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Abstract        Can a historical shock such as Iran's occupation in world 
war two and the resulting famine affect people's health up to the age of 
70? In this study, we do a natural experiment during the allied occupation 
interval in Iran. First, we documented the most challenging period of this 
shock based on historical evidence. Then we compare people who were 
prenatally exposed to this period with those who were born in similar 
periods immediately before and immediately after. To find the causal 
effect, we use various fixed effects and controls in the comparisons. The 
study results show that those whose in-utero period overlapped with this 
shock's most severe period are, on average, about 1.1 cm shorter than 
the two groups before and after them. These results are significant and 
robust and adding control variables, fixed effects, and small changes at 
the beginning and end of the period do not significantly change the results. 
Our results also indicate that the fetal period had a more significant impact 
on height than the first two years of life. This research contains a policy 
message for pregnant mothers, and health and welfare policymakers.
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اثر پایدار شوک اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ بر 
قد افراد در تهران

پذيرش: 1399/11/24د   ريافت: 1399/11/07

چکيد   ه: آیا یک شوک تاریخی مانند اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و قحطی ناشی از آن 
می تواند تا آستانه ۷۰ سالگی سالمت افراد را تحت تاثیر قرار دهد؟ در این پژوهش، یک آزمایش 
طبیعی در بازه زمانی اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ اجرا شده است. ابتدا از 
مستندات تاریخی، بازه زمانی سخت ترین دوره این شوک استخراج شده و سپس افرادی که 
دوره جنینی شان با این دوره همپوشانی داشته است، با متولدان بازه های زمانی مشابه بالفاصله 
قبل و بعد از دوره سخت مقایسه شده و برای کشف علّیت و اطمینان از ثبات نتایج، انواع 
اثرهای ثابت و کنترلی در مقایسه ها اعمال شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، کسانی که 
دوران جنینی شان با سخت ترین دوران این شوک همپوشانی دارد، به طور میانگین حدود ۱/۱ 
سانتیمتر کوتاه تر از دو گروه قبل و بعدشان هستند. این مقدار معنادار و پایدار است و تغییر در 
متغیرهای کنترلی، افزودن اثرهای ثابت، و تغییرهای کوچک در ابتدا و انتهای بازه زمانی تغییر 
معناداری در نتایج ایجاد نمی کند. همچنین، نتایج ما نشان می دهد که نُه ماهه جنینی از دو سال 
ابتدایی زندگی اثر بیش تری بر قد افراد دارد. این پژوهش حاوی پیام های سیاستی برای مادران 

باردار، سیاستگذاران، و مجریان سالمت و رفاه است.

کليد   واژه ها:  اقتصاد سالمت، اقتصاد توسعه، فرضیه ریشه  جنینی، اقتصاد کودک، تبعات 

جنگ جهانی دوم در ایران، سیاستگذاری فقر
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مقدمه

این که رویدادهای کودکی و مهم تر از آن جنینی می توانند پیامدهایی در طول عمر داشته باشند، 
به خوبی ثابت شده است. فرضیه ریشه  جنینی۱ بیان می کند که دوره نُه ماهه جنینی، مهم ترین دوران 
 .)Currie & Almond, 2011( زندگی فرد است و اثرهای قابل توجهی بر سالمت و سرمایه انسانی دارد
پژوهش های صورت گرفته در رشته های اقتصاد سالمت، اقتصاد کودک، و نیروی کار اثرهای ماندگار ناشی 

.)Banerjee et al., 2010; Majid, 2015( از شوک دوره جنینی را شناسایی کرده اند
سه دلیل اصلی باعث می شود که اقتصاددانان بر دوره جنینی تمرکز کنند. اول، بزرگی اثر شوک های 
جنینی است که تاکنون در پژوهش ها مشخص شده  است. دلیل دوم این است که بازۀ کوتاهِ  وجود نوزاد 
در رحم بیانگر آن است که به احتمال بهبودهای پارتو را می توان با بازتخصیص منابع از دیرتر به زودتر 
در چرخه عمر ایجاد کرد. با توجه به تعریف رایج علم اقتصاد به عنوان مطالعه تخصیص منابع کمیاب، 
عالقه اقتصاددانان به مطالعه این دوران بیش تر شده است. به عبارت دیگر، چون این فرضیه شواهد 
زیادی دارد، می توان یک مقطع کوتاه و مهم در زندگی هر شخص یافت که سرمایه گذاری در آن بسیار 
کاراست و هرگونه یارانه و حمایت به خانوارهای فقیر با کاهش سوء تغذیه در دوره بارداری همراه است 
و بازدهی باالیی در طول عمر فرزندان دارد )Backhouse & Medema, 2009(. بنا به دالیل اشاره شده، 
پژوهش های پیرامون فرضیه ریشۀ جنینی در اقتصاد سالمت، اقتصاد توسعه، و اقتصاد نیروی کار با 

سرعت زیادی رو به رشد هستند.
دلیل سوم برای عالقۀ اقتصاددانان به فرضیه ریشه جنینی این است که پدیده های رایجی مانند زلزله، 
سیل، و بحران های اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه وجود دارند که به طور بالقوه می توانند 
سرمایه انسانی کودِک در شرف تولد را تحت تاثیر قرار دهند. از یافته های پژوهش های پیشین این است 
که حتی شوک های به نسبت معتدل در ابتدای زندگی می تواند آثار منفی مهمی در پی داشته باشد. ادبیات 
این حوزه تا این حد پیش رفته است که شاید این امکان وجود داشته باشد که در پاسخ به محرومیت های 
ژنتیکی، با اصالح محیط می توان پاسخ مناسب یافت، به شیوه  ای که موجب ارتقای سالمت کودک شد. نظر 
به این که فقر و نابرابری یک پدیده قابلیتی است )Dadgar et al., 2020(، فرضیه ریشه جنینی بیان می کند 
که نیروهایی که به نابرابری و فقر بیش تری منجر می شوند، شاید با سرمایه گذاری هایی در مورد زنان باردار، 

.)Almond et al., 2018( کودکان، و محیط  زیست آنان اصالح پذیر باشند
با وجود این شواهد محکم پیرامون فرضیه ریشه  های جنینی، هنوز پژوهشی به بررسی اثر این 

1. Fetal Origin Hypothesis )FOH(
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رویدادهای تاریخی به عنوان یک شوک بر سالمت یا تشکیل سرمایه انسانی در ایران نپرداخته است. 
به عالوه، شدت و مدت ماندگاری اثر این رویدادها نیز هنوز محل تردید است )Currie, 2020(. در 
این پژوهش، مطالعۀ هم گروهی۱ در سال ۱۳۹۰ مورد پرسش است، در حالی که این گروه از شهریور 
سال ۱۳۲۰ با شوک مواجه است و در آستانه ۷۰ سالگی قرار دارد. این فاصله زمانی موجب می شود 
این فرضیه آزمون  به عبارت دقیق تر،  قرار گیرد.  نیز مورد آزمون  این شوک ها  که میزان ماندگاری 
ایران در جنگ جهانی دوم،  می شود که آیا آثار ناشی از یک شوک سخت تاریخی در زمان اشغال 
سالمت افرادی را که در دوره جنینی با این شوک مواجه شده اند تا آستانه ۷۰ سالگی تحت تاثیر قرار 
داده است؟ تا جایی که بررسی ما اجازه می دهد، تا زمان انتشار این پژوهش، مطالعه فارسی در زمینه 
فرضیه ریشه های جنینی منتشر نشده است. همچنین، با وجود شواهد زیاد کتب تاریخی از پیامدهای 

اشغال ایران، پیامدهای آن بر سالمت افراد نیز بررسی نشده است. 

مبانی نظری پژوهش

در ادبیات اقتصاد کودک تاکید می شود که شوک های دوران جنینی برای یک فرد با دو ویژگی 
پدیدار می شود: تاخیر، که در آن اثرهای شوک ممکن است دیرتر و در سنین باال در زندگی آشکار 
فرد معین در طول  برای یک  از شوک دوران جنینی  ناشی  به موجب آن شرایط  تداوم، که  شوند. 
زندگی ماندگار می شود )Almond et al., 2018(. با وجود این که فرضیه منشای جنینی ابتدا به عنوان 
نظریه خاصی در مورد اثرهای محرومیت تغذیه والدین بر شرایط سالمت عروقی آنان در بزرگسالی 
بود )Barker, 1999(، اقتصاددانان دریافتند که این شوک ها بسیاری از پیامدهای دیگر را تحت تاثیر 
قرار می دهند و حوزه های متفاوتی ازجمله ضریب هوشی و دستمزد، و خصیصه های شخصیتی به اثر 
ارتباط دارد )Barker, 1992(. ادبیات در حال گسترش فرضیه ریشه جنینی  ابتدای عمر  شوک های 
بهداشتی،  نامطلوب  نتایج  با  بارداری  نامناسب در حین  و محیط  نامطلوب  تغذیه  نشان می دهد که 
آموزشی، و اقتصادی کودکان در بزرگسالی مرتبط است )Currie & Almond, 2011(. این ادبیات از 
آزمایش های طبیعی استفاده می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که وقتی گروهی از افراد در معرض 
شرایط سختی چون سیل، زلزله، قحطی، همه گیری یا فعالیت های انسانی جنگ و سایر درگیری های 
بر  که  پژوهش هایی  اساس  می گذارد.  برجای  آن ها  بر  بلندمدتی  آثار  چه  می گیرند،  قرار  مسلحانه 
جنین  که  وقتی  بوده اند:  استوار  بیولوژیک  یافته  یک  بر  یافته اند،  بلندمدتی  آثار  جنین  تغذیه  سوء 
1. Cohort Study
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قرار دهد  اولویت  تغذیه در  برای دریافت  را  تغذیه ای روبه رو شود، ممکن است مغز  نارسایی   با یک 
)Gluckman & Hanson, 2006(. اگر نقص تغذیه ای در طی پنجره های مهم از رشد جنین رخ دهد، 

