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Abstract 

Climate change is one of the main and most important factors affecting ecosystem characteristics. The climate change 

caused by the increase of greenhouse gases is influenced by human activities and industrialization of countries, which 

leads to increased global warming and natural disasters such as floods and droughts, and the consequences of migration, 

hunger, poverty, etc., and Indirectly affecting the economy, society and agriculture. Climate change is an obstacle to 

poverty reduction and sustainable economic development. In this context, assessing how climate change is important in 

reducing poverty. This study evaluates the impact of climate change on selected poverty from Middle Eastern countries, 

including Iran in the period (2000-2015). Panel fixed effect model to estimate poverty (malnutrition and infant mortality 

rates) were selected. The findings of the study indicate the negative effect of variables such as percentage change in forest 

area, improving access to health, electricity, healthy water sources and food production index on poverty indicators and 

the positive effect of carbon dioxide emissions on the variables of malnutrition. According to the results, special 

managerial decisions should be made to improve access to safe water, especially in rural areas, electricity and sanitation, 

and, on the other hand, by protecting forest areas, attempts to reduce unnecessary exploitation and destruction of these 

resources. It is also necessary to take measures and policies to reduce poverty, taking into account the socio-economic 

conditions of countries and the climate. 
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Expanded Abstract 

Introduction 

Introduction: From the point of view of many experts, climate change is a natural phenomenon and an 

interconnected chain that occurs in long-term time sequences. The impact of human activities aggravates the 

effects of the climate change phenomenon, the intensity of the process of changes and the change of the time 

period of the sequence of climate changes. the use of fossil fuels, land use change and the increase of the world 

population, followed by the increasing expansion of industrial activities and consumption of fossil fuels to 

meet the needs of the world's population, led to a gradual change in the global climate after the industrial 

revolution. In the last decade, the money for economic changes comes from the weather to the company of 

scientists and to the press of men. Nevertheless, this estimate of data is largely of the effects of the gross 

internal production and general state of the country, and does not produce the effect of climate and weather on 

the physical scale of society. His previous studies are mainly directed toward social and economic implications 

of the coastal population and the great cities that lie before him. while the three quarters of the world lived in 

the country. The population of the world is in more danger of more climate and water, and the most vulnerable 

of poor people in poor countries is growing. Meanwhile, the Middle East countries have made a change of 

clime. The world bank cautioned that the middle east was one of the most important areas in the world that 

would be affected by the change of climate and temperature for half a century. It has always been a dry, water 

- powered area throughout history, and agriculture in this region is sure to intensify the crisis in the middle 

east. According to the assessment of the scientists of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

of the United Nations, it is predicted that the Middle East is now becoming a drier and hotter region than it has 

been so far. The increase in temperature and lack of rainfall and consecutive droughts in this region have 

intensified and it is estimated that by 2050, 80 to 100 million people will be exposed to severe water stress and 

underground water resources will face a significant decrease. In addition, the production of crops will be 

caused by lack of water resources to reduce pupils. Studies show a change of climate by the year 2050 will 

have left a product of arable land in the middle east. By 2050, rice production in this area is 30 percent, corn, 

47 percent, and wheat are down by 20 percent. This is while it is expected that the need for a time of 2846 for 

each of you to increase at the rate of a Change of clime, not only will there not be five hundred calories, the 

roof will be less than the average of the population. In a scenario without a change of climate, babies ' forecasts 

are generated by feeding in this region from five to three million people to one, but the transformation of this 

region will in fact extend to two million people by the year 2050. which meant increasing poverty and 

subsequent problems. therefore, in order to deal with the effects of climate change in nutrition in the middle 

east region, $ 241 - 271 million additional investments are needed by countries each year and it is better to 

spend on agricultural research and optimal management of water resources. 

Methodology: In the present research, the analysis of time series and cross-sectional composition, panel data 

method, which is one of the practical subjects in econometrics, is discussed. According to the possibility of 

accessing data for the time period (2000-2015) (16-year period), some Middle Eastern countries including Iran, 

Jordan, Lebanon, Egypt, Yemen, Iraq and Turkey have been selected to be examined and analyzed. The data 

related to the investigated variables were collected from the World Bank (WB) database. 

The experimental model of the current research is based on the research done by Zhou et al. (2017) in 

logarithmic form with the following equations: 

 

(3) 
lnIMRit = α0 + α1lnFAit + α2lnCO2it

+ α3lnFPit + α4lnLPit + α5lnISAit + α6lnEAit + α7lnIWAit + ε1it 

 

(4) 
lnPOUit = β0 + β1lnFAit + β2lnCO2it

+ β3lnFPit + β4lnLPit + β5lnISAit + β6lnEAit + β7lnIWAit + ε2it 

In equations (3) and (4), i=(1,...,N) represents the number of sections, which for this group of countries is 7 

cross, and t=(1,...,T) represents the time period that the duration of use is 16 years. 

In equations (3) and (4), IMRit and POUit the dependent variables of the research represent infant mortality 

and malnutrition rates for country i in year t, respectively. βk indicates the vector of the estimated coefficients 

and Xkt indicates the explanatory variables of the research, including: FAit:percentage change in the area of 
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forests; CO2it : carbon dioxide (CO2) greenhouse gas emissions; POUit :  malnutrition (percentage of 

population); IMRit: infant mortality rate; FPit: food production index; LPit: livestock production index; ISAit: 
improving access to health (percentage of the rural population); EAit: access to electricity (percentage of rural 

population); IWAit: access to safe water sources (percentage of the rural population) and finally εit the error 

component of the equations. 

Results and Discussion: In this research, in order to choose between pooled data and panel data methods, 

Limer's F test was used, and based on this, both models proposed for a selection of Middle Eastern countries 

were initially fixed effects method. Then, Hausman's test was used to choose between fixed and random effects. 

The value of Limer's F statistic obtained from the estimation results of equations (3) and (4) is significant at 

the 1% level. It can be concluded that the hypothesis of equal width of the origins cannot be accepted. This 

result means not accepting the null hypothesis and considering the panel model. The value of Hausman statistic 

for equations (3) and (4) is significant at the level of one percent. Therefore, the null hypothesis of using the 

random effects method to estimate the mentioned equations is not accepted and the fixed effects method is 

valid and reliable. 

Analyzing the empirical patterns of infant mortality rate and malnutrition with the fixed effects regression 

method show that the variables FAit ,ISAit ,EAit  and IWAit  have a negative and significant effect on the 

dependent variable of infant mortality rate. A one percent increase in the variables FAit, ISAit, EAit and IWAit 
causes a decrease of 2.902, 0.656, 1.130 and 1.493 percent respectively on the infant mortality rate in the 

Middle East countries under study. On the other hand, the variables FAit , FPit , ISAit , EAit and IWAit have a 

negative and  significant effect and the variable CO2it has a positive and significant effect on the dependent 

variable of malnutrition. In other words, a one percent increase in the variables FAit , FPit , ISAit , EAit and 

IWAit causes a decrease of 1.902, 0.583, 0.687, 0.890 and 1.005 percent respectively on the rate of malnutrition 

of the rural poor in the Middle East researched countries. On the other hand, a one percent increase in carbon 

dioxide emissions leads to a 0.267 percent increase in malnutrition. The results of the present study are 

consistent with the findings of the researches conducted by Zhou et al., (2017), Gentle & Maraseni, (2012) and 

Baba et al., (2010). 

Conclusion: Climate changes such as unusual rainfall, excessive evaporation in summer, salinity intrusion and 

sea level rise affect the amount of water resources. In addition, on a larger scale, land erosion, floods, storms, 

damage to infrastructures, reduction in the desired production level, etc., and as a result, the aggravation of 

poverty are among the consequences of climate change on a global scale. According to the results of this 

research, improving access to clean water will reduce infant mortality and malnutrition and ultimately reduce 

poverty. According to the results of the research, improving access to electricity and health as indicators of 

well-being lead to the reduction of poverty, so that one of the anti-poverty strategies mentioned by the World 

Bank is providing basic social services. For example, in the field of health and treatment, access to electricity, 

family planning, basic education and nutrition. The increase in food production, which in turn affects the wages 

and income in the agricultural sector, leads to the reduction of malnutrition as an indicator of poverty 

considered in this study. Suggestions are given as follows: 

Due to the high level of rural poverty in low-income countries such as Jordan, Egypt, and Yemen, improving 

economic growth can be considered one of the most effective ways in the long term to reduce the vulnerability 

of rural poverty to the effects of climate change. 

