدهد .پس از دوره سوم این اثر کاهش یافته و تقریبا از دوره
پنجم این اثر از بین میرود .اثر منفی ارزش افزوده کشاورزی ،به
عنوان تقریبی از درآمد روستاییان ،بر مهاجرت در دورههای اول
میتواند این گونه توجیه شود که با افزایش درآمد ،روستاییان در
دورههای اول به دلیل بهبود معیشت تصمیم به ماندن در مناطق
روستایی و پرداختن به فعالیت کشاورزی میگیرند .لیکن از دوره
سوم افزایش این شوک مثبت در ارزش افزوده بخش کشاورزی
سبب افزایش مهاجرت روستاییان میشود .میتوان نتیجه گرفت
که در صورت استمرار شوک مثبت در ارزش افزوده ،روستاییان
برای دستیابی به امکانات آموزشی ،بهداشتی و رفاه بیشتر اقدام به
مهاجرت به مناطق شهری مینمایند.
اثر شوک بارندگی بر مهاجرت روستایی دارای نوسانهای آشکاری
است .افزایش بارندگی در دوره اول به کاهش مهاجرت منجر شده
و از دوره دوم این اثر مثبت میشود .مثبت شدن این اثر نیز میتواند
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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افزایش بارندگی بر مهاجرت روستایی در دوره دوم و حداکثر اثر
منفی بارندگی بر مهاجرت در دوره سوم صورت میگیرد .بر اساس
(الف)

(ب)

نمودار واکنش آنی ،اثر شوک بارندگی بر مهاجرت روستاییان در
کمتر از  6دوره ار بین میرود .تاثیر یک انحـراف معیار شوک در
(ج)

(د)

مأخذ :یافتههای تحقیق

شکل( :)1توابع واکنش آنی متغیرهای سیستم

متغیر دما نیز تا دوره چهارم دارای نوسان باالست .اثر این متغیر بر
مهاجرت تا دوره دوم مثبت است ،سپس منفی شده و در کمتر از
 6دوره از بین میرود.
همانطور که نمودار چهارم ستون (الف) نشان میدهد ،یک شوک
مثبت در مهاجرت ،اثر مثبت اما کاهشی بر مهاجرت داشته و پس
از نوسانات اندک از دوره پنجم بی اثر میشود .همانطور که
پیشتر اشاره شد ،این امر به دلیل تاثیرپذیری خانوارهای روستایی
از تجربه مهاجرت همسایگان روستایی است.
در رابطه با متغیرهای اقلیمی باید گفت که با توجه به تصادفی
بودن آنها ،از تفسیر شوکهای وارد از سمت مهاجرت و ارزش
افزوده کشاورزی بر دما و بارندگی پرهیز میگردد .اما مشاهده
میشود که اثر شوک متغیرهای دما و بارندگی بر متغیر دما دارای
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
نیز دارای نوسان باالست اما از دوره ششم از بین میرود.
اثر شوک متغیرها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ستون (د)
از نمودار ( )1مشاهده میشود .واکنش ارزش افزوده بخش

کشاورزی به شوک دما و بارندگی دارای نوسانات آشکاری است و
این نوسانات تا دوره دهم ادامه دارد .شوک مثبت در ارزش افزوده
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
ششم از بین میرود .این روند میتواند به این دلیل باشد که شوک
مثبت ارزش افزوده در ابتدا سبب رشد بخش کشاورزی میشود،
لیکن در صورت استمرار این رشد ،سرمایهها از این بخش به بخش
صنعت و خدمات منتقل شده و سبب روند کاهشی در ارزش افزوده
کشاورزی میشود .همچنین شوک مثبت در مهاجرت روستایی ،در
دوره اول دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده کشاورزی است اما از
دوره سوم با نوسانات اندک حول خط صفر ادامه مییابد .اینکه
مهاجرت روستاییان در دوره اول ،ارزش افزوده کشاورزی را افزایش
میدهد میتواند به این دلیل باشد که با کاهش تراکم جمعیت
روستایی ،افزایش دسترسی سایر روستاییان به منابع و یا افزایش
بهرهوری تولید را در پی دارد و بنابراین ،به افزایش ارزش افزوده
بخش کشاورزی در دوره اول منجر میشود.
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مهاجرت و اثرپذیری آن از متغیرهای اقتصادی و اقلیمی به نظر
میرسد که یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از خالی شدن
. تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی روستاییان میباشد،روستاها
چنین منظوری جز با اعمال سیاستهای مشوق و هدفمند دولت
.حاصل نمیشود
یادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Orthogonal
Forward Mean
Helmert
Generalized method of moments
Panel vector autoregressive
Impulse Response Functions
Variance Decompositions
Temperature
Precipitation
Migration
Agriculture value added
Bayesian Information criteria (BIC) (Schwarz,
1978; Rissanen, 1978; Akaike, 1977)
13. Overall coefficient of determination (CD)

نتیجهگیری و پیشنهادها
،نتایج این مطالعه حاکی از اثر معنادار تمامی متغیرهای بارندگی
دما و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مهاجرت از روستاهای ایران
 بارندگی اثر معکوس بر مهاجرت روستایی، مطابق با انتظار.است
 مهاجرت،دارد و همراه با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی
 افزایش میانگین دمای، از طرف دیگر.روستایی افزایش مییابد
 با توجه به اثر منفی آن بر عملکرد،ساالنه و گرم شدن زمین
 عوامل. افزایش مهاجرت را در پی دارد،محصوالت کشاورزی
 اثرات مشابهی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند و،اقلیمی
، بنابراین.ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه منفی با مهاجرت دارد
نتیجه گرفته شد که اثر متغیرهای اقلیمی بر مهاجرت به همراه
 شدت مییابد و افزایش،کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی
.مهاجرت از مناطق روستایی را در استانهای کشور توضیح میدهد
همچنین به خوبی قابل استنباط است که افزون بر اثر خشکسالی
 بخش کشاورزی نیز به عنوان یکی از،بر مهاجرت روستاییان
بخشهای مولد اقتصاد کشور تحت تاثیر مهاجرت روستاییان و
 با تهدید،همچنین بد شدن شرایط اقلیمی الزم برای کشاورزی
 با توجه به پیچیده و چندگانه بودن تصمیم به.جدی مواجه است
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