واکنش تطبیقی جنین ممکن است بر رشد اندام های حیاتی دیگر مانند قلب اثر بگذارد و بعدها خود را 
با آسیب پذیری باالتر در برابر بیماری های قلبی و دیابت نوع ۲ نشان دهد )Barker, 1997(. همچنین، 
بازه های مهمی از رشد اندام های حیاتی مانند قلب، کلیه، و استخوان های بلند در دوره جنینی اتفاق 
می افتد. در واقع، کوتاه تر شدن قد افراد به دلیل مواجهه با قحطی، عالمت هایی از نقص در سالمت و 
سرمایه انسانی است. عالوه بر این، پنجره های مهم رشد بسیاری از اندام های حیاتی با رشد استخوان های 
بلند تداخل دارند که پایه و اساس رشد قد در آینده را ایجاد می کنند )Karimi et al., 2020(. بر اساس 
این، ارتباط منفی قد با مرگ ومیر و بیماری های مختلف به محیط تغذیه ای جنین وابسته است و بنابر 
شواهد متعدد، تاثیر یک نارسایی تغذیه ای در رحم بر قد کودکی ممکن است نشانه افزایش خطر ابتال 
به بیماری های خاص در زندگی باشد )Barker, 1990; Carslake et al., 2013; Fogel, 1994(. به تازگی 
ادبیات اقتصاد توسعه از قرار گرفتن در معرض آزمایش های طبیعی استفاده می کند و نشان می دهد که یک 
محیط نامطلوب تغذیه ای در دوران بارداری با قد کوتاه تر مرتبط است. نمونه هایی از آزمایش های طبیعی 
مورد استفاده در این ادبیات، جنگ داخلی در نیجریه )Akresh et al., 2012(، حمله آفت به محصوالت 
باغی در فرانسه )Banerjee et al., 2010(، طوفان شن در ایاالت متحده )Cutler et al., 2007(، قحطی 
اتیوپی )Dercon & Porter, 2014(، تغییرهای ساالنه بارندگی در اندونزی )Maccini & Yang, 2009(، و 
طوفان های ال نینو در اکوادور )Rosales-Rueda, 2018( است. برای مثال، تاثیر کاهش ۴۰ درصدی درآمد 
ناشی از حمله آفت به باغ ها در فرانسه فقط کم تر از دو میلیمتر برآورد شد )Banerjee et al., 2010(. یا 
افزایش ۲۰ درصدی بارندگی در روستاهای اندونزی در سال تولد کودکان، همراه با شش میلیمتر افزایش 
قد در میان جمعیت زنان ۲۶ تا ۴۷ ساله بود )Maccini & Yang, 2009(. همچنین، کودکان اکوادوری 
در خانواده های فقیری که در معرض طوفان ال نینو در دوره جنینی قرار داشتند، پنج تا هفت سال بعد، 
از رشد قد حدود پنج میلیمتر کوتاه تر بودند )Rosales-Rueda, 2018(. به تازگی نیز برخی پژوهش ها در 
ماه مبارک رمضان نشان می دهد که مواجهه دوره جنینی با ماه مبارک رمضان در سه ماهه دوم بارداری 
برای کودکان زیر ۱۸ سال، کاهش حدود شش میلیمتری بر قد کودکان پسر ۱۰ تا ۱۸ سال داشته است 

۱.)Karimi et al., 2020(

۱. نیاز به یادآوری است که در دین اسالم روزه برای زنان باردار و شیرده واجب نیست.
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روش شناسی پژوهش

تمرکز  ایران در شهریور سال ۱۳۲۰  اشغال  یعنی  تاریخی  بر یک شوک سخت  پژوهش حاضر 
می کند تا شدت اثر این شوک را در دوران جنینی بر قد به عنوان شاخصی از سالمت افراد ارزیابی 
کند. علت این که بر دوران جنینی و یک مقطع خاص توجه می شود در این است که بر اساس شواهد 
متعدد مهم ترین دوران زندگی هر فرد دوران جنینی است و به دلیل کوتاه و خوش تعریف بودن، اجازه 
مقایسه های مقطعی کوتاه مدت را می دهد. به این ترتیب، می توان این افراد را با کسانی که بالفاصله از 
شوک گریخته اند، مقایسه کرد. در صورتی که دوران کودکی طوالنی باشد، اجماع کاملی بر پایان آن 
دوره وجود ندارد )Almond et al., 2018(. در این پژوهش، ما از روش شناسی رایج یعنی مقایسه گروه 
سنی مواجه شده با شوک در افراد قبل و بعد از شوک استفاده می کنیم. همچنین، قد افراد به عنوان 
شاخص نشان دهنده سالمت در نظرگرفته می شود، زیرا قد به عنوان یک شاخص تجمیعی از سالمت 

.)Fogel, 1994( در ادبیات اقتصاد سالمت و اقتصاد توسعه پذیرفته شده است
در این بخش ابتدا دوران سخت شوک تاریخی با توجه به شواهد موجود تبیین می شود و سپس 

داده ها و مدل آماری برای شناسایی اثر شوک پردازش می گردد.

اشغال ایران، افول محصول و بحران نان
اُفت  با   ۱۳۱۹ سال  از  تغذیه ای  شوک  با  همراه  سخت  دوران  یک  تاریخی،  شواهد  اساس  بر 
محصوالت به ویژه در بخش کشاورزی آغاز شده و از سوم شهریور ۱۳۲۰ همزمان با اشغال ایران توسط 
متفقین به اوج خود رسیده است. شرایط سخت در شهر تهران دست کم تا آذر ماه ۱۳۲۱ و قیامی به 
نام بلوای نان ادامه داشته است. در این بخش، استدالل می کنیم که چرا بنا  به دالیل متعدد به نقل از 
منابع داخلی و خارجی، مقطع شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۷ آذر ماه ۱۳۲۱ یکی از سخت ترین برهه های قرن 
برای شهر تهران بوده است و شواهدی ارائه می کنیم که چرا بر این بازه زمانی متمرکز شده ایم. پس 
از آن، تاثیر مواجهۀ دوران جنینی با این بازه زمانی سخت را با مقایسه قد افراد با گروه های بالفاصله 

قبل و بعد از شوک نشان می دهیم.

الف. اشغال ایران
متفقین،  توسط  ایران  اشغال  از  پس  که  است  داده  نشان  ایران  اقتصاد  از  تاریخی  مطالعه  یک 
بازگردد  اشغال  از  قبل  به سطح  داخلی سرانه  ناخالص  تولید  تا  است   حدود یک دهه طول کشیده 
اقتصادی، پیامدهای  )Esfahani & Pesaran, 2009(. به نظر می رسد این شوک عالوه بر پیامدهای 
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سالمت جدی هم داشته است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. برای درک بهتر اهمیت موضوع 
یک تصویر کلی از آن نشان می دهیم. شکل )۱(، که از داده های مورد مطالعه ما در این پژوهش تهیه 
شده، قد ساکنان شهر تهران را با فاصله اطمینان ۹۵ درصد بر اساس سال تولد هجری خورشیدی به 
تصویر کشیده است. این شکل نشان می دهد که چگونه این روند افزایشی قد برحسب سال تولد در 

پی این شوک دچار افول شده است.

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۷

۱۶۶

یم
نا

گ
نی

ق 
ب د

 ر
سح

ب
س 

نا
ت

 ی
تم

ر

۱۳
۱۲

۱۳
۱۳

۱۳
۱۴

۱۳
۱۵

۱۳
۱۶

۱۳
۱۷

۱۳
۱۸

۱۳
۱۹

۱۳
۲۰

۱۳
۲۱

۱۳
۲۲

۱۳
۲۳

۱۳
۲۴

۱۳
۲۵

۱۳
۲۶

۱۳
۲۷

یسمش یرجه لاس
دصرد ۹۵ نانیمطا هلصاف

فاصله اطمینان ۹۵ درصدسال هجری شمسی

متر
تی 

سان
ب 

حس
بر 

د 
ن ق

گی
یان

م

شکل۱:میانگینقدافرادبرحسبسالتولددربازه۱۳۱۲تا۱۳۲۷

همان طور که مشاهده می شود، از سال ۱۳۲۰ که از سوم شهریور کشور ایران تحت اشغال متفقین بوده، 
روند رشد قد دچار یک سقوط شده است. ما شواهد بسیاری ارائه می دهیم که این سقوط در روند قد تصادفی 
نبوده است. البته الزم است اشاره کنیم که این اشغال با سال بد کشاورزی قبل از آن یعنی سال ۱۳۱۹ 
خورشیدی توام شده و در واقع، در یکی از بدترین مقاطع تاریخی ایران رخ داده است. البته که قد افراد یک 
متغیر وابسته به سن است، بنابراین در شکل )۱( داده ها دارای روند هستند. پس مقایسه عادی آن ها بدون 
کنترل روند سنی و جنسیت و سایر عوامل موثر دقیق نیست. ما در بخش نتایج عالوه بر سن دقیق ماهانه و 
جنسیت، متغیرهای مربوط به تحصیالت والدین، شغل، و منطقه سکونت آنان را یک به یک به مدل مقایسه 
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آماری اضافه و با روش اثرهای ثابت آن ها را کنترل می کنیم. در بخش ثبات نتایج نشان می دهیم که حتی با 
وجود روند افزایشی در قد ایرانیان، دو نیمه سال ۱۳۲۰ متفاوت هستند و پس از اشغال ایران، حتی در سال 
۱۳۲۰ قد افراد کوتاه تر شده است. اگرچه طبیعتاً حجم نمونه ها در دو نیمه یک سال بسیار کوچک است. 
همچنین، نشان می دهیم افرادی که تمام نُه ماهه جنینی شان در این دوره بوده است، از گروهی که کم تر از 
نُه ماه با آن مواجه بوده اند، بیش تر تحلیل رفته اند. شواهد ما یک یافته مهم از ادبیات این حوزه را نیز تایید 
می کند، این که دوره جنینی از دوره بعد اثرگذارتر است، چرا که گروه پیشینی آزمایش ما در ۱۶ تا ۴۰ ماه 

اول زندگی با همین شوک مواجه شده اند، اما از گروه مواجهۀ ما بلندتر هستند.

خالصه ای از پيامدهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
در سحرگاه سوم شهریور۱۳۲۰ مصادف با ۲۵ آگوست ۱۹۴۱ نیروهای متفقین وارد ایران شدند و ایران 
را به اشغال نظامی خود درآوردند. گذشته از جنبه های سیاسی و اجتماعی، شرایط اقتصادی ایران نیز بر اثر 
این واقعه متزلزل شده و در بسیاری از کتب از آن به عنوان قحطی یاد شده است )جامی، ۱۳۸۱(. یک بررسی 
تاریخی نشان می دهد که ۷۵ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی شاغل بوده اند و این بخش مهم حدود ۵۰ 
درصد تولید ناخالص ملّی ایران در زمان اشغال بوده است. در جریان اشغال، تولید گندم و جو ۲۵ درصد، پنبه 
۳۹ درصد، برنج ۱۰ درصد، گاو ۹ درصد، و توتون و تنباکو ۷ درصد کاهش یافته است )Foran, 2019(. پژوهشی 
دیگر نشان می دهد که سیاست های مالی در قالب عرضه و چاپ پول به میزان چهار برابر افزایش شاخص هزینه 
زندگی و گسترش تورم را در پی داشته است، به حدی که مردم تهران حتی در تهیه نان هم دچار مشکل 
بوده اند )Katouzian, 2006(. شاهد دیگر بر این سیاست های پولی مخرب، این است که وزیر دارایی وقت ایران، 
حسن مشرف نفیسی، قیمت خرید لیره انگلستان را از ۶۸ ریال به ۱۴۰ ریال افزایش داده است تا انگلیسی ها 
برای تامین هزینه های ریالی خود زحمت کم تری بکشند )جامی، ۱۳۸۱(. این کاهش شدید ارزش ریال باعث 
شده است که درآمد ایران از فروش کاال و خدمات به متفقین نصف شود )صدر نبوی، ۱۳۷۰(. شرایط به گونه ای 
بوده است که ایران در نیمه دوم سال ۱۳۲۰ و سال ۱۳۲۱ به ویژه تا آذر ماه دوران سختی را به ویژه در مناطق 
محروم تجربه کرده است )Katouzian, 2006(. این شواهد بخش کوچکی از مستندات در خصوص سختی 

شرایط بوده است که همگی نشان از افول بیش تر شاخص های تولید و متغیرهای پولی دارند.