Considering that the accessibility of water is one of the resources that is exposed to the risks caused by climate 

change, and it has a negative effect on the two indicators of infant mortality rate and malnutrition - considered 

for poverty - the study of its changes It can be considered as a solution to problems such as drought, sudden 

floods, migration of human societies, price fluctuations of food products, poverty reduction, etc. 

Actions should be taken to improve access to news and information about weather events and natural disasters, 

evacuation from highly vulnerable areas, development of social safety nets. 

Considering the positive effect of the carbon dioxide emission variable on the two poverty indicators in the 

present study, less use of motor vehicles and efforts to walk, in addition to reducing costs, will reduce the 

amount of fossil fuel consumption and greenhouse gas production. 

Other actions include strengthening social groups responsible for natural resource management, improving 

health facilities, and investing in health and education. 

It is necessary to rely on drought risk management methods to reduce the effects of this phenomenon, especially 
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on the agricultural sector, to provide the necessary ground for the sustainable use of water resources and, as a 

result, to reduce poverty. 
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 چکیده
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  سرآغاز
 طبیعی یپدیده یك نظرانصاحب از بسیاری دیدگاه از اقلیم تغییر

 دمدتبلن زمانی هایتوالی در که است پیوسته بهم زنجیره یك و
 اثرات دتشدی سبب بشری هایفعالیت تاثیر پیوندد.می وقوع به

 توالی مانیز یبازه تغییر و تغییرات روند شدت اقلیم، تغییر پدیده
 سیلی،ف هایسوخت از گسترده استفادة شود.می اقلیمی تغییرات

 آن دنبال به و جهان جمعیت افزایش و اراضی کاربری تغییر
 هایسوخت مصرف و صنعتی هایفعالیت روزافزون گسترش

 پس ات شد موجب زمین کرة جمعیت نیازهایتامین  برای فسیلی
 زمین رةک اقلیم در مشهودی تغییرات تدریج به صنعتی انقالب از

 ست،ا بوده مدنظر و شده بررسی بیشتر تاکنون آنچه آید. بوجود
 هایپدیده نهایت در و آن کنترل ای،گلخانه گازهای تولید میزان
 هایدهپدی افزایش زمین، دمای متوسط افزایش قبیل از آن از ناشی
 آمدن باال گرمایی، امواج تگرگ، توفان، سیل، نظیر اقلیمی حدی
 افزایش نتیجه در و قطبی هاییخ شدن ذوب دریاها، آب سطح

 کهحالی در است. بوده هاخشکسالی دورة طول و شدت فراوانی،
 پیوست خواهد وقوع به مرحله این از بعد هافاجعه ترینمهم

(Gohar & Cashman, 2016). و آوارگی هاپدیده این 
 به و ناامنی بیکاری، تابعیتی،بی کالن، هایمهاجرت خانمانی،بی

 زندگی ودخ دنبال به اقلیم تغییر داشت. خواهد دنبال به را فقر ویژه
 یشترب اما است، داده قرار تغییر دستخوش را انسان میلیون صدها

 طحس هستند. اقلیم تغییرات قربانی که ندارند آگاهی حتی هاآن
 کسانی ماقلی تغییر یمنف اثرات برابر در جامعه اقشار یریپذبیآس

 اقلیمی راتتغیی .نندیبیم بیآس شتریب اثرات نیا از فقرا و ستین
 تولید مانند دارد. اثر اقتصادی و اجتماعی هایجنبه همه بر

 رودخانه، حوضه از آب منابعتامین  دامی، و کشاورزی محصوالت
 و انانس سالمت و زندگی محیط ،ساحلی مناطق اقتصادی توسعه
 یمنف و مثبت اثرات اقلیمی تغییرات انرژی. مصرف و تقاضا

 و بقا است ممکن منفی اثرات آن میان در که دارد ایچندساله
 .(Zhou et al., 2017) بیاندازد خطر به را انسان توسعه
 در آن از ناشی رخدادهای افزایش و اقلیمی تغییرات به توجه
 خسارات و اجتماعی اقتصادی، پیامدهای علت به اخیر هایسال
 به و کرده پیدا زیادی اهمیت جوی رویدادهای به مربوط مالی
 دهش تبدیل جهان کشورهای سران و شناساناقلیم اصلی هدغدغ
 خربم تواندمی آنجا تا بشر برای پدیده این منفی تبعات است.
 و بیست قرن در بشر برای تهدیدآمیز عامل ده بین در که باشد

 غییرت پدیده غیره و غذا کمبود ای،هسته هایسالح فقر، مانند یکم،
 هایگزارش طبق است. داده اختصاص خود به را اول مقام اقلیم

 گازهای امیتم انتشار حاضر حال در اگر اقلیم تغییر الدولبین هیئت
 تا یماقل تغییر پدیده شود، متوقف زمین کره سطح در ایگلخانه

 دلیل به امر این که داشت خواهد ادامه یکم و بیست قرن اواخر
 ازگ ترینمهم عنوان به اکسیدکربندی ساله 021 ماندگاری عمر

 جوامع وظیفه ترینمهم رو،این از است. زمین جو در ایگلخانه
 بر قلیما تغییر اثرات بررسی پدیده، این با برخورد در کشورها علمی

 راهکارهای ارایه و بشر زندگی مختلف هایجنبه و هاسیستم
 است تیآ هایدوره در پدیده این منفی تبعات با مقابله در تطبیقی

(Wossen & Berger, 2015) . 
 بآ تغییرات از ناشی اقتصادی هایهزینه برآورد اخیر، هایدهه در
 را داغی های بحث و کرده جلب خود به را محققان عالقه هوا، و

 اتیرتاث مورد دربیشتر  هاتخمین این حال، این با است. کرده آغاز
 غییراتت تاثیر و است کشوری کل سطح و داخلی ناخالص تولید بر

 قبلی مطالعات .دهدنمی نشان را اجتماعی ابعاد بر هوایی و آب
 مناطق شهری جمعیت اقتصادی و اجتماعی پیامدهای عمدتاً

 کهحالی در اند.کرده تحلیل و بینیپیش را بزرگ شهرهای و ساحلی
 کنند.می زندگی روستایی مناطق در جهان فقرای چهارم سه

 رارق هوایی و آب تغییرات بیشتر خطر در جهان روستایی جمعیت
 عهتوس حال در کشورهای در فقیر جمعیت پذیرترینآسیب و دارد
 میان این در .(Barbier, 2015;Yenneti et al.; 2016) است

 اند.تهگرف قرار اقلیم تغییرات دستخوش نیز خاورمیانه کشورهای
 مناطق نیترمهم جمله از انهیخاورم که داده هشدار یجهان بانك
 شیافزا و میاقل رییتغ دهیپد ازمتاثر  گرید قرن مین تا که است جهان

 مناطق از تاریخ طول در همواره منطقه این .شد خواهد هوا یدما

 وابستگی منطقه این در کشاورزی و بوده جهان آبکم و خشك
 دیدتش خاورمیانه در را بحران اقلیم، تغییر اما دارد آب به شدیدی
  میاقل رییتغ الدولنیب ئتیه دانشمندان یابیارز براساس .کرد خواهد

(IPCC)(0) نوناکهم انهیخاورم است شده ینیبشیپ ملل، سازمان 
 کنونتا آنچه از ترگرم و ترخشك یامنطقه به شدن لیتبد حال در

 یتوالم یهایخشکسال و یبارندگ کمبود و دما شیافزا است. بوده،
 5121 سال تا شده زده نیتخم و گرفته شدت منطقه نیا در
 قرار یآب دیشد تنش معرض در نفر ونیلیم 011 تا 01 یالدیم

 همواج یریگچشم کاهش با ینیرزمیز آب منابع و گرفت خواهند
 لیلد به کشاورزی محصوالت تولید میزان این بر عالوه شد. خواهد



 389  (احمد فتاحی اردکانیو  فاطمه سخی) منتخبی از کشورهای خاورمیانه تاثیر تغییرات اقلیمی بر فقر

 

 مطالعات شد. خواهد مواجه گیریچشم کاهش با آب منابع کمبود
 روی منفی اثرات 5121 سال تا اقلیم تغییر که دهدمی نشان

 خواهد جابه خاورمیانه در زراعی هایزمین محصول عملکرد
 درصد، 01 منطقه این در برنج محصول تولید 5121سال تا گذاشت.