ب. افول کشاورزی از سال قبل و تشدید آن با اشغال
شرایط ایران در زمان اشغال با یک بدشانسی نیز همراه بوده است. در سال قبل از اشغال به دالیلی تولید 
کشاورزی دچار افول می شود. به احتمال این کمبودها موجب اتمام بخشی از ذخایر گندم در سیلوها شده 
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است. بر اساس تخمین های به نسبت معتبری که تنها تخمین های موجود نیز هستند، هر دو تولید کل کشور و 
تولید کشاورزی از سال ۱۳۱۹ رو به کاهش بوده است. این کاهش در سال ۱۳۲۰ همزمان با اشغال کشور و تا 
۱۳۲۱ به بدترین سطح خود می رسد و از سال ۱۳۲۲ بهبود می یابد. نتایج این تخمین ها از تولید کشاورزی و 
تولید کل، در کتابی از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران مستند شده است )خاوری نژاد، ۱۳۸۱(. ما 
یکی از جداول این کتاب را که رشد بخش کشاورزی و تولید کل را به قیمت های ثابت سال ۱۳۶۹ ارائه کرده 
است، در سال های مورد نظر و اطراف آن در جدول )۱( خالصه می کنیم و همچنین اشاره می کنیم که بنابر 
تخمین های همین کتاب، در آن سال ها حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش کشاورزی بوده است.

جدول۱:رشدتولیدناخالصداخلیواجزایآنبهقیمتهایثابتسال۱۳۶۹)خاورینژاد،۱۳۸۱(

131۶131۷1318131913201321132213231324سال
۲/۸۱۸/۹۱/۹۵/۴-۱۱/۷-۱۱/۱-۷/۵۷/۹۶/۹کشاورزی

۰/۱۴/۵۳/۶۱۸-۱۷/۲-۷/۶-۸/۹۷/۴۱۵/۱کل

ج. بحران نان

آخرین مستند ما برای درک بهتر شرایط سخت این دوران، شواهد متعدد بر کمبود نان در تهران 
است که نشان از جدی بودن شوک تغذیه ای دارد. در حالی که غذای اصلی مردم ایران نان بوده است، 
گزارش های تاریخی این دوران تلخ، ازدحام های جمعیت مقابل نانوایی ها و مرگ ومیر ناشی از گرسنگی 
را نشان می دهد )جامی، ۱۳۸۱(. هنگامی که احمد قوام در مرداد ۱۳۲۱ به نخست وزیری رسید، قرصی 
نان روی میز کنفرانس مطبوعاتی خود گذاشته و گفته است که اگر بتواند نان مرغوب در دسترس همۀ 
ایرانیان قرار دهد، سایر مشکالت حل می شود )Foran, 2019(. همچنین، گزارشی از منابع خارجی در 
سال ۱۳۲۱ خورشیدی بیان می کند که مشاهده صفوف طوالنی مردم پریشان و لرزانی که برای دریافت 

.)Skrine, 1962( جیره نان ساعت ها پشت سر یکدیگر می ایستادند، بسیار عادی بود

زمان بهبود نسبی شرایط

مستندات اشاره شده شکی برجای نمی گذارند که دوره آغازشده از شهریور ۱۳۲۰ دوران بسیار سختی 
بوده است. اما الزم است دالیلی هم بر انتهای زمان شوک بیان شود. هرچند که زمان انتهای شوک به روشنِی 
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زمان آغاز آن نیست، اما شواهد بخش بعد نشان از بهبود شرایط پس از بلوای نان یعنی از دی ماه ۱۳۲۱ 
به ویژه در سال ۱۳۲۲ دارد. به عالوه، در جدول )۱( هر دو تولید کل و تولید کشاورزی از سال ۱۳۲۲ با 
رشد باالیی همراه بوده است. برای نمونه نقل شده است که بعد از آن که در اثر قحطی، شرایط سختی در 
ایران به وجود آمده، انگلیس در آبان ۱۳۲۱ با سماجت آمریکا تعهد کرده است که برای جبران کمبود نان 
در تهران ۳۵۰۰ تن گندم از انبارهای خود در عراق را به ایران ارسال کند، و اولین محمولۀ گندم انگلیس در 
تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۱ با کامیون وارد تهران شده اند )الهی، ۱۳۶۹(. همچنین، در تابستان همان سال وزارت 

  خواربار  منحل و وظایف آن به اداره کل دارایی به ریاست میلسپو آمریکایی سپرده شد )میلسپو، ۱۳۷۰(.
تخمین های اقتصادی جدول )۱( نشان می دهد که محصول کشاورزی و رشد اقتصادی در سال 
از مستندات  با شواهد نقل شده  به طور کامل  این تخمین ها  با رشد چشمگیری همراه است؛   ۱۳۲۲
تاریخی سازگار است. برای مثال، در یکی از این اسناد بیان شده است که  در سال ۱۳۲۲ تولید گندم 
از شرایط خوبی برخوردار بوده و پس از چند سال، بیش  از میزان مصرف، گندم  جمع آوری شده است. 
همچنین، دولت به بحران غله غلبه کرده و وضعیت نان به  شرایط عادی خود بازگشته است و در نهایت 
در سال ۱۳۲۳ ممنوعیت خرید و فروش آزاد غله برداشته شده است )پرتوی مقدم، ۱۳۸۴(. اگرچه 
بحران های اجتماعی و سیاسی ایجادشده در پی اشغال ایران تا سال ها ادامه می یابد، اما می توان دی 
ماه ۱۳۲۱ را پایانی بر دوران گرسنگی سخت در تهران تلقی کرد. بنا بر شواهد ارائه شده، پایان بلوای 
نان پایانی بر دوره گرسنگی سخت در تهران در نظرگرفته می شود و گروه سنی که بر اساس تاریخ 
تولد، دوره جنینی آن ها دست کم یک ماه با بازه ۳ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۱ آذر ۱۳۲۱ تداخل داشته 
است، مورد مطالعه قرار می گیرد، که متولدان شهریور ۱۳۲۰ تا شهریور ۱۳۲۲ )نُه ماه پس از پایان 

بحران( هستند. شکل )۲(، زمان بندی و نحوه طراحی آزمایش طبیعی را نشان می دهد.

شهریور 1324

شهریور 1322 
پایان مواجهه

21 آذر 1321 بلوای 
نان و آغاز بهبود

شهریور 1320 
آغاز اشتغال

شهریور 1318

گروه کنترل پيشينی 9 ماه مواجه گروه کنترل پسينی
جزئی

9 ماه مواجه 
جزئی

۶ ماه مواجه 
کامل

شکل۲:زمانبندیآزمایشطبیعی
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شيوه شناسایی

در این پژوهش، متولدان این دوره یعنی افراد ۶۸ تا ۷۰ ساله با بازه های زمانی قبل و بعد از این 
دوران سخت، یعنی هر دو گروه افراد ۷۰ تا ۷۲ ساله و ۶۶ تا ۶۸ ساله، که در دوره جنینی از این 
این  برای  بر قد مقایسه می شوند.  اثرگذار  با کنترل تمامی متغیرهای در دسترس  دوره گریخته اند، 
افراد استفاده می شود و یک متغیر مجازی۱ برای متولدانی که دوران جنینی  تاریخ تولد  از  منظور، 
آن ها با دوران سخت شوک تالقی دارد، تعریف می شود تا در چندین مدل مقایسه ای با کنترل تقریباً 
تمام متغیرهای موجود اثرگذار بر قد، تاثیر مواجهه با این شوک در دوران جنینی بر قد افراد مورد 
بررسی قرار گیرد. برای کمینه کردن خطای ناشی از روندهای زمانی عالوه بر کنترل دقیق سن، این 
افراد فقط با گروه های بازه زمانی مشابه قبل و بعدشان، به عنوان دو گروه کنترلی، مقایسه می شوند. 
نداده اند.  نشان  معنادار  تفاوت  بعد،  و  قبل  و  مواجهه  گروه  سه  در  قد،  با  مرتبط  متغیرهای  سایر 
همچنین، آزمون های متعدد برای ثبات نتایج انجام شد، به همین دلیل تفسیر علّی که این اثر ناشی 
از اشغال ایران و فقر غذایی ناشی از آن باشد، بسیار محتمل است. داده های مورد استفاده در سال 
۱۳۹۰ جمع آوری شده اند، یعنی هم گروه های مورد مطالعه در زمان پیمایش بین ۶۸ تا ۷۰ سال سن 
داشته اند. یافته های ما نشان می دهند با وجود گذشت حدود هفت دهه، آثار شوک بر این گروه برجای 

مانده است.

داده ها

با  پرسشنامه ای  از طریق  ماه(  انتهای  تا  )از سوم  پژوهش در مهرماه سال ۱۳۹۰  این  داده های 
عنوان پیمایش سنجش عدالت در شهر تهران دور دوم جمع آوری شده اند. این پیمایش توسط سازمان 
است.  اجرایی شده  تهران  توسط شهرداری  و  توسعه سالمت طراحی شده  مرکز  و  بهداشت جهانی 
عالوه  به  شهر  ساکنان  محیطی  و  اجتماعی،  روحی،  ارزیابی سالمت جسمی،  بررسی،  این  از  هدف 
عادات بهداشتی، رژیم غذایی، دسترسی به خدمات بهداشتی، و کیفیت زندگی کلی آن هاست. داده ها 
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از خانوارهای ۲۲ منطقه شهر جمع آوری شده و در 
آن ۳۳۹۱۵ خانوار شامل ۱۱۸۴۶۴ نفر مورد بررسی قرار گرفته اند. داده ها شامل شاخص های وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی در سطح فردی، و تاریخ تولد و قد برحسب سانتیمتر است. تاریخ تولد ۲۲۳۵۰ 

1. Dummy Variable
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نفر گزارش نشده است، در نتیجه ۹۶۱۱۴ نفر باقی مانده است. در این پژوهش، فقط بر بخشی از این 
داده ها که در بخش بعد می آید تمرکز می شود. سه گروه به نسبت مشابه از افراد در این آزمایش تفکیک 
شده است. گروه در معرض شوک: گروهی که بر اساس تاریخ تولد، دوران جنینی آن ها از ۱ تا ۲۸۰ 
روز )کل دوران جنینی( با دوران قحطی سخت از ۳ شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۱ همپوشانی 
داشته است. برای این که دوران جنینی آن ها با این تاریخ همپوشانی داشته باشد، تاریخ تولد آن ها باید 
در فاصله شهریور ماه ۱۳۲۰ تا شهریور ۱۳۲۲ )۲۸۰ روز پس از ۲۱ آذر ۱۳۲۱( باشد. تعداد این نمونه 
۹۸۷ نفر است. گروه کنترل پیشینی: که تولد آن ها در فاصله زمانی دوساله مشابه قبل از قحطی بوده 
است. یعنی متولدان شهریور ۱۳۱۸ تا شهریور ۱۳۲۰ که تعداد این نمونه ۸۲۰ نفر است. گروه کنترل 
پسینی: که تولد آن ها پس از دوران سخت قحطی و در فاصله زمانی از مهر ۱۳۲۲ تا شهریور ۱۳۲۴ 
است و تعداد این نمونه ۱۰۲۴ نفر است. شکل )۳(، میانگین قد سه گروه مطالعه را بدون هیچ گونه 

متغیر کنترلی نشان می دهد.

 

۳شکل 
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 آزمایش کنترل پسینی کنترل پیشینی

 هابندي دورهزمان درصدي 98فاصله اطمینان 

شکل۳:مقایسهقدسهگروهموردمطالعهبدونکنترل
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همسانی گروه های مقایسه، کنترل متغيرها و روش اثرهای ثابت1

از آن ها داشت، الزم  علّی  تفسیر  بتوان  و  باشند  آزمایش های طبیعی معتبر  این که چنین  برای 
است افراد گروه کنترل و گروه مواجهه، از همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده یکسان 
باشند )Angrist & Pischke, 2014(. این نکته کلیدی در آزمایش های طبیعی، میدانی، و آزمایشگاهی 
است. برای این منظور از جدول )۲(، که به جدول تعادل۲ معروف است، استفاده می شود. نسبت های 
گزارش شده، تعداد افراد در نمونه نسبت به کل نمونه هستند. برای مثال، نسبت سرپرست های خانوار 
در نمونه نسبت به تعداد زیر نمونه، همچنین رتبه های شغلی پدر سرپرستان خانوار در چهار زیرگروه 
از ۱ که کارگر فصلی و دستفروش است تا ۴ که پزشک، وکیل یا کارخانه دار است. گروه ۲ کارگر، 
کشاورز یا نیروی خدماتی، و گروه ۳ کارمندان لشکری و کشوری هستند. همچنین، تحصیالت پدر 
سرپرست خانوار نیز در پنج رده از ۱ تا ۵ به ترتیب بی سواد، تحصیالت ابتدایی، زیِردیپلم، دیپلم، و 

دانشگاهی دسته بندی می شود.

جدول۲:تعادلسهگروهازافرادموردمطالعه:میانگینهرمتغیر)فاصلهاطمینان۹5درصد(

بعد از شوک شوک قبل از شوک متغير/ دوره
۱۰۲۰ ۹۸۷ ۸۲۱ تعداد مشاهده
۰/۵۴

)۰/۵۱ ,۰/۵۷( 
۰/۵۷

)۰/۵۴ ,۰/۶۰( 
۰/۵۸

)۰/۵۵ ,۰/۶۲( نسبت مردان به کل

۰/۰۰۸
)۰/۰۰۱ ,۰/۰۱( 

۰/۰۱
)۰/۰۰۴ ,۰/۰۱۷( 

۰/۰۱
)۰/۰۰۴ ,۰/۰۱۷( نسبت غیرایرانی به کل

۰/۰۷
)۰/۵ ,۰/۹(

۰/۰۶
)۰/۵ ,۰/۸(

۰/۰۹
)۰/۰۷ ,۰/۱۱( نسبت غیرفارسی زبان

۳/۲
)۳/۱ ,۳/۳(

۳/۱
 )۳/۰ ,۳/۲(

۳/۲
)۳/۱ ,۳/۳( تعداد افراد در خانوار 

۰/۲۱
)۰/۱۸ ,۰/۲۳(

۰/۲۱
)۰/۱۸ ,۰/۲۴(

۰/۱۹
)۰/۱۶ ,۰/۲۲( نسبت سیگاری ها در خانوار فرد

۰/۶۷
)۰/۶۳ ,۰/۶۹(

۰/۶۹
)۰/۶۶ ,۰/۷۲(

۰/۷۱
)۰/۶۸ ,۰/۷۴( نسبت افراد سرپرست خانوار در زیر نمونه

1. Fixed Effect Regression
2. Balancing Table 



د...
ر ق

۱ ب
۳۲

۰ 
ور

ری
شه

در 
ن 

یرا
ل ا

شغا
ک ا

شو
ار 

ید
 پا

ثر
ا

ان
کار

هم
 و 

گر
داد

هلل 
یدا

129

ادامهجدول۲:تعادلسهگروهازافرادموردمطالعه:میانگینهرمتغیر)فاصلهاطمینان۹5درصد(

بعد از شوک شوک قبل از شوک متغير/ دوره
۰/۹۷

)۰/۹۶ ,۰/۹۸(
۰/۹۶

)۰/۹۴ ,۰/۹۸(
۰/۹۳

)۰/۹۱ ,۰/۹۵(
نسبت افراد سرپرست خانوار
یا همسر سرپرست خانوار

۲/۲۳
)۲/۱۷ ,۲/۲۹(

۲/۱۵
)۲/۱۰ ,۲/۲۰(

۲/۱۵
)۲/۱۰ ,۲/۲۰(

رتبه شغلی پدر
کم ترین ۱ تا بیش ترین ۴

۱/۹۵
)۱/۸۶ ,۲/۰۳(

۱/۸۱
)۱/۷۴ ,۱/۸۸(

۱/۸۱
)۱/۷۳ ,۱/۸۹(

رتبه تحصیلی پدر
کم ترین۱ تا بیش ترین ۵

جدول )۲(، با میانگین های نزدیک و فاصله اطمینان های همپوشان به خوبی نشان می دهد که این 
سه گروه، تفاوتی در متغیرهای پایه ای ندارند. به شکل دقیق تر، افراد سه گروه از نظر تمامی متغیرهای 
پایه ای محتمل اثرگذار بر قد ازجمله جنسیت، ملّیت، زبان )برای کنترل نژاد(، رده تحصیلی و شغلی 
بر سالمت(، سرپرست  عاملی  عنوان  )به  نبودن  با  بودن  خانوار، سیگاری  درون  افراد  تعداد  والدین، 
خانوار بودن یا نبودن، و همسر سرپرست خانوار بودن یا نبودن تفاوت معناداری ندارند. همچنین، این 
متغیرها در مدل کنترل می شوند. در این میان جنسیت اهمیت ویژه ای دارد که در مدل اولیه کنترل 
می شود و با روش دیگری نیز انحراف قد هر جنس از نمودار نرمال رشد مربوط به جنس خود محاسبه 
این پرسش ها در  افراد سرپرست خانوار است.  به والدین  از همه مهم تر، متغیرهای مربوط  می شود. 
پرسشنامه به عنوان تحصیالت پدر سرپرست خانوار و شغل پدر سرپرست خانوار به ترتیب در ۵ و ۴ 
دسته متفاوت گزارش شده اند. در بخش مدل آماری اشاره می شود که چگونه می توان برای هر یک 
از دسته های تحصیلی و هر دسته شغلی یک متغیر مجازی تعریف کرد تا مقایسه ها بسیار دقیق تر 
شوند. راه دیگر این است که از روش رگرسیون اثرهای ثابت استفاده شود. پژوهش حاضر از روش 
دارند  یکسانی  نتایج  روش  دو  هر  آماری  منظر  از  که  داد  نشان  می توان  ولی  می کند،  استفاده   دوم 
)Angrist & Pischke, 2014(. تنها تفاوت این دو گروه در سن آن هاست و سن عامل اصلی مواجه شدن 

با شوک است. مشکل تفاوت سن را از راه های مختلفی می توان حل کرد. ابتدا با مقایسه میان گروه 
مواجهه با دو گروه پیشینی و پسینی، میانگین سن ها بسیار نزدیک می شود. این روش که گاهی در 
ادبیات کارهای تجربی، کنترل ترکیبی۱ نیز نامیده می شود، میانگین متغیرهای مهم را یکسان می کند. 
اما چون نمونه های ما متعادل هستند و همچنین به دلیل جلوگیری از طوالنی شدن مقاله، جزئیات 

1. Synthetic Control 
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این روش گزارش نمی شود، هرچند که به دلیل طول بازه های یکسان قبل و بعد، تعداد مشاهده های 
قبل از این دوره شوک کم تر و بعد از دوره شوک کمی بیش تر است. به همین دلیل در مدل رگرسیون، 

سن به عنوان متغیر کنترل به شکل دقیق و ماهانه وارد مدل می شود. 
از تعادل کامل گروه مواجهه و کنترل، آزمون تی۱ روی تمام متغیرهای  برای اطمینان بیش تر 
اثرهای  از  اطمینان  برای  می گردد.  گزارش   )۳( جدول  در  آن  نتایج  که  می شود  انجام   )۲( جدول 
بار هم میزان  غیرخطی قد، سن، و جنسیت، عالوه بر قرار دادن قد در سمت چپ رگرسیون، یک 
انحراف نرمال شدۀ قد هر فرد از جمعیت مرجع جهانی با سن فرد برحسب ماه و جنسیت در سمت چپ 
رگرسیون قرار داده می شود و دوباره تمام رگرسیون ها اجرا می گردد. در این روش، اثر سن و جنسیت 
به شکل خودکار لحاظ می شود و فقط میزان تفاضل نرمال شده، برحسب سن و جنسیت، نسبت به 
جمعیت مرجع سنجیده می شود. این روشی است که در بیش تر مطالعات قد در سنین و جنسیت های 

.)Karimi et al., 2020( مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

جدول۳:میانگینهاوآمارهتیرویمتغیرهایاثرگذارگروهمواجههوکنترل

معناداری قدر مطلق آماره 
تی تفاضل

ميانگين مواجهه
9۶5 مشاهده

ميانگين کنترل
1۷82 مشاهده متغير/ دوره

- ۰/۰۰۵ ۰/۵۶ ۰/۵۶ نسبت مردان به کل
- ۰/۰۰ ۰/۰۰۸ ۰/۰۰۸ نسبت غیرایرانی به کل
- ۰/۰۱ ۰/۰۷ ۰/۰۸ نسبت غیرفارسی زبان
- ۱/۲۹ ۳/۱ ۳/۲ تعداد افراد در خانوار 
- ۰/۰۰۵ ۰/۲ ۰/۲ نسبت سیگاری ها
- ۰/۳ ۰/۶۹ ۰/۷۱ نسبت سرپرست خانوار
- ۰/۹ ۰/۹۵ ۰/۹۳ نسبت سرپرست یا همسر 

- ۱/۴۶ ۲/۱۳ ۲/۱۸ رتبه شغلی پدر
کم ترین ۱ تا بیش ترین ۴

* ۱/۶۶ ۱/۷۹ ۱/۸۵ رتبه تحصیلی پدر
کم ترین ۱ تا بیش ترین ۵

Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

1. T-Test 
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نتایج نشان می دهد که همه متغیرها جز متغیر سطر آخر که معناداری ۱۰ درصد دارد، یکسان 
در  یکسان  زمانی  نظر  از  بعد  و  قبل  بازه های  طول  که  است  این  اندک  اختالف  این  علت  هستند. 
نظرگرفته می شود و در دوره پسینی نمونه، تعداد ۲۰۰ مشاهده بیش تر از دوره پیشینی دارد )۱۰۲۰ 
در برابر ۸۲۰(. برای احتیاط، در سطر آخر و سطر یکی مانده به آخر که آماره تی بزرگی دارد، در بخش 
نتایج به صورت اثرهای ثابت وارد مدل می شوند تا افراد در درون دسته ها با هم مقایسه شوند. نتیجه 
این است که روشن می شود نتایج تغییر جدی نمی کنند. به عالوه، اگر به جای زمان، بازه های یکسانی 

از نظر تعداد افراد انتخاب شود، این تفاوت حذف می شود، اما اثر روی قد باقی می ماند.