 این شد. خواهند مواجه کاهش درصد51 با گندم و درصد 74 ذرت
 فاصله این در نیاز مورد کالری رودمی انتظار که است حالی در

 در که یابد افزایش روز در نفر هر ازای به 0003 به 5072 از زمانی
 نخواهد تامین کالری 211 تنها نه اقلیم تغییر تبعات بروز صورت

 مترک هم فعلی میزان از ساکنان دریافتی کالری سقف که شد
 شمار شده ینیبشیپ میاقل رییتغ بدون یویسنار كی در .شد خواهد

 به نفر ونیلیم 2/0 از منطقه نیا در هیسوءتغذ دچار کودکان
 تا را دکانکو نیا شمار میاقل رییتغ اما ابدی کاهش نفر ونیلیمكی

 ایمعن به این که رساند. خواهد نفر ونیلیمدو به عمالً 5121 سال
 اب مقابله یبرا رونیا از است. آن از بعد مشکالت و فقر افزایش

 هر است الزم انهیخاورم منطقه در هیتغذ در میاقل راتییتغ اثرات
 ورهاکش توسط یاضاف یگذارهیسرما دالر ونیلیم 540 تا 570 ساله

 یرزکشاو قاتیتحق صرف هانهیهز نیا است بهتر و ردیگ صورت
IPCC, 2016; bank, World(  شود آب منابع نهیبه تیریمد و

 تواندیم آب کاهش و دما شیافزا رو، شیپ یهاسال در .)2019
 هانآ با زین حاضر حال در منطقه که را یهولناک مسایل سلسله

 و عاقالنه یآمادگ مساله نیا که کند تردهیچیپ است؛ روهروب
 ،یهمکار نیچن فقدان در .کندیم یضرور را یدولتنیب یهمکار
 ،آب و غذا ،یانرژ تیامن عدم ریفراگ و رشد به رو یاندازهاچشم

 ،یاامنن حس نیا با مرتبط یهایریدرگ وقوع احتمال و فقر افزایش
 .است زیهشدارآم

 میان هایسرزمین که شودمی گفته ایمنطقه به (5)خاورمیانه
 یتموقع لحاظ از و گیردمی بر در را فارس خلیج و مدیترانه دریای
 رفتهگ قرار آفریقا و آسیا اروپا، قاره سه تقاطع مرکز در ییجغرافیا

 مصر سرزمین از و اروپا به ترکیه کشور ناحیه از که طوری به است
 خاورمیانه اصطالح که آنجا از است. متصل آفریقا قاره به

 قلمرو و محدوده مورد در است، فرهنگی ایمنطقه یشناسنده
 ارد؛د وجود نظر اختالف آن کشورهای تعداد و ترکیب جغرافیائی،

 جزو نیز را آفریقا شرق و شمال کشورهای دانانجغرافی برخی
 انندم کشورهایی نیز دیگر ایعده و دانندمی خاورمیانه کشورهای

 آورند.می حساب به خاورمیانه کشورهای از را افغانستان و پاکستان
 ندارد، جودو کشورها ترکیب در منطقه این از ثابتی تعریف بنابراین،

 امارات اردن، :از عبارتند منطقه این کشورهای کلی طور به ولی
 عربستان عراق، سوریه، ترکیه، بحرین، ایران، عربی، متحده

 ت.اس فلسطین و یمن مصر، لبنان، کویت، قطر، عمان، سعودی،
 هایسوخت عظیم منابع بودن دارا دلیل به منطقه این کشورهای

 و جمعیتی جهت از و هستند، باالیی سرانه درآمد دارای فسیلی
 االییب قرابت آالینده گازهای انتشار رشد آهنگ خصوص به اقلیمی
 فرهنگ و سو یك از هم با کشورها این اقتصادی مراودات دارند.

 رد را کشورها این ایتوسعه جهش دیگر سوی از مشترک تمدن و
 ظرن از کشورها این است الزم بنابراین است. داده قرار راستا یك

 وسعهت هایشاخص ترینمهم از یکی براساس یافتگی توسعه درجه
 گیرند. قرار مقایسه مورد انسانی توسعه شاخص که

 یتوسعه شاخص متحد، ملل سازمان استانداردهای اساس بر
 رانهس یمل ناخالص درآمد آموزش، شاخص سه از استفاده با انسانی

 ( ,UNDP شودمی گیریاندازه تولد بدو در زندگی به امید و

 کشورهای گروه برای مذکور شاخص اساس براین .2016)
 است. شده گزارش (،0) جدول در خاورمیانه

 دولج در انسانیتوسعه  شاخص محاسبه از حاصل نتایج اساس بر
 عربستان بحرین، ،عربی متحده امارات قطر، هایکشور ،(0)

 ایهکشور باال، خیلی انسانی هتوسع سطح در کویت و سعودی
 و عراق مصر، کشورهای و اردن و لبنان ترکیه، ایران، عمان،

 یمن و سوریه دوکشور و متوسط انسانی هتوسع سطح در فلسطین
 دارند. قرار پایین انسانیتوسعه  سطح در

 ابعاد نهخاورمیا کشورهای بین در یافتگیتوسعه سطح باالی تنوع
 الوهع کشورها این از برخی در است. کرده پدیدار را فقر از مختلفی

 بر هادولت ناکارآمد هایسیاست زیرزمینی، و آبی منابع کمبود بر
 مثال طور به است. افزوده اخیر هایسال در خشونت و فقر میزان

 5102 سال طی خاورمیانه کشورهای از یکی عنوان به اردن در
 داخلی هایجنگ است. شده اضافه مردم فقر به درصد 51 میالدی

 موجب خاورمیانه از قسمتی در اخیر دهه چند طول در خارجی و
 و نظامی هایهزینه صرف نفتی منابع از حاصل درآمد شده

 فقر تنها نه موضوع این شود. شده تخریب مناطق بازسازی
مانند  یمسایل بلکه کرده چندان دو را کشورها این مردمان اقتصادی

 در مردم مشارکت عدم زنان، باالی باروری کودکان، تغذیه سوء
 هب را غربی دول به وابستگی و اقتصادی و اجتماعی هایعرصه
 درجه و رفاه پایین سطح موجبات که است، داشته همراه
 .(UNDP, 2016) دارد همراه به ابعاد همه در را یافتگیتوسعه

 
 
 



 3043بهار و تابستان ، 52 ، شماره31 زیست، سالهای محیطپژوهش 394
 

 5112 سال در خاورمیانه کشورهای در انساني یتوسعه شاخص (:1) جدول

 زندگي به امید HDI Rank کشور نام
 مورد هایسال

 تحصیل انتظار

 هایسال میانگین

 تحصیل

 ناخالص درآمد

  )دالر( سرانه ملي
 02032 0/0 0/07 2/42 4 447/1 ایران

 01000 0/01 0/00 5/47 01 475/1 اردن

 00412 3/4 2/07 2/42 0 424/1 ترکیه

 00005 2/0 0/00 2/43 3 420/1 لبنان

 22510 2/3 0/00 0/44 0 071/1 عربی متحده امارات

 04502 7/3 2/07 4/42 7 057/1 بحرین

 5770 0/2 3 4/23 07 202/1 سوریه

 00210 2/2 0/01 2/23 00 273/1 عراق

 20051 2/3 0/02 7/47 5 074/1 سعودی عربستان

 07715 0/0 4/00 44 2 432/1 عمان

 053302 0/3 7/00 0/40 0 022/1 قطر

 42142 0/4 0/00 2/47 2 011/1 کویت

 01127 0/4 0/00 0/40 00 230/1 مصر

 5011 0 3 0/27 02 705/1 یمن

 2522 3/0 0/05 0/40 05 207/1 فلسطین
 .UNDP, 2016 متحد، ملل سازمان توسعه هایبرنامه منبع:

 

Salem (2008) هایپژوهش یبررس مورد موضوع یراستا در 
 هب یلذ در که است شده انجام کشور از خارج و داخل در یمختلف
 .است هشد اشاره هاآن از مختصری شرح

Saleh & Mokhtari (2007) و اثرات بررسی به پژوهشی در 
 روستایی خانوار 572 بر خشکسالی اجتماعی و اقتصادی پیامدهای

 انسیست منطقه در استنباطی آمار و پرسشنامه از استفاده با
 رب خشکسالیتاثیر  که داد نشان هاآن پژوهش نتایج پرداختند.