مدل های آماری

قد وابسته به جنس و سن است، اما آزمایش طبیعی این پژوهش وابسته به سن است و افراد در 
آن اختالف سنی کمی دارند، هرچند وقتی مقایسه بین دو گروه پیشینی و پسینی انجام می شود، این 
اختالف فقط به سه ماه می رسد. به طور میانگین، گروه مواجهه ۶۹/۱ ماه و گروه کنترل ۶۸/۸ سال۱ 
)دقیق برحسب ماه و روز( دارند که البته چون تغییر اندکی دارد، معنادار است. از این رو، سن دقیق در 
مدل کنترل می شود. همچنین، این مشکل نیز با جایگذاری انحراف نرمال شده حل می شود. در روش 
دوم می توان افراد را بدون توجه به سن و جنسیت مقایسه کرد، بنابراین کلیه اثرهای این دو عامل 
مهم در قد خنثی می شود. برای درک بهتر این عامل، نمودار رشد کودک را تصور کنید که تا سنین 
باال برای یک جمعیت مرجع ادامه یابد. تفاضل قد فرد از میانه همسن ماهانه و همجنس خود، در واقع 
انحراف رشد از مسیر نرمال را نشان می دهد. با استفاده از این عامل، زیست شناسان و مردم شناسان، قد 
افراد غیرهمجنس و غیرهمسن را مقایسه می کنند. پژوهش حاضر این عامل را برای همه افراد محاسبه 
می کند و دوباره رگرسیون های مقایسه ای را اجرا می کند و آن ها را در بخش ثبات نتایج ارائه می دهد. 
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داده های پرسشنامه، اطالعات محل سکونت فرد ازجمله مالکیت و مساحت منزل نیز وجود دارد. ما 
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۱. در این جا منظور از سن، سن دقیق روزانه است یعنی شخصی با سن ۶۹ سال و ۱ ماه و ۶ روز، مقدار ۱/۶۹ 
دریافت می کند.
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یا این که شخص بعدها آن را تهیه کرده است. در حالتی که متغیر محل سکونت از زمان کودکی فرد 
باشد به عنوان متغیری از ثروت باید کنترل شود )Mankiw & Weinzierl, 2010(، و در صورتی که 
بعدها تهیه شده باشد، چون خود می تواند تابعی از شوک واردشده به سالمت باشد، جزو کنترل هایی 
است که نباید وارد مدل شود۱. بنابراین احتیاط می شود و ابتدا در ستون یک جدول مدل بدون آن ها 
برآورد می شود. سپس متغیرهای کنترلی که از صحت ورود آن ها اطمینان هست، یعنی سن و جنسیت 
وارد مدل می شود. در نهایت، متغیرهای محل سکونت تک تک وارد مدل می شود تا مشخص شود اثر 
به دست آمده تغییر می کند یا خیر. جدول )۴(، نشان می دهد که ورود آن ها و سایر متغیرهای کنترلی، 
تغییر معناداری در نتایج ایجاد نمی کند و نتایج نسبت به ورود تمامی متغیرهای کنترلی حساسیت 
ندارد و پایدار است. همچنین، خطای استاندارد نیز پایدار۲ در نظرگرفته شده است. در رگرسیون اولیه، 
از روش حداقل مربع ها برای مقایسه استفاده می شود. این پرسش ممکن است مطرح شود که منطقه 
سکونت فرد هم می تواند از طریق سازوکارهای محیطی، مثل آلودگی هوا، قد را تحت تاثیر قرار دهد. 
به همین دلیل پس از رگرسیون ساده، یک بار منطقه سکونت نیز به صورت اثرهای ثابت وارد مدل 

می شود تا تمامی عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

مدل اوليه

ابتدا مدل ساده و اولیه ای برای مقایسه ارائه می شود که در آن متغیرهای دسته ای وجود ندارد. 
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هدف با متغیر مجازی است که در معادله )۱( آمده است:
 )۱(

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

از سه  به یکی   i فرد  : قد 

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
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(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  
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از سه مورد مطالعه است.  c: نشان دهنده هم گروه ها  اندیس 
نشان  را  با شوک  فرد  مواجه شدن یک  است که  متغیر مجازی   :
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یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 
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ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

نشان می دهد.  را  هم گروه 
: سن هر فرد برحسب 

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

می دهد. این متغیر برای گروه مواجه شده یک و برای بقیه صفر است. 

۱. ادبیات مفصلی تحت عنوان کنترل بد ) Bad Controls( در خصوص این که چه متغیرهایی باید کنترل شوند 
وجود دارد.

2. Robust
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: مالک یا مستاجر بودن 

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

: جنسیت یک فرد را نشان می دهد. 

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

روز را نشان می دهد. 
: سایر بردار 

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

: مساحت منزل یک فرد را نشان می دهد. 

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

منزل یک فرد را نشان می دهد. 
کنترل ها مانند ملّیت، زبان، سرپرست خانوار یا همسر سرپرست بودن، تعداد افراد خانوار، و سیگاری 

بودن یا نبودن را نشان می دهد.

نتایج مدل1

جدول )۴(، نتایج برآورد مدل را نشان می دهد که در آن قد افراد روی متغیر مواجهه با شوک 
رگرسیون شده است و متغیرهای کنترلی، یک به یک اضافه شده اند.

جدول4:ضرایببرآورداثرمواجههباشوکبرمتغیروابستهقد)ستوناولبدونکنترل(

)۶( )5( )4( )3(  )2( )1(
قد قد قد قد قد     قد

-۱/۱۰**

)۰/۴۹(
-۱/۱۰**

)۰/۵(
-۱/۰۷**

)۰/۵(
-۱/۰۱**

)۰/۵۱(
-۱/۰۹**

)۰/۵۱(
-۱/۰۹**

)۰/۵۴( مواجهه با شوک

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

جنسیت

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 
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:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
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۰۱/۰- ** 
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۱۰/۰- ** 
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 شوکبا مواجهه 
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       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱
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 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی
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سن دقیق 

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی
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تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.
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ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه
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:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
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(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  
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       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

مالکیت محل سکونت

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

زیربنای محل سکونت

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

سایر کنترل ها
۲۷۲۸ ۲۷۳۷ ۲۷۴۷ ۲۷۴۷ ۲۷۴۷ ۲۷۴۷ تعداد مشاهده

نکته: خطای استاندارد پایدار در داخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنادار هستند. 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

جدول )۵(، به خوبی نشان می دهد که افزودن متغیرهای کنترلی اثر اندکی در مقدار تخمینی دارد. 
فقط سن دقیق به میزان کم تر از ۱ میلیمتر تخمین را کاهش می دهد. همچنین، معناداری ضرایب نیز 
اندکی بهبود می یابد، ولی به میزانی که سطح معناداری را از ۵ درصد به سطح کم تری برساند، نیست. 
مقدار برآوردشده در سطر اول که همان متغیر مجازی مواجهه با قحطی است حدود ۱- و معنادار 

۱. تخمین مدل با نرم افزار STATA15 انجام شده است.
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است. به این معنا که مواجه شدن دوران جنینی با شوک آغازشده از شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۱ آذر ۱۳۲۱ 
که متولدان شهریور ۱۳۲۰ تا شهریور ۱۳۲۲ را شامل می شود، به میزان ۱/۱ سانتیمتر موجب کاهش 

قد افراد شده است و این ضریب در سطح ۵ درصد معنادار است. 

مدل های دارای اثرهای ثابت

مانند منطقه، تحصیالت پدران سرپرست خانوار، و شغل پدران  این جا متغیرهای دسته ای۱  در 
سرپرست خانوار وارد مدل می شوند. متغیرهای مربوط به محل سکونت که در مورد پایه ای بودن  آن ها 
معناداری ضرایب  و  مقادیر  تاثیری در  آن ها  البته که حضور  ندارد، حذف می شوند.  اطمینان وجود 
تخمینی مدل نداشت، ولی متغیرهای دیگر که از پایه ای بودنشان مطمئن هستیم مانند جنسیت، سن 
دقیق ایرانی االصل بودن یا نبودن، فارسی زبان بودن یا نبودن، و تعداد افراد و سرپرست خانوار بودن را 
حفظ می کنیم. در مورد این مدل ها نظیر آنچه در داده های دسته ای )پنل۲( بکار می روند، تغییرها در 
 .)Angrist & Pischke, 2014( درون یک واحد محاسبه می شوند و قدرت تفسیر علّیتی بیش تری دارند
در جدول )۵(، با افزودن اثرهای ثابت عالوه بر متغیرهای کنترلی، شواهد دیگری برای پایداری نتایج 

نشان داده می شود. تصریح این مدل به شکل معادلۀ )۲( است:

 

مانند جنسیت، سن  ای بوانشان مطمئن هستیم ، ولی متغیرهای ایگر که از پایهااری ضرایب تخمینی مدل نداشتار مقاایر و معنا
این  ار مورا .کنیم حفظ می تعداا افراا و سرپرست خانوار بوان را و زبان بوان یا نبوان، الصل بوان یا نبوان، فارسیا اقیق ایرانی

 یتیو قدرت تفسیر علّ شوند محاسبه میار ارون یک واحد  ، تغییرهاروند بکار می( ۳ ای )پنل ای استهه ها نظیر آنچه ار اااه مدل
، شواهد ایگری ثابت عالوه بر متغیرهای کنترلی با افزوان اثرهای ،(۹) جدولار  .(Angrist & Pischke, 2014) تری اارند بیش

 است: (۳معاالۀ )تصریح این مدل به شکل  .شوا اااه میبرای پایداری نتایج نشان 
(۳ ) 

                                          ∑             
 

   
 ∑             
 

   
                    

 
: استه            . اهد می: منطقه سکونت یک فرا را نشان         تر اارا: این مدل نسبت به مدل قبلی سه جمله بیش

استه از استفروش تا  ۰ین از ب : استه شغلی پدر          و  ،سواا تا اارای تحصیالت اانشگاهی استه بی ۹از بین تحصیلی پدر 
 .اار کارخانه

 
 ثابت وان اثرهایافز و ،(۰)جدول کنترل و براار جنسیت،  ،کنترل سن با (قد) وابسته ربا شوک روی متغیورا ضریب مواجهه ضرایب برآ: ۵ جدول

 شوک بامواجهه  (۰) (۳) (۲)   (۰) (۹) (۲)
     قد  قد   قد    قد قد قد

۳۰/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۳/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۰/۱- * 
(۰۳/۱)  

۱۲/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹۱/۱)  

 قد
 ثابت  اثرهایبدون ستون اول 

ها و  با کنترل     
 بدون اثرهای

 ثابت

 ترتیب بهثابت  اثرهای

      منطقه( ۳۳) سکونت منطقه 
      استه( ۹) تحصیالت پدر 
      استه( ۰) شغل پدر 

 مشاهده تعداا ۳۰۳۱ ۳۰۳۹ ۳۲۰۹ ۳۲۰۰ ۳۲۰۳ ۳۲۰۰
 نکته: خطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنااار هستند. 

Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 
 

  ۲نتایج پایداری های آزمون
 :شوا گزارش می ها آنترین  برخی از مهمکه  شوا میانجام  ها اااهمختلف روی  های زمونآ ،برای اطمینان از ثبات نتایج

 مواجهه كامل یا جزئی
اند  شدهتر  سانتیمتر کوتاه ۱/۰دوا حتیمتر، سان ۰جای  اارا، بهاوران سخت تالقی  باشان  ماهه اوره جنینی نُهطور کامل  افراای که به

تاثیر  ،اار نیست. ار واقعمقدار معناترند، ولی این  میلیمتر کوتاه ۲۱شده  که افراا جزئی مواجه اار است. حال آنو این مقدار معنا
تر به  نزایک ماه یک ها ار صورتی که سن آن .، رخ اااه استبواهشوک مواجه  باجنینی ماهه  نُهطور کامل ار  ار گروهی که بهاصلی 
ماهه  نُهثابت اارا، فقط برای افراای که تمام  اثرهای کهرا  (۹) جدولهای  تمامی رگرسیون ،(۲)جدول  است.کنترل  گروه

های کنترل و  گروه .اهد میقرار  ۰۲۳۰تا آذر  ۰۲۳۰ یعنی اوره شش ماهه از خرااا ،شان ار اوران سخت شوک قرار اارا جنینی
چون این اوره به شده به صورت جزئی نیز عضو گروه کنترل هستند.  هجقبل است و افراا موا بخشمشابه  طور کامل بهمواجهه 

و میانگین  اند تری مشخص شده گروه با خط ضخیم این ،(۲) شکلاست. ار نفر  ۳۳۰تعداا این افراا  نسبت اوره قبل کوتاه است،
 سال و چند روز است. ۲۳ها  سن آن

 
                                                                                                                                                                     

1. Categorical Variables 
2. Panel Data 
3. Robustness Test 

                                            )۲(

 

مانند جنسیت، سن  ای بوانشان مطمئن هستیم ، ولی متغیرهای ایگر که از پایهااری ضرایب تخمینی مدل نداشتار مقاایر و معنا
این  ار مورا .کنیم حفظ می تعداا افراا و سرپرست خانوار بوان را و زبان بوان یا نبوان، الصل بوان یا نبوان، فارسیا اقیق ایرانی

 یتیو قدرت تفسیر علّ شوند محاسبه میار ارون یک واحد  ، تغییرهاروند بکار می( ۳ ای )پنل ای استهه ها نظیر آنچه ار اااه مدل
، شواهد ایگری ثابت عالوه بر متغیرهای کنترلی با افزوان اثرهای ،(۹) جدولار  .(Angrist & Pischke, 2014) تری اارند بیش

 است: (۳معاالۀ )تصریح این مدل به شکل  .شوا اااه میبرای پایداری نتایج نشان 
(۳ ) 

                                          ∑             
 

   
 ∑             
 

   
                    

 
: استه            . اهد می: منطقه سکونت یک فرا را نشان         تر اارا: این مدل نسبت به مدل قبلی سه جمله بیش

استه از استفروش تا  ۰ین از ب : استه شغلی پدر          و  ،سواا تا اارای تحصیالت اانشگاهی استه بی ۹از بین تحصیلی پدر 
 .اار کارخانه

 
 ثابت وان اثرهایافز و ،(۰)جدول کنترل و براار جنسیت،  ،کنترل سن با (قد) وابسته ربا شوک روی متغیورا ضریب مواجهه ضرایب برآ: ۵ جدول

 شوک بامواجهه  (۰) (۳) (۲)   (۰) (۹) (۲)
     قد  قد   قد    قد قد قد

۳۰/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۳/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۰/۱- * 
(۰۳/۱)  

۱۲/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹۱/۱)  

 قد
 ثابت  اثرهایبدون ستون اول 

ها و  با کنترل     
 بدون اثرهای

 ثابت

 ترتیب بهثابت  اثرهای

      منطقه( ۳۳) سکونت منطقه 
      استه( ۹) تحصیالت پدر 
      استه( ۰) شغل پدر 

 مشاهده تعداا ۳۰۳۱ ۳۰۳۹ ۳۲۰۹ ۳۲۰۰ ۳۲۰۳ ۳۲۰۰
 نکته: خطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنااار هستند. 

Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 
 

  ۲نتایج پایداری های آزمون
 :شوا گزارش می ها آنترین  برخی از مهمکه  شوا میانجام  ها اااهمختلف روی  های زمونآ ،برای اطمینان از ثبات نتایج

 مواجهه كامل یا جزئی
اند  شدهتر  سانتیمتر کوتاه ۱/۰دوا حتیمتر، سان ۰جای  اارا، بهاوران سخت تالقی  باشان  ماهه اوره جنینی نُهطور کامل  افراای که به

تاثیر  ،اار نیست. ار واقعمقدار معناترند، ولی این  میلیمتر کوتاه ۲۱شده  که افراا جزئی مواجه اار است. حال آنو این مقدار معنا
تر به  نزایک ماه یک ها ار صورتی که سن آن .، رخ اااه استبواهشوک مواجه  باجنینی ماهه  نُهطور کامل ار  ار گروهی که بهاصلی 
ماهه  نُهثابت اارا، فقط برای افراای که تمام  اثرهای کهرا  (۹) جدولهای  تمامی رگرسیون ،(۲)جدول  است.کنترل  گروه

های کنترل و  گروه .اهد میقرار  ۰۲۳۰تا آذر  ۰۲۳۰ یعنی اوره شش ماهه از خرااا ،شان ار اوران سخت شوک قرار اارا جنینی
چون این اوره به شده به صورت جزئی نیز عضو گروه کنترل هستند.  هجقبل است و افراا موا بخشمشابه  طور کامل بهمواجهه 

و میانگین  اند تری مشخص شده گروه با خط ضخیم این ،(۲) شکلاست. ار نفر  ۳۳۰تعداا این افراا  نسبت اوره قبل کوتاه است،
 سال و چند روز است. ۲۳ها  سن آن

 
                                                                                                                                                                     

1. Categorical Variables 
2. Panel Data 
3. Robustness Test 

: منطقه سکونت یک فرد را نشان 

 

مانند جنسیت، سن  ای بوانشان مطمئن هستیم ، ولی متغیرهای ایگر که از پایهااری ضرایب تخمینی مدل نداشتار مقاایر و معنا
این  ار مورا .کنیم حفظ می تعداا افراا و سرپرست خانوار بوان را و زبان بوان یا نبوان، الصل بوان یا نبوان، فارسیا اقیق ایرانی

 یتیو قدرت تفسیر علّ شوند محاسبه میار ارون یک واحد  ، تغییرهاروند بکار می( ۳ ای )پنل ای استهه ها نظیر آنچه ار اااه مدل
، شواهد ایگری ثابت عالوه بر متغیرهای کنترلی با افزوان اثرهای ،(۹) جدولار  .(Angrist & Pischke, 2014) تری اارند بیش

 است: (۳معاالۀ )تصریح این مدل به شکل  .شوا اااه میبرای پایداری نتایج نشان 
(۳ ) 

                                          ∑             
 

   
 ∑             
 

   
                    

 
: استه            . اهد می: منطقه سکونت یک فرا را نشان         تر اارا: این مدل نسبت به مدل قبلی سه جمله بیش

استه از استفروش تا  ۰ین از ب : استه شغلی پدر          و  ،سواا تا اارای تحصیالت اانشگاهی استه بی ۹از بین تحصیلی پدر 
 .اار کارخانه

 
 ثابت وان اثرهایافز و ،(۰)جدول کنترل و براار جنسیت،  ،کنترل سن با (قد) وابسته ربا شوک روی متغیورا ضریب مواجهه ضرایب برآ: ۵ جدول

 شوک بامواجهه  (۰) (۳) (۲)   (۰) (۹) (۲)
     قد  قد   قد    قد قد قد

۳۰/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۳/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۰/۱- * 
(۰۳/۱)  

۱۲/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹۱/۱)  

 قد
 ثابت  اثرهایبدون ستون اول 

ها و  با کنترل     
 بدون اثرهای

 ثابت

 ترتیب بهثابت  اثرهای

      منطقه( ۳۳) سکونت منطقه 
      استه( ۹) تحصیالت پدر 
      استه( ۰) شغل پدر 

 مشاهده تعداا ۳۰۳۱ ۳۰۳۹ ۳۲۰۹ ۳۲۰۰ ۳۲۰۳ ۳۲۰۰
 نکته: خطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنااار هستند. 

Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 
 

  ۲نتایج پایداری های آزمون
 :شوا گزارش می ها آنترین  برخی از مهمکه  شوا میانجام  ها اااهمختلف روی  های زمونآ ،برای اطمینان از ثبات نتایج

 مواجهه كامل یا جزئی
اند  شدهتر  سانتیمتر کوتاه ۱/۰دوا حتیمتر، سان ۰جای  اارا، بهاوران سخت تالقی  باشان  ماهه اوره جنینی نُهطور کامل  افراای که به

تاثیر  ،اار نیست. ار واقعمقدار معناترند، ولی این  میلیمتر کوتاه ۲۱شده  که افراا جزئی مواجه اار است. حال آنو این مقدار معنا
تر به  نزایک ماه یک ها ار صورتی که سن آن .، رخ اااه استبواهشوک مواجه  باجنینی ماهه  نُهطور کامل ار  ار گروهی که بهاصلی 
ماهه  نُهثابت اارا، فقط برای افراای که تمام  اثرهای کهرا  (۹) جدولهای  تمامی رگرسیون ،(۲)جدول  است.کنترل  گروه

های کنترل و  گروه .اهد میقرار  ۰۲۳۰تا آذر  ۰۲۳۰ یعنی اوره شش ماهه از خرااا ،شان ار اوران سخت شوک قرار اارا جنینی
چون این اوره به شده به صورت جزئی نیز عضو گروه کنترل هستند.  هجقبل است و افراا موا بخشمشابه  طور کامل بهمواجهه 

و میانگین  اند تری مشخص شده گروه با خط ضخیم این ،(۲) شکلاست. ار نفر  ۳۳۰تعداا این افراا  نسبت اوره قبل کوتاه است،
 سال و چند روز است. ۲۳ها  سن آن

 
                                                                                                                                                                     