 ست.ا بوده اندک بسیار کشاورزی بخش از کار نیروی مییدا خروج
 کاهش کشاورزی بخش از خانوارها اغلب درآمد دیگر، سوی از

 یافته تنزل نیز بخش در گذاریسرمایه میزان و یافته توجهی قابل
 در موجود کاهشی روند که داد نشان پژوهش نتایج چنینهم است.
 از پس هایسال در اخیر، خشکسالی دوره در خانوارها دام تعداد

 ذایی،غ نیازهایتامین  با رابطه در است. نیافته بهبود خشکسالی،
 اًصرف خشکسالی وقوع از پس بررسی مورد خانوارهای درصد2/32

 غذایی مصرف الگوی و اندداشته اختیار در را غذایی مواد حداقل
 .است ننموده تبعیت کیفی استانداردهای از هاآن
 خانوار 053 زندگی فرآیند بر خشکسالی تاثیر بررسی به پژوهشی در

 از استفاده با طبس شهرستان حوزه در طاهری طایفه عشایری
 که داد نشان وی پژوهش نتایج پرداخت. توصیفی آمار و پرسشنامه

 مورد معهجا بر اجتماعی -اقتصادی شدید اتتاثیر  خشکسالی وقوع
 کاهش است. شده توسعه روند کندی سبب و داشته بررسی

 ن،سنگی هایدام تعداد شدید کاهش خانوار، هر دام تعداد میانگین
 زنو میانگین شدید کاهش سبك، هایدام نسبت شدید تغییر
 و تولید کاهش سرانجام، و دستی صنایع تولیدات کاهش ها،دام

 زا خشکسالی از پیش دوره به نسبت خانوار هر درآمد میانگین
 از ،چنینهم است. بوده خشکسالی اقتصادی اتتاثیر  ترینمهم
 تجمعی کاهش توانمی خشکسالی، اجتماعی اتتاثیر  ترینمهم
 موقت و فصلی هایمهاجرت ویژه به مهاجرت وقوع و طایفه این

 و راتعم تخریب خشکسالی، منفی اتتاثیر  دیگر از شد. یادآور را
 .است بوده تولیدی علوفه کیفیت و مقدار کاهش

Ghanbari (2017) اثرات ییشناسا و بررسی به پژوهشی در 
 یروستا در رمیسم شهرستان ییروستا خانوار 572 بر یخشکسال

 نتایج .پرداخت عاملی تحلیل روش و پرسشنامه از استفاده با وریس
 روستای در خشکسالی اثرات ترینمهم که داد نشان وی پژوهش

 ،درآمد کاهش جمله )از اقتصادی و تولیدی عوامل دسته در سیور
 راتمخاط افزایش تولید، هایهزینه افزایش تولید، عملکرد کاهش

 کاهش و کشاورزی، گذاریسرمایه هایانگیزه کاهش محیطی،
 .ستا کشاورزی( شغلی هایفرصت
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Jamshidi et al (2015) یخشکسال اثرات بررسی به پژوهشی در 
 چرداول و روانیس یهاشهرستان ییانروستا از نفر 024 اقتصاد بر
 نتایج ختند.پردا یاستنباط و یفیتوص آمار و پرسشنامه از استفاده با

 رب روان،سی شهرستان در یخشکسال که داد نشان هاآن پژوهش
 شیافزا د،یتول رکود مهم نهیزم چهار در بیترت به یکشاورز اقتصاد

 یشتریب تاثیر یکشاورز در رییتغ و فقر شیدایپ کشاورزان، یبده
 به یالخشکس تاثیر نیشتریب چرداول شهرستان در و است داشته

 و یشاورزک در رییتغ فقر، شیدایپ شت،یمع بحران جادیا بر بیترت
 .است بوده یبده بحران

Moradi et al (2014) میقلا رییتغ تاثیر یبررس به پژوهشی در 
 شهر نانیزنشیآبخ از نفر 01 یاجتماع و یاقتصاد یهاشاخص بر

 پرداختند. یاستنباط و یفیتوص آمار و پرسشنامه از استفاده با سنندج
 یمیاد خروج بر عالوه میاقل رییتغ که داد نشان هاآن پژوهش نتایج

 باعث ،یباغدار و یکشاورز بخش از کار یروین یموقت و
 خانوارها اغلب درآمد است. شده یفراوان میدا و موقت یهامهاجرت

 انزیم و افتهی یتوجه قابل کاهش یباغدار و یکشاورز بخش از
 نیچنهم و است افتهی تنزل زین هاآن در یگذارهیسرما و دیتول

 است. شده آمده وجوده ب وضع از انییروستا دیشد یتینارضا باعث
 روستا یهادام تعداد در کاهش روند هم منطقه نیا یدامدار در

 تیوضع از دامداران لیتبد مسبب که است شده مشاهده
 با ابطهر در است. شده یکنندگمصرف تیوضع به یکنندگدیتول

 یدامدار و یباغ ،یزراع یهاتیفعال ادامه و روستا در مردم ماندن
 دنش ترمیوخ ای ماندن ثابت صورت در که شود خاطرنشان دیبا

 درصد 31 یباال م،یاقل رییتغ تاثیر تحت یاجتماع و یاقتصاد اوضاع
 .داشت خواهند موقت و یدائم مهاجرت به میتصم آنان

Shirvanian & Sufi (2014) 724 فقر بررسی به پژوهشی در 
 کنندهتعیین عوامل شناسایی و خشکسالی دوره در عشایری خانوار

 رداختند.پ توبیت مدل و پرسشنامه از استفاده با فارس استان در آن
 دهاستانداردش بارش شاخص از اطالعات، تحلیل و تجزیه منظور به
 از قر،ف بررسی برای و خشکسالی وضعیت تعیین معیار قالب در

 واملع تعیین منظور به و فقر شکاف و سرشمار نسبت هایشاخص
 از خشکسالی، دوره در عشایری خانوارهای فقر احتمال بر ثروم

 در هک داد نشان هاآن پژوهش نتایج نمودند. استفاده توبیت مدل
 کایات با عشایری جامعه اجتماعی ساختار خشکسالی، بروز صورت

 خانوارهای فقر احتمال کاهنده عامل ترینمهم بومی دانش بر آن
 را نامطمئن زیرسطحی و سطحی آب منابع و است عشایری

 نای در فقر هپدید بروز عامل تریناساسی و ترینعمده توانمی
 دانست. جامعه

Borhani & Alizadeh (2016) نقش یبررس به پژوهشی در 
 از اهداده یآورجمع روش از استفاده با یشهر فقر در میاقل رییتغ

 شانن هاآن پژوهش جینتا پرداختند. یاسناد و یاکتابخانه قیطر
 ناطقم تمام در برابر صورت به شهرها در میاقل رییتغ اثرات که داد

 اکثرا که -شهر در ساکن ریفق جوامع و شودینم عیتوز شهر
 -ندکنیم یزندگ شهرها هیحاش در و باشندیم روستاها از نیمهاجر

 تیموقع نامناسب، مسکن علت به میاقل رییتغ یمنف اثرات از
 راتاث از شناخت و یآگاه عدم ،یررسمیغ یهاسکونتگاه بنامناس

 به مربوط یهاتیفعال به قشر نیا یاقتصاد یوابستگ م،یاقل رییتغ
 .رندیپذیم بیآس شهر گرید نیساکن از شیب غیره و عتیطب

Baba et al (2010) جمعیت مهاجرت را اقلیمی تغییرات نتایج 
 و سیاسی هایبحران نتیجه در و بزرگ مقیاس در جهانی

 شاورزی،ک ارضی منابع کاهش نتیجه در گرسنگی و فقر اقتصادی،
 هاونهگ از بسیاری که این دلیل به زیستی تنوع شدید کاهش
 و داشت نخواهند را جدید اقلیمی شرایط با سازگاری توانایی
 داند.می میر و مرگ سطح و هابیماری افزایش

Gentle & Maraseni (2012) ارتباط بررسی به پژوهشی در 
 پالن کشور روستایی جوامع در شتیمع و فقر ،یمیاقل راتییتغ

 تواندیم اقلیم تغییرات که داد نشان هاآن پژوهش نتایج پرداختند.
 و قرف افزایش غذایی، امنیت معیشت، وضعیت مانند هاییلفهوم

 دهد. قرار تاثیر تحت نپال در را اجتماعی نابرابری
Zhou et al (2017) تاثیر ارزیابی و بررسی به پژوهشی در 

 چین و سنگال هند، کشورهای در فقر کاهش بر اقلیمی تغییرات
 سنجی اقتصاد روش از استفاده با 0331-5102 زمانی دوره طی

 هاآن پژوهش نتایج پرداختند. (OLS) معمولی مربعات حداقل
 و هاجنگل مساحت )درصد اقلیم تغییر هایشاخص که داد نشان
 میر و مرگ )نرخ فقر هایشاخص بر اکسیدکربن(دی انتشار

 یمتفاوت اثرات بررسی مورد کشورهای در تغذیه( سوء و کودکان
 شرایط هب توجه با فقر ضد هایسیاست بایستی بنابراین و دارند

 شوند. اتخاذ محلی

Rahut & Ali (2017) راهبردهای بررسی به پژوهشی در 
 درآمد و فقر محصول، عملکرد بر اثرش و اقلیم تغییرات مدیریت

 اب پاکستان در هیمالیا یمنطقه کشاورزان از نفر 211 بین در
 تایجن پرداختند. چندگانه پروبیت مدل و پرسشنامه از استفاده
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 تغییرات مدیریت راهبردهای ترینرایج داد نشان هانآ پژوهش
 دیلتع شامل شوندمی واقع استفاده مورد مزرعه سطح در که اقلیم

 مشارکت درخت، کاشت مقاوم، ارقام کشت کاشت، زمان در
 هک هاییخانواده است. طیور و دام تعامل چنینهم و غیرکشاورزی

 درآمد حسط کنندمی استفاده اقلیم تغییرات مدیریت راهبردهای از
 اتخاذ چنینهم دارند. باالتری محصول عملکرد و بیشتر

 طور به کشاورزان سوی از اقلیم تغییرات مدیریت راهبردهای
 آگاهی افزایش شود.می هاآن فقر کاهش موجب داریمعنی

 مدیریت راهبردهای اتخاذ در هاخانواده از حمایت و عمومی
 کاهش در مهم اقدام یك هیمالیا منطقه در اقلیم تغییرات

 کاهش و هرفا افزایش نتیجه در و اقلیمی تغییرات به پذیریآسیب
 است. فقر

Ali & Erenstein (2017) ارزیابی و بررسی به پژوهشی در 
 نیتام و فقر بر اثرش و اقلیم تغییرات مدیریت راهبردهای اتخاذ

 و نامهپرسش از استفاده با پاکستان در کشاورزان از نفر 321 غذایی
 اورزانکش که داد نشان هاآن پژوهش نتایج پرداختند. پروبیت مدل

 زمان رد تعدیل جمله از اقلیم تغییرات مدیریت راهبردهای اتخاذ با
 دجدی محصوالت کاشت و خشکی به مقاوم ارقام کشت کاشت،
 کنند.می تجربه را فقر پایین سطح و باالتر غذایی امنیت سطح
 زرعهم سطح در اقلیمی تغییرات مدیریت راهبردهای ترتیب بدین
 خطرات کاهش و توسعه در توجهی قابل هاینتیجه تواندمی

 باشد. داشته را هوایی و آب تغییرات
 یشترب چه هر آمادگی برای اقلیم تغییر با مرتبط هایپژوهش انجام
 ارب خسارات هایهزینه کاهش نیز و پدیده این با سازگاری جهت
 تاثیر هک این به توجه با است. ضروری بسیار تغییرات این از ناشی

 -اقتصادی هایویژگی دارای کشورهای در هوایی و آب تغییرات
 پژوهش هدف رواین از بود، خواهد متفاوت بسیار خاص اجتماعی

 منتخبی یروستای جمعیت فقر بر هوایی و آب تغییرات تاثیر روپیش
 قرار درآمدی مختلف هایگروه در که خاورمیانه، کشورهای از

 مورد ها،آن اجتماعی -اقتصادی هایجنبه بر تمرکز با دارند،
 در پژوهش این منظور، این برای دهد.می قرار ارزیابی و بررسی

 و مقدمه بیان به اول بخش که است شده تدوین بخش سه
 وشر بیان به دوم بخش در داشت. اختصاص پیشین هایپژوهش
 حاصل جنتای بیان به نیز سوم بخش در است. شده پرداخته تحقیق

 زا حاصل هایپیشنهاد و گیرینتیجه تجربی، الگوی برآورد از
  است. شده پرداخته پژوهش

 تحقیق روش

 411 حدود فقر، نرخ کاهش در توجه قابل هایپیشرفت وجود با
 بر وهعال .برندمی سر به شدید فقر در جهان سطح در نفر میلیون

 هاییشوک به و دارند قرار فقر خط باالی در نفر میلیون صدها این،
 ببرند، جرن فقر دیگر ابعاد از یا و برساند فقر به را هاآن تواندمی که
 رند،پذیآسیب نامناسب، بهداشت و ثباتیبی محرومیت، جمله از

 یك میاقلی تغییرات باشد. فقر خط از باالتر هاآن مصرف اگر حتی
 تالش هادهه نابودی برای تهدید و فقر کاهش برای جدی خطر

 برای یبزرگ هایتالش فقر، مشکالت با مقابله برای است. توسعه
 ،است گرفته صورت فقر کاهش در مؤثر عوامل تحلیل و تجزیه

 شده شناخته اصلی عوامل از یکی عنوان به اقلیمی تغییرات که
 حال در سرعت به هوا و آب تغییرات گوناگون پیامدهای است.

 و قیرف مردم روی بر آن منفی اتتاثیر بیشترین و است افزایش
 توضعی این است. روستاییان خصوص به جهان اطراف ایحاشیه

 است ساخته پذیرترآسیب و بیشتر را موجود بشری هاینابرابری
 ستنده موجود وضعیت با انطباق به قادر کمتر فقر دلیل به که چرا

(Ali & Erenstein, 2017). افزایش باعث هوایی و آب تغییرات 
 کندمی دهشکنن بیشتر حتی را هاآن و شودمی هااکوسیستم بر فشار

 ویژه هب فقیر مردم معیشت که شودمی طبیعی بالیای به منجر و
 تحت ار فقر کردن کن ریشه برای هاآن توانایی و ییروستا یفقرا
 بیعیط بالیای معرض در بیشتر فقیر مردم زیرا دهد؛می قرار تاثیر

 عهفاج یك که زمانی را خود درآمد و هادارایی هاآن تقریبا و هستند
 هاآن معیشت که فقیر جوامع دهند.می دست از دهدمی رخ طبیعی

 تغییرات راث در تولید رفتن دست از با دارد، بستگی اکوسیستم به
 رفقی مردم که درآمد از بیشتری سهم برند.می رنج هوایی و آب

 هب هاآن پذیریآسیب افزایش سبب کنند،می صرف غذا برای
 .شودمی غذایی مواد اقالم بر قیمت نوسان یا هاقیمت افزایش

 و خشکسالی متنوع، بارندگی الگوهای باالتر، حرارت درجه
 تاثیر جهات بسیاری از هاآن سالمت بر مکرر هایسیالب

 یرتاث تحت جدی طور به فقیر خانوارهای مثال، عنوان به .گذاردمی
 هابیماری انتقال و تکثیر افزایش طبیعی، بالیای تغذیه، سوء گرما،
Lobell, & Hertel(  شوندمی گرفته قرار اسهال( و ماالریا )مانند

2014(. 
 زا بسیاری در اقتصادی هایبخش ترینمهم از یکی کشاورزی
 به دتوانمی کشاورزی هایشوک از بسیاری است. فقیر کشورهای

 و آب تغییرات با که دهد رخ هوا و آب به مربوط رویدادهای دلیل
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 کاهش سرعت خاص، طور به یابد.می افزایش آن شدت و هوایی
 اکوسیستم و کشاورزی بر اقلیمی تغییرات تاثیر تحت تواندمی فقر
 پنجم( ارزیابی )گزارش IPCC ارزیابی در که همانطور گیرد. قرار

 ولمحص عملکرد قبیل از غذایی مواد تولید است، شده داده نشان
 آب رایطش تغییرات تاثیر تحت مستقیم طور به برداشت کیفیت و
 و ارشب تغییر و شدید وقایع به مستعد که گیرندمی قرار هوایی و

 یرتاث تحت تواندمی دامی محصوالت تولید هستند. حرارت درجه
 ترسیدس قابلیت و گرما تنش از ناشی مرتع، کیفیت و وریبهره
 (Zhou et al.,2017; IPCC, 2019). گیرد قرار آب
 ،یقطعم و یزمان سری بیترک لیتحل و هیتجز به حاضر پژوهش در