1. Categorical Variables 
2. Panel Data 
3. Robustness Test 

این مدل نسبت به مدل قبلی سه جمله بیش تر دارد: 
: دسته تحصیلی پدر از بین ۵ دسته بی سواد تا دارای تحصیالت دانشگاهی، و 

 

مانند جنسیت، سن  ای بوانشان مطمئن هستیم ، ولی متغیرهای ایگر که از پایهااری ضرایب تخمینی مدل نداشتار مقاایر و معنا
این  ار مورا .کنیم حفظ می تعداا افراا و سرپرست خانوار بوان را و زبان بوان یا نبوان، الصل بوان یا نبوان، فارسیا اقیق ایرانی

 یتیو قدرت تفسیر علّ شوند محاسبه میار ارون یک واحد  ، تغییرهاروند بکار می( ۳ ای )پنل ای استهه ها نظیر آنچه ار اااه مدل
، شواهد ایگری ثابت عالوه بر متغیرهای کنترلی با افزوان اثرهای ،(۹) جدولار  .(Angrist & Pischke, 2014) تری اارند بیش

 است: (۳معاالۀ )تصریح این مدل به شکل  .شوا اااه میبرای پایداری نتایج نشان 
(۳ ) 

                                          ∑             
 

   
 ∑             
 

   
                    

 
: استه            . اهد می: منطقه سکونت یک فرا را نشان         تر اارا: این مدل نسبت به مدل قبلی سه جمله بیش

استه از استفروش تا  ۰ین از ب : استه شغلی پدر          و  ،سواا تا اارای تحصیالت اانشگاهی استه بی ۹از بین تحصیلی پدر 
 .اار کارخانه

 
 ثابت وان اثرهایافز و ،(۰)جدول کنترل و براار جنسیت،  ،کنترل سن با (قد) وابسته ربا شوک روی متغیورا ضریب مواجهه ضرایب برآ: ۵ جدول

 شوک بامواجهه  (۰) (۳) (۲)   (۰) (۹) (۲)
     قد  قد   قد    قد قد قد

۳۰/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۳/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۰/۱- * 
(۰۳/۱)  

۱۲/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹۱/۱)  

 قد
 ثابت  اثرهایبدون ستون اول 

ها و  با کنترل     
 بدون اثرهای

 ثابت

 ترتیب بهثابت  اثرهای

      منطقه( ۳۳) سکونت منطقه 
      استه( ۹) تحصیالت پدر 
      استه( ۰) شغل پدر 

 مشاهده تعداا ۳۰۳۱ ۳۰۳۹ ۳۲۰۹ ۳۲۰۰ ۳۲۰۳ ۳۲۰۰
 نکته: خطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنااار هستند. 

Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 
 

  ۲نتایج پایداری های آزمون
 :شوا گزارش می ها آنترین  برخی از مهمکه  شوا میانجام  ها اااهمختلف روی  های زمونآ ،برای اطمینان از ثبات نتایج

 مواجهه كامل یا جزئی
اند  شدهتر  سانتیمتر کوتاه ۱/۰دوا حتیمتر، سان ۰جای  اارا، بهاوران سخت تالقی  باشان  ماهه اوره جنینی نُهطور کامل  افراای که به

تاثیر  ،اار نیست. ار واقعمقدار معناترند، ولی این  میلیمتر کوتاه ۲۱شده  که افراا جزئی مواجه اار است. حال آنو این مقدار معنا
تر به  نزایک ماه یک ها ار صورتی که سن آن .، رخ اااه استبواهشوک مواجه  باجنینی ماهه  نُهطور کامل ار  ار گروهی که بهاصلی 
ماهه  نُهثابت اارا، فقط برای افراای که تمام  اثرهای کهرا  (۹) جدولهای  تمامی رگرسیون ،(۲)جدول  است.کنترل  گروه

های کنترل و  گروه .اهد میقرار  ۰۲۳۰تا آذر  ۰۲۳۰ یعنی اوره شش ماهه از خرااا ،شان ار اوران سخت شوک قرار اارا جنینی
چون این اوره به شده به صورت جزئی نیز عضو گروه کنترل هستند.  هجقبل است و افراا موا بخشمشابه  طور کامل بهمواجهه 

و میانگین  اند تری مشخص شده گروه با خط ضخیم این ،(۲) شکلاست. ار نفر  ۳۳۰تعداا این افراا  نسبت اوره قبل کوتاه است،
 سال و چند روز است. ۲۳ها  سن آن
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3. Robustness Test 

می دهد. 
: دسته شغلی پدر از بین ۴ دسته از دستفروش تا کارخانه دار.

 

مانند جنسیت، سن  ای بوانشان مطمئن هستیم ، ولی متغیرهای ایگر که از پایهااری ضرایب تخمینی مدل نداشتار مقاایر و معنا
این  ار مورا .کنیم حفظ می تعداا افراا و سرپرست خانوار بوان را و زبان بوان یا نبوان، الصل بوان یا نبوان، فارسیا اقیق ایرانی

 یتیو قدرت تفسیر علّ شوند محاسبه میار ارون یک واحد  ، تغییرهاروند بکار می( ۳ ای )پنل ای استهه ها نظیر آنچه ار اااه مدل
، شواهد ایگری ثابت عالوه بر متغیرهای کنترلی با افزوان اثرهای ،(۹) جدولار  .(Angrist & Pischke, 2014) تری اارند بیش

 است: (۳معاالۀ )تصریح این مدل به شکل  .شوا اااه میبرای پایداری نتایج نشان 
(۳ ) 

                                          ∑             
 

   
 ∑             
 

   
                    

 
: استه            . اهد می: منطقه سکونت یک فرا را نشان         تر اارا: این مدل نسبت به مدل قبلی سه جمله بیش

استه از استفروش تا  ۰ین از ب : استه شغلی پدر          و  ،سواا تا اارای تحصیالت اانشگاهی استه بی ۹از بین تحصیلی پدر 
 .اار کارخانه

 
 ثابت وان اثرهایافز و ،(۰)جدول کنترل و براار جنسیت،  ،کنترل سن با (قد) وابسته ربا شوک روی متغیورا ضریب مواجهه ضرایب برآ: ۵ جدول

 شوک بامواجهه  (۰) (۳) (۲)   (۰) (۹) (۲)
     قد  قد   قد    قد قد قد

۳۰/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۳/۱- ** 
(۰۳/۱)  

۳۰/۱- * 
(۰۳/۱)  

۱۲/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹۱/۱)  

 قد
 ثابت  اثرهایبدون ستون اول 

ها و  با کنترل     
 بدون اثرهای

 ثابت

 ترتیب بهثابت  اثرهای

      منطقه( ۳۳) سکونت منطقه 
      استه( ۹) تحصیالت پدر 
      استه( ۰) شغل پدر 

 مشاهده تعداا ۳۰۳۱ ۳۰۳۹ ۳۲۰۹ ۳۲۰۰ ۳۲۰۳ ۳۲۰۰
 نکته: خطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنااار هستند. 

Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 
 

  ۲نتایج پایداری های آزمون
 :شوا گزارش می ها آنترین  برخی از مهمکه  شوا میانجام  ها اااهمختلف روی  های زمونآ ،برای اطمینان از ثبات نتایج

 مواجهه كامل یا جزئی
اند  شدهتر  سانتیمتر کوتاه ۱/۰دوا حتیمتر، سان ۰جای  اارا، بهاوران سخت تالقی  باشان  ماهه اوره جنینی نُهطور کامل  افراای که به

تاثیر  ،اار نیست. ار واقعمقدار معناترند، ولی این  میلیمتر کوتاه ۲۱شده  که افراا جزئی مواجه اار است. حال آنو این مقدار معنا
تر به  نزایک ماه یک ها ار صورتی که سن آن .، رخ اااه استبواهشوک مواجه  باجنینی ماهه  نُهطور کامل ار  ار گروهی که بهاصلی 
ماهه  نُهثابت اارا، فقط برای افراای که تمام  اثرهای کهرا  (۹) جدولهای  تمامی رگرسیون ،(۲)جدول  است.کنترل  گروه

های کنترل و  گروه .اهد میقرار  ۰۲۳۰تا آذر  ۰۲۳۰ یعنی اوره شش ماهه از خرااا ،شان ار اوران سخت شوک قرار اارا جنینی
چون این اوره به شده به صورت جزئی نیز عضو گروه کنترل هستند.  هجقبل است و افراا موا بخشمشابه  طور کامل بهمواجهه 

و میانگین  اند تری مشخص شده گروه با خط ضخیم این ،(۲) شکلاست. ار نفر  ۳۳۰تعداا این افراا  نسبت اوره قبل کوتاه است،
 سال و چند روز است. ۲۳ها  سن آن
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3. Robustness Test 

1. Categorical Variables
2. Panel Data
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جدول5:ضرایببرآوردضریبمواجههباشوکرویمتغیروابسته)قد(باکنترلسن،جنسیت،وبردار
کنترلجدول)4(،وافزودناثرهایثابت

)۶( )5( )4( )3( )2( )1( مواجهه با شوک
قد قد قد قد قد  قد 

-۰/۹۱**

)۰/۴۹(
-۰/۹۹**

)۰/۴۹(
-۰/۹۱*

)۰/۴۹(
-۱/۰۳**

)۰/۴۹(
-۱/۰۴**

)۰/۴۹(
-۱/۱۰**

)۰/۵۰(
قد

ستون اول بدون اثرهای ثابت 
با کنترل ها و بدون 

اثرهای ثابت اثرهای ثابت به ترتیب

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

منطقه سکونت )۲۲ منطقه(

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

تحصیالت پدر )۵ دسته(

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

شغل پدر )۴ دسته(
۲۶۴۱ ۲۶۷۲ ۲۶۴۴ ۲۶۷۵ ۲۷۲۵ ۲۷۲۸ تعداد مشاهده

نکته: خطای استاندارد پایدار در داخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنادار هستند. 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

آزمون های پایداری نتایج1 

برای اطمینان از ثبات نتایج، آزمون های مختلف روی داده ها انجام می شود که برخی از مهم ترین 
آن ها گزارش می شود:

مواجهه کامل یا جزئی

افرادی که به طور کامل نُه ماهه دوره جنینی شان با دوران سخت تالقی دارد، به جای ۱ سانتیمتر، 
حدود ۱/۸ سانتیمتر کوتاه تر شده اند و این مقدار معنادار است. حال آن که افراد جزئی مواجه شده ۶۸ 
میلیمتر کوتاه ترند، ولی این مقدار معنادار نیست. در واقع، تاثیر اصلی در گروهی که به طور کامل در 
نُه ماهه جنینی با شوک مواجه بوده، رخ داده است. در صورتی که سن آن ها یک ماه نزدیک تر به گروه 
کنترل است. جدول )۶(، تمامی رگرسیون های جدول )۵( را که اثرهای ثابت دارد، فقط برای افرادی 
که تمام نُه ماهه جنینی شان در دوران سخت شوک قرار دارد، یعنی دوره شش ماهه از خرداد ۱۳۲۱ 

1. Robustness Test
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افراد  تا آذر ۱۳۲۱ قرار می دهد. گروه های کنترل و مواجهه به طور کامل مشابه بخش قبل است و 
مواجه شده به صورت جزئی نیز عضو گروه کنترل هستند. چون این دوره به نسبت دوره قبل کوتاه 
است، تعداد این افراد ۲۲۱ نفر است. در شکل )۳(، این گروه با خط ضخیم تری مشخص شده اند و 

میانگین سن آن ها ۶۹ سال و چند روز است.