 در کاربردی موضوعات از یکی که ،(0)ییتابلو هایداده روش
 به رسیدست امکان به توجه با .شودمی پرداخته است یاقتصادسنج

 از برخی ساله(02 )دوره (5111-5102) زمانی یدوره برای هاداده
 و عراق یمن، مصر، لبنان، اردن، ایران، شامل خاورمیانه کشورهای

 داده رقرا لیتحل هیتجز و یبررس وردم که اندشده انتخاب ترکیه
 پایگاه از بررسی مورد متغیرهای به مربوط هایداده .شوندمی

  است. شده گردآوری (WB) (7)جهانی بانك اطالعاتی
 یا دالر 0112 سرانه درآمد 5100 سال در درآمد کم اقتصادهای

 نهاییآ پایین به متوسط سرانه درآمد با اقتصادهای داشتند، کمتر
 0322 و دالر 0112 بین آن سرانه درآمد 5100 سال در که هستند
 تندهس سرانه درآمد دارای باال به متوسط درآمد با اقتصادهای دالر،
 هاییآن یافتهتوسعه کشورهای و بود دالر 05502 تا 0322 بین

 که بود دالر 05502 از بیش سرانه درآمد 5100 سال در که هستند
 این بر .است شده تعریف جهانی بانك توسعه هایشاخص توسط
 درآمد گروه در لبنان و عراق ترکیه، ایران، کشورهای اساس

 رانهس درآمد با کشورها گروه در یمن مصر، و اردن و باال به متوسط
 دارند. قرار پایین به متوسط

 را اطالعات از یغن یاربس یطیمح ی،مقطع و یزمان سری یبترک
 آورد.یم فراهم نظری یجنتا و برآورد هایروش گسترش برای
 برای ییتابلو هایداده از توانندیم محققان موارد، از یاریدربس

 به فقط یا و یزمان سری صورت به فقط توانینم که مواردی
 کنند. استفاده کرد، یبررس یمقطع صورت

  به یمقطع و یزمان ستری  یبترک هایمدل برای استتاندارد  فرم
 است: (0) معادله صورت

(0) 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

 مبدأ( از عرض احتساب )بدون توضیحی متغیر K (،0) معادله در
 حالت سه یرد،بگ یحالت چه 𝛼 ینکها حسب بر دارند. وجود 𝑋𝑖 در
 :آیدمی یشپ

 رد باشد، نداشته وجود مقاطع ینب یاختالف یچه اگر اول، حالت
 نیا در .شودیم مدل وارد مقاطع، تمام یانگینم صورت به 𝛼یجهنت

 و کارا برآوردهای ،(OLS) معمولی مربعات حداقل روش حالت
 .داد خواهدارایه  𝛽 و 𝛼از سازگاری

 باشد، داشته وجود اختالف مختلف، مقاطع ینب اگر دوم، حالت
 زمان طول در که شودیم داده نشان 𝛼𝑖 در طعامق ینب اختالف

  .ندیگویم ثابت اثرات روش روش، ینا به شوند.یم فرض ثابت
 به مقاطع ینب اختالف شود، فرض که یصورت در سوم، حالت

 رییگد روش از یست،ن ثابت زمان طول در و بوده یتصادف صورت
 شودیم استفاده مدل ینتخم برای ی،تصادف اثرات روش عنوان با

(Souri, 2012). 

 اثرات و تلفیقی های داده مدل بین انتخاب منظور به چاو آزمون
 هایداده کارگیری به بر مبنی صفری فرض گرفتن نظر در با ثابت

 زمونآ این در صفر فرضیه رد که کند،می استفاده F آماره از تلفیقی
 حل برای LSDV از استفاده و ثابت اثرات مدل وجود معنای به

 .(Souri, 2012) است مدل
 موضوع این تایید و (0) معادله هایحالت سایر بررسی منظور به
 ابانتخ باید یك کدام تصادفی و ثابت اثرات هایمدل بین که

 Hausmann (1978) شود.می استفاده هاسمن آزمون از شود،
 فرض تحت که داردمی بیان آزمون این کرد، مطرح را آزمون این
 متغیرهای سایر و مقطعی هایداده بین همبستگی وجود عدم

 لیو ناسازگارند تصادفی اثر و ثابت اثر برآوردگر دو هر توضیحی
 همبستگی وجود صورت در اما هست هم ناکارا ثابت اثر برآوردگر

 ثابت اثر توضیحی متغیرهای سایر و مقطعی هایداده بین
 اراید هاسمن آزمون تابع است. ناسازگار اثرتصادفی اما سازگاراست

 والد یارمع براساس آزادی درجه K-1 با 𝜒2یمجانب یعتوز
 . (Souri, 2012; Green, 2003)است

(5) 𝑊 = 𝜒𝑘−1
2 = [𝑏 − �̂�]

`
Φ̂−1[𝑏 − �̂�] 

 

 صورت این در باشد، آن بحرانی مقدار از بزرگتر W مقدار اگر
  شود.یم پذیرفته ثابت اثر با مدل نتیجه در شود. می رد 𝐻0 فرضیه

 وسطت شده انجام پژوهش از گرفته بر حاضر پژوهش یتجرب یالگو
Zhou et al., (2017) است زیر ایهمعادله به لگاریتمی فرم در 
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(0) 𝑙𝑛𝐼𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝐹𝐴𝑖𝑡 + 𝛼2𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑖𝑡 + 𝛼3𝑙𝑛𝐹𝑃𝑖𝑡 + 𝛼4𝑙𝑛𝐿𝑃𝑖𝑡 + 𝛼5𝑙𝑛𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡 + 𝛼6𝑙𝑛𝐸𝐴𝑖𝑡
+ 𝛼7𝑙𝑛𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡 + 𝜀1𝑖𝑡 

(7) 𝑙𝑛𝑃𝑂𝑈𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐹𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐹𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐿𝑃𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙𝑛𝐸𝐴𝑖𝑡
+ 𝛽7𝑙𝑛𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡 + 𝜀2𝑖𝑡 

 هک است مقاطع تعداد یانگرب i= (1,…,N) (،7 و 0) ایهمعادله در
 =t و است مقطع 4 کشورها از گروه ینا یبرا مقاطع ینا تعداد

(1,…,T) 02 استفاده مورد زمان مدت که است یزمان دوره یانگرب 
 .است سال

 وابستتته متغیرهای 𝑃𝑂𝑈𝑖𝑡 و 𝐼𝑀𝑅𝑖𝑡 (،7) و (0) یهامعادله در
 یهتغذ ستتوء و نوزادان میر و مرگ نرخ بیانگر ترتیب به پژوهش

 برآورد ضرایب  بردار دهندهنشان  βk است.  tسال  در i کشور  برای
 چهار شامل پژوهش، توضیحی متغیرهای دهندهنشان 𝑋kt و شده

 است: زیر شرح به مجموعه
 شامل: هوا و آب تغییرات متغیرهای الف(
𝐹𝐴𝑖𝑡: ؛هاجنگل مساحت تغییر درصد 
𝐶𝑂2𝑖𝑡: کربن اکسید دی ایگاخانه گاز انتشار (2CO). دی انتشار 
 سیپروک عنوان به هاجنگل مساحت تغییر درصد و کربن اکسید
 است لیلد این به شوند،می استفاده هوایی و آب تغییر متغیر برای

 و است دما افزایش اصلی دلیل ایگلخانه گازهای انتشار که
 وهبالق شاخص این هستند، وهوا آب تغییرات از تابعی هاجنگل

 است. هوایی و آب تغییرات

 شامل: فقر متغیرهای ب(
𝑃𝑂𝑈𝑖𝑡: جمعیت(؛ از )درصدی هیتغذ سوء 
𝐼𝑀𝑅𝑖𝑡: نرخ و تغذیه سوء متغیرهای .نوزادان ریم و مرگ نرخ 

 مورد فقر متغیر برای جایگزینی عنوان به نوزادان میر و مرگ
 فقر با مرتبط هایشاخص از بسیاری با ،زیرا .گیرندمی قرار استفاده

 طهراب بهداشت و سالمت وضعیت و تحصیالت سطح درآمد، مانند
 .دارند

 شامل: کشاورزی متغیرهای ج(
𝐹𝑃𝑖𝑡: ؛غذا دیتول شاخص 
𝐿𝑃𝑖𝑡: به امد تولید و غذایی مواد تولید شاخص .دام دیتول شاخص 
 رب خود نوبه به که کشاورزی، تولید برای جایگزینی عنوان

 استفاده گذارد،می تاثیر کشاورزی بخش در درآمد، و دستمزدها
 شود.می

 شامل: رفاه متغیرهای د(
𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡: یی(؛روستا جمعیت از )درصدی بهداشت به یدسترس بهبود 
𝐸𝐴𝑖𝑡: روستایی(؛ جمعیت از )درصدی برق به یدسترس 

𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡: جمعیت از )درصدی سالم آب منابع به یدسترس 
 تندعبار جسمانی سالمت مورد در بشر رفاه هایشاخص روستایی(؛

 به یدسترس و برق به دسترسی بهداشت، به دسترسی بهبود از:
 شاخص، سه این روستایی(، جمعیت از )درصدی سالم آب منابع
 هستند. جسمی سالمت بهبود وضعیت بیانگر

 است. اهمعادله خطای جزء 𝜀it نهایت در
 

  پیشنهادها و گیرینتیجه
 ت،ثاب اثرات تابلویی هایداده روش از استفاده با پژوهش این در

 اورمیانهخ کشورهای از منتخبی فقر بر ییهوا و آب ییراتتغ تاثیر
 این در گرفت. قرار بررسی مورد (5111-5102) زمانی دوره طی

 پژوهش تجربی الگوهای برآورد و بررسی از حاصل نتایج بخش
 شود.می تشریح

 از یکی معیار انحراف (،5) جدول در شدهارایه  اطالعات به توجه با
 میانگین طور به دهدمی نشان که است پراکندگی هایشاخص

 متغیرهای برای دارند؛ فاصله متوسط مقدار از مقدار چه هاداده
𝐹𝑃𝑖𝑡، 𝐿𝑃𝑖𝑡، 𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡، 𝐸𝐴𝑖𝑡 و 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡 هاداده کم پراکندگی بیانگر 
 است.

 جامان تابلویی هایداده روش از استفاده با برآوردها پژوهش، این در
 اشاره پایایی آزمون به ابتدا برآورد، نتایجارایه  از پیش است. شده
 (2) وچ و لین لوین، آزمون از متغیرها پایایی بررسی جهت شود.می

(LLC) (0) شماره جدول در آزمون این نتایج است. شده استفاده 
 است. شدهارایه 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7


 392  (احمد فتاحی اردکانیو  فاطمه سخی) منتخبی از کشورهای خاورمیانه تاثیر تغییرات اقلیمی بر فقر

 

 پژوهش مورد متغیرهای توصیفي آمار نتایج (:5) جدول

 متغیر میانگین معیار انحراف حداقل مقدار حداکثر مقدار
3/20 5/4 514/00 052/52 𝐼𝑀𝑅𝑖𝑡 
0/00 2/5 445/01 342/01 𝑃𝑂𝑈𝑖𝑡  

044/0 473/1 040/0 222/0 𝐶𝑂2𝑖𝑡 

550/02 123/1 255/2 752/2 𝐹𝐴𝑖𝑡 

02/070 72/40 251/02 311/012 𝐹𝑃𝑖𝑡  

10/020 23/40 545/55 215/001 𝐿𝑃𝑖𝑡 

3/30 0/57 370/03 547/42 𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡  

011 57/05 745/04 235/03 𝐸𝐴𝑖𝑡 

011 340/70 722/00 357/00 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡  

 4 مقاطع= تعداد 005 مشاهدات= کل تعداد
Source: research findings 

 

 تجربي الگوی متغیرهای پایایي آزمون نتایج (:3) جدول

 متغیر (LLC) آماره داریمعني سطح
105/1** 07/0- 𝐶𝑂2𝑖𝑡 
111/1*** 77/7- 𝐹𝐴𝑖𝑡 
110/1*** 32/5- 𝐼𝑀𝑅𝑖𝑡 
111/1*** 45/0- 𝑃𝑂𝑈𝑖𝑡  
111/1*** 01/0- 𝐹𝑃𝑖𝑡  
114/1*** 70/5- 𝐿𝑃𝑖𝑡  
111/1*** 07/7- 𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡  
117/1*** 23/5- 𝐸𝐴𝑖𝑡 
100/1** 50/5- 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡  

Source: research findings ***، ** یداریمعن بیترت به * و 
 درصد ده و پنج ك،ی سطح در

 
 اذعان متغیرها در واحد ریشه وجود بر صفر فرضیه آزمون این در

 آماره مقدار از آمده دست به آماره مقدار اگر که صورت این به دارد
 به یا و نیست شدن رد قابل صفر فرضیه باشد کوچکتر (0) جدول
 درصد 2 معناداری سطح از آمده دست به احتمال اگر دیگر عبارت
 ناپایا غیرمت عبارتی به و است واحد ریشه دارای متغیر باشد بیشتر
 ستفادها متغیر آن تفاضل از توانمی متغیر نمودن پایا برای است.

 متغیرهای کلیه که شودمی مالحظه (0) جدول به توجه با نمود.
  است. پایا مدل

 تلفیقی هایداده هایروش بین انتخاب منظور به پژوهش این در
 اساس ینا بر و شد استفاده یمرل F آزمون از تابلویی هایداده و

 در ،خاورمیانه یکشورها از منتخبی برای شده مطرح مدل دو هر
 پسماندها مجذور مجموع و برآورد ثابت اثرات روش به ابتدا

 مدل برآورد از حاصل پسماندها مجذور مجموع با سپس و محاسبه
 یراب سپس است. شده یسهمقا شترکم اثرات صورت به مذکور

 .دش استفاده هاسمن آزمون از یتصادف و ثابت اثرات ینب انتخاب
 است. شدهارایه  (،7) جدول در هاسمن و یمرل F هایآزمون نتایج
 در (7 و 0) ایهمعادله تخمین نتایج از حاصل لیمر F آماره مقدار
 یهضفر که گرفت یجهنت توانیم است. دارمعنی درصد یك سطح
 عنیم به نتیجه این .یرفتپذ توانینم را هامبداء از عرض یبرابر
 مارهآ مقدار است. پانل مدل گرفتن نظر در و صفر فرض قبول عدم

 دارمعنی درصد یك سطح در (7 و 0) ایهمعادله برای هاسمن
 اثرات روش از استفاده بر یمبن صفر ییهفرض روینا از است.
 روش و شودنمی پذیرفته مذکور معادالت برآورد یبرا یتصادف
  است. استناد قابل و معتبر ثابت اثرات

 
 

 نوزادان میر و مرگ نرخ مدل هاسمن و لیمر F هایآزمون نتایج (:4) جدول

 داریمعني سطح آماره مقدار آزمون نوع مدل

 نوزادان میر و مرگ نرخ مدل
F 111/1 24/20 لیمر 

 111/1 70/40 هاسمن

 تغذیه سوء مدل
F 111/1 74/32 لیمر 

 111/1 02/052 هاسمن

Source: research findings 
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 خنر تجربی الگوهای تحلیل و برآورد منظور به ،پژوهش این در
 وردم ثابت اثرات رگرسیون روش تغذیه سوء و نوزادان میر و مرگ

 است. شده گزارش (2 و 2) جداول در نتایج و گرفت قرار استفاده
 نشان را فقر تغذیه، سوء و نوزادان میر و مرگ نرخ متغیرهای

 تغییرات جمله )از دیگر هایشاخص با را فقر رابطه که دهند،می
 شد. داده نشان بشر( رفاه و کشاورزی هوا، و آب

 𝐹𝐴𝑖𝑡 متغیرهای (،2) جدول در شدهارایه  اطالعات براساس
،𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡 ، 𝐸𝐴𝑖𝑡 و 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡 داننوزا میر و مرگ نرخ وابسته متغیر بر 

 متغیرهای در افزایش درصد یك دارند. دارمعنی و منفی تاثیر

𝐹𝐴𝑖𝑡، 𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡 ، 𝐸𝐴𝑖𝑡 و 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡 315/5کاهش باعث ترتیب به، 

 در نوزادان میر و مرگ نرخ بر درصد 730/0 و 001/0 ،222/1

 شود.می خاورمیانه پژوهش مورد کشورهای

 ،𝐹𝐴𝑖𝑡 متغیرهای (،2) جدول در شدهارایه  اطالعات براساس
𝐹𝑃𝑖𝑡، 𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡 ، 𝐸𝐴𝑖𝑡 و 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡 متغیر و دارمعنی و منفی تاثیر 
𝐶𝑂2𝑖𝑡 به ارند.د تغذیه سوء وابسته متغیر بر دارمعنی و مثبت اثر 
 ، 𝐹𝐴𝑖𝑡، 𝐹𝑃𝑖𝑡 ، 𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡 متغیرهای در افزایش درصد یك عبارتی
𝐸𝐴𝑖𝑡 و 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡 204/1 ،200/1 ،315/0 کاهش باعث ترتیب به، 
 رد روستایی فقرای تغذیهسوء میزان بر درصد 112/0 و 031/1

 درصد یك طرفی از شود.می خاورمیانه پژوهش مورد کشورهای
 درصد 524/1 افزایش به منجر اکسیدکربندی انتشار در افزایش
 هاییافته با حاضر پژوهش نتایج شود.می تغذیهسوء میزان

 (& Zhou et al., 2017; Gentle شده انجام هایپژوهش

(Maraseni, 2012; Baba et al., 2010 دارد. خوانیهم  
 

 ثابت اثرات روش با نوزادان میر و مرگ نرخ مدل ینتخم یجنتا (:2) جدول

 متغیر شده برآورد ضرایب t آماره مقدار داریمعني سطح

111/1*** 70/2- 315/5- 𝐹𝐴𝑖𝑡 

202/1 70/1 170/1 𝐶𝑂2𝑖𝑡 

050/1 22/0- 003/1- 𝐹𝑃𝑖𝑡  

715/1 07/1- 003/1- 𝐿𝑃𝑖𝑡  

103/1*** 03/5- 222/1- 𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡
 

111/1*** 03/7- 001/0- 𝐸𝐴𝑖𝑡 

111/1*** 02/2- 730/0- 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡  

 مبدأ از عرض 127/4 12/00 ***111/1

 005 مشاهدات= کل تعداد 4 مقاطع= تعداد 02 ها=سال تعداد

Source: research findings (**كی سطح در یداریمعن دهنده*نشان )درصد 
 

  ثابت اثرات روش با تغذیه سوء مدل ینتخم یجنتا (:6) جدول
 متغیر شده برآورد ضرایب t آماره مقدار داریمعني سطح

111/1*** 02/0- 315/0- 𝐹𝐴𝑖𝑡
 

157/1** 53/5 524/1 𝐶𝑂2𝑖𝑡
 

100/1** 20/5- 200/1- 𝐹𝑃𝑖𝑡  

430/1 54/1- 170/1- 𝐿𝑃𝑖𝑡  

152/1** 50/5- 204/1- 𝐼𝑆𝐴𝑖𝑡  

115/1*** 07/0- 031/1- 𝐸𝐴𝑖𝑡
 

111/1*** 44/0- 112/0- 𝐼𝑊𝐴𝑖𝑡  

 مبدأ از عرض -403/1 -50/0 550/1

 005 مشاهدات= کل تعداد 4 مقاطع= تعداد 02 ها=سال تعداد

Source: research findings *(** پنج و كی سطح در یداریمعن دهندهنشان بیترت به ** و )درصد 
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 ارزشمندترین از زیستمحیط اجزای از یکی عنوان به هاجنگل
 یاقتصاد -اجتماعی اثرات دارای ملی هایسرمایه و طبیعی منابع

 هانگلج ساکنان مواقع از بسیاری در است. فراوانی زیستیمحیط و
 و ادیاقتص تغییرات از جنگل ساکن مردم زیرا هستند فقیر مردم

 صاداقت که کنندمی زندگی مناطقی در و هستند دور به اجتماعی
 در ت.اس آرام بسیار یا نیامده بوجود تکنولوژی پیشرفت و بازار

 بتخری و فقر میان باطلی دور وجود معموالً پایدار توسعه مباحث
 برای قیرف مردم که ایگونه به شود.می انگاشته مسلم زیستمحیط
 منبع ینترالوصولسهل عنوان هب طبیعی منابع به خود معاشتامین 
 رایب استفاده دامداری، با را آن و برده پناه درآمد و معیشتتامین 
 مورد حد از بیش کشاورزی، به کاربری تغییر و انرژیتامین 

 ار وضعیت این نیز جمعیت افزایش و دهندمی قرار برداریبهره
 بعمنا تخریب و زمین بازده کاهش باعث این و نمایدمی تشدید
 شکاه کیفی و کمی لحاظ به هاآن محصوالت و شودمی طبیعی

 در د.یابمی ادامه چرخه این و شوندمی فقیرتر نتیجه در و یابدمی
 منجر -هاجنگل تخریب و خشکسالی -اقلیم تغییر عوامل این کنار

 شود.می فقر افزایش به
 حد زا بیش تبخیر غیرمعمول، بارش همچون هوایی و آب تغییرات

 آبی عمناب میزان بر دریا سطح افزایش و شوری نفوذ تابستان، در
 یل،س زمین، فرسایش بزرگتر، مقیاس در این بر عالوه است. ثروم

 ولمحص تولید سطح نشرن محقق ها،زیرساخت به آسیب طوفان،
 زا ناشی عواقب جمله از فقر تشدید نتیجه در و غیره و موردنظر
 هب دسترسی بهبود است. جهانی مقیاس در هوایی و آب تغییرات

 مرگ نرخ کاهش باعث حاضر پژوهش نتیجه اساس بر سالم آب
 شود.می فقر کاهش نهایت در و تغذیه سوء و نوزادان میر و
 به بهداشت و برق به دسترسی بهبود پژوهش نتایج به توجه با

 هکطوری به شوندمی فقر کاهش به منجر رفاه هایشاخص عنوان
 ،یجهان بانك لهیوس به شده اشاره فقر ضد هایراهبرد از یکی

 در مثال عنوان به است. یادیبن یاجتماع خدمات آوردن فراهم
 وزشآم خانواده، میتنظ برق، به دسترسی درمان، و بهداشت نهیزم

 .هیتغذ و یاساس
ستمزدها  بر خود نوبه به که غذایی، مواد تولید افزایش   آمد،در و د

  به هتغذی سوء  کاهش به منجر گذارد،می تاثیر کشاورزی  بخش در

 است. پژوهش این در شده گرفته نظر در فقر شاخص عنوان

 شود:میارایه  زیر شرح به پیشنهادهایی
 ملهج از درآمد کم یکشورها در ییروستا فقر بودن باال لیدل به

 نیرترثؤم از یکی تواندیم یاقتصاد رشد بهبود ،یمن مصر، و اردن
 از ییروستا فقر یریپذبیآس کاهش در مدتبلند در هاروش
 .شود گرفته نظر در یمیاقل راتییتغ اتتاثیر

 که است یمنابع از یکی آب به یدسترس تیقابل که نیا به توجه با
 رب منفی اثر و قراردارد، میاقل راتییتغ از یناش خطرات معرض در
 گرفته نظر در- هیتغذ سوء و نوزادان ریم و مرگ نرخ شاخص دو

 یگشاراه تواندیم آن راتییتغ یبررس دارد، -فقر برای شده
 عجوام مهاجرت ،یناگهان یهاالبیس ،یخشکسال چون یمعضالت

 در هریغ و فقر کاهش یی،غذا محصوالت متیق نوسانات ،یانسان
 شود. گرفته نظر
 اتاطالع و اخبار به یدسترس بهبود جهت در یاقدامات بایستمی
 مناطق از هیتخل ،یعیطب یایبال و ییهوا و آب حوادث مورد در
 گیرد. تصور ،یاجتماع یمنیا یهاشبکه توسعه ر،یپذبیآس اریبس
 دو رب اکسیدکربندی انتشار متغیر مثبت اثرگذاری به توجه با

 هینقل لیوسا از کمتر استفاده حاضر، پژوهش در فقر شاخص
 سبب هانهیهز کاهش بر عالوه یروادهیپ یبرا تالش و یموتور

 یگازها دیتول و یلیفس یهاسوخت مصرف زانیم کاهش
 شود.یم یاگلخانه

 برای مسئول یاجتماع یهاگروه تیتقو شامل دیگری اقدامات
 در یگذارهیسرما و یبهداشت امکانات بهبود ،طبیعی منابع تیریمد

 شود. انجام بایستمی آموزش، و بهداشت
 الشت یخشکسال سكیر تیریمد یهاروش بر هیتک با است الزم
 ،یرزکشاو بخش بر ویژه به دهیپد نیا اثرات کاهش ضمن تا شود

 فقر اهشک نتیجه در و یآب منابع از داریپا استفاده یبرا الزم نهیزم
 شود. فراهم
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