جدول۶:ضرایببرآوردضریبمواجههکاملنُهماههباشوکرویمتغیروابسته)قد(باافزودناثرهای
ثابتباکنترلها

)۶( )5( )4( )3( )2( )1(
قد قد قد قد قد قد

-۱/۸۱**

)۰/۸۶(
-۱/۸۶**

)۰/۸۷(
-۱/۷۸**

)۰/۸۶(
-۱/۸۳**

)۰/۸۷(
-۱/۶۵*

)۰/۸۶(
-۱/۶۰**

)۰/۷۷( مواجهه کامل نُه ماهه با شوک

با کنترل ها و بدون 
اثرهای ثابت اثرهای ثابت به ترتیب

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

منطقه سکونت )۲۲ منطقه(

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی

                                                      
 انجام شده است. STATA15افزار  . تخمین مدل با نرم۰

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی

 
 )ستون اول بدون کنترل(یر وابسته قد بر متغشوک  بامواجهه اثر ورا ضرایب برآ :۱ل جدو

(۲)  (۹)  (۰)    (۲)  (۳)  (۰)   
  قد   قد  قد    قد قد قد

۰۱/۰- ** 
(۰۳/۱)  

۰۱/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹/۱)  

۱۰/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

۱۳/۰- ** 
(۹۰/۱)  

 شوکبا مواجهه 

      جنسیت 
       سن اقیق 
      مالکیت محل سکونت 
      بنای محل سکونتزیر 
      ها سایر کنترل 
 تعداا مشاهده ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۲۰ ۳۰۳۱

 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 

 
تر از  یق به میزان کم. فقط سن اقاندکی ار مقدار تخمینی اارار اث کنترلی متغیرهایافزوان که  اهد مینشان  خوبی ، به(۹جدول )

 ۹از ااری را میزانی که سطح معنا به ولی ،یابد می بهبوانیز اندکی ااری ضرایب ، معناهمچنین .اهد میمتر تخمین را کاهش میلی ۰
و  -۰حدوا  قحطی است بار مجازی مواجهه شده ار سطر اول که همان متغیراو. مقدار برآنیست تری برساند، به سطح کمارصد 

شهریور  متولدانکه  ۰۲۳۰آذر  ۳۰تا  ۰۲۳۱شده از شهریور آغاز شوک باکه مواجه شدن اوران جنینی  ار است. به این معناامعنا
ارصد  ۹و این ضریب ار سطح  متر موجب کاهش قد افراا شده استسانتی ۰/۰، به میزان شوا میرا شامل  ۰۲۳۳تا شهریور  ۰۲۳۱

  اار است.معنا
 ثابت های دارای اثرهای مدل

 .شوند میخانوار وارا مدل  و شغل پدران سرپرست ،خانوار ان سرپرست، تحصیالت پدرمانند منطقه ۰ای جا متغیرهای استه این ار
ها تاثیری  البته که حضور آن شوند. اطمینان وجوا ندارا، حذف میها  آن  ای بوان وط به محل سکونت که ار مورا پایههای مربرمتغی
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تحصیالت پدر )۵ دسته(

 

تا تمامی  شوا ورت اثرهای ثابت وارا مدل میبه ص نیز سکونت بار منطقه تاثیر قرار اهد. به همین الیل پس از رگرسیون سااه، یک
 عوامل محیطی موثر بر قد نیز کنترل شوند.

 اوليه مدل
ثابت به  بخش بعد اثرهایسپس ار  .ای وجوا ندارا آن متغیرهای استه که ار شوا میای برای مقایسه ارائه  ابتدا مدل سااه و اولیه

با کنترل سایر عوامل  یخطرگرسیون یک  شوک،اوران جنینی ار اوره گرفتن  قراربرای یافتن اثر . مدل اولیه شوا افزواه میمدل 
 :است آمده (۰)ار معااله است که  ر مجازییغهای هدف با مت مقایسه گروهبرای موثر بر قد 

(۰)                                                                           
 

:        اهد. نشان میرا گروه  همبه یکی از سه  i قد فرا        : مورا مطالعه است. ها از سه گروه هماهنده  : نشانcاندیس 
 شده یک و برای بقیه صفر است. این متغیر برای گروه مواجه .اهد میرا نشان  شوک با یک فرا یر مجازی است که مواجه شدنمتغ

: مالک یا مستاجر بوان           .اهد می: جنسیت یک فرا را نشان       .اهد میحسب روز را نشان بر هر فرا : سن     
یت، ها مانند ملّ کنترل براار سایر:     .اهد می: مساحت منزل یک فرا را نشان            .اهد میمنزل یک فرا را نشان 

 .اهد نشان میسیگاری بوان یا نبوان را و ، تعداا افراا خانوار، خانوار یا همسر سرپرست بوانزبان، سرپرست 
 

 ۰مدل نتایج
 متغیرهایرگرسیون شده است و  شوک بایر مواجهه که ار آن قد افراا روی متغ اهد میبرآورا مدل را نشان  نتایج ،(۰)جدول 
 .اند اضافه شده یک به یک ،کنترلی
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 اار هستند. ش شده است. تمام ضرایب ثابت معناخطای استاندارا پایدار ار ااخل پرانتز زیر هر ضریب گزارنکته: 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1 
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شغل پدر )۴ دسته(
۲۶۴۱ ۲۶۷۲ ۲۶۴۴ ۲۶۷۵ ۲۷۲۵ ۲۷۲۸ تعداد مشاهده

نکته: خطای استاندارد پایدار در داخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنادار هستند. 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

تحليل های سال های ابتدا و انتهای شوک

تحلیل سال ۱۳۲۰ مقایسه زمان قبل و بعد از شوک: اگر به یک دهه قبل از سال ۱۳۲۰ یعنی 
سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۹ نگاه کنیم، افراد متولد نیمه دوم سال، به طور میانگین شش ماه جوان تر 
و حدود ۷۶ میلیمتر بلندتر هستند، و این مقدار در سطح ده درصد معنادار است. در حالی که در 
سال ۱۳۲۰ افراد در نیمه دوم با کنترل سایر متغیرها ۵۲ میلیمتر کوتاه ترند. ما برای نشان دادن این 
اختالف از یکی دیگر از تکنیک های کشف علّیت یعنی روش تفاضل در تفاضل۱ استفاده می کنیم. در 
این روش افراد سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ به دو گروه نیمه اول هر سال و نیمه دوم هر سال، و دوره 
1. Difference in Difference  
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زمانی به دو دوره ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۹ و فقط سال ۱۳۲۰ تقسیم می شود. رگرسیون تفاضل در تفاضل 
برای دوره مورد نظر و اثر نیمه دوم سال بودن، با کنترل همه عوامل موثر اجرا می شود و در جدول 

)۷( ارائه می گردد. 

جدول۷:تخمینتفاضلدرتفاضلاثرشوکبرقددرنیمهاولودومسال۱۳۲۰

نيمه اول سالدوره زمانی ـ نيمه سال
)کل= 1835(

نيمه دوم سال
)کل= 151۷(

تفاضل قد نيمه دوم از اول
)T-C(

ضریبتعدادضریبتعداد

*۱۵۲۹۱۰۰/۲۷۱۲۷۵۱۰۱/۰۳۰/۷۶دوره زمانی ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۹

)۰/۴۵(

۰/۵۲-۳۰۶۹۸/۵۲۲۴۲۹۸دوره زمانی ۱۳۲۰
)۱/۲۷(

۱/۲۸-تفاضل 
)۱/۳۵(

نکته: خطای استاندارد پایدار در داخل پرانتز زیر هر ضریب گزارش شده است. تمام ضرایب ثابت معنادار هستند. 
Note: *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

عدد ۱/۲۸- که همان تخمین زننده روش تفاضل در تفاضل است، بیان نوع دیگری از مقایسه با 
تفسیر علّیت باالست که سال ۱۳۲۰ را با یک دهه قبل از آن از منظر اختالف قد در دو نیمه سال 
اما روشن  از نیمه اول هر سال معنادار است،  مقایسه می کند. مقدار تفاضلی قد در نیمه دوم سال 
است که به دلیل حجم کوچک نمونه در سال ۱۳۲۰ که فقط شامل ۳۰۶ و ۲۴۲ نفر در هر نیمه 
است، این اختالف معنادار نیست. دقت داشته باشید که نمونه نیمه دوم سال ۱۳۲۰ به طور میانگین 
شش ماه جوان تر است و این میزان اختالف گواه دیگری بر این مدعاست که مواجهه با دوران سخت 
شهریور ۱۳۲۰ همراه با کاهش قد، حتی در دو نیمه سال ۱۳۲۰ بوده است. اگر به جای سال ۱۳۲۰ 
سال ۱۳۲۲ را قرار دهیم که مصادف با پایان بحران است، این اثر منفی در نیمه دوم سال نسبت به 

نیمه اول دیده نمی شود.
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مقایسه اختالف قد افراد نسبت به نمودار رشد جمعيت مرجع

یک راه بسیار رایج در مطالعات قد افراد سنین مختلف و جنسیت های متفاوت، استفاده از معیار قد 
نرمال شده انحراف قد۱ از جمعیت مرجع است. این روش به ویژه برای کودکان که یک مسیر رشد غیرخطی 
دارند، در مطالعات زیست انسانی و مردم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد )Karimi et al., 2020(. نمودار 
رشد کودک را تصور کنید که بر اساس سن ماهانه تا سنین باال ادامه پیدا کند. می توان قد هر فرد را بر 
اساس سن او از میانه جمعیت مرجع کسر کرد و سپس به انحراف معیار قد افراد در آن سن و جنسیت 
تقسیم نمود. این داده ها به عنوان استانداردهای رشد قد در وب سایت سازمان جهانی سالمت برای سنین 
مختلف گردآوری شده است.۲ می توان در تمام رگرسیون های موجود، به جای متغیر مستقل قد، انحراف قد 
نرمال شده را قرار داد، ولی نتایج تفاوتی ندارد و سطح معناداری نتایج بهبود می یابد. این جداول به دلیل 
طوالنی شدن مقاله ارائه نمی شوند و فقط به این نکته بسنده می شود که حتی مقایسه افراد در سنین 
مختلف و جنسیت های مختلف نیز امکان پذیر است و دلیلی که ما از این معیار استفاده نمی کنیم این است 
که برخالف کودکان، قد برحسب سن در بزرگسالی یک خاصیت غیرخطی ندارد و با شیب بسیار مالیمی 
کاهش می یابد )Mankiw & Weinzierl, 2010(. به عالوه، تفسیر ضرایب به دست آمده در آن روش نیاز به 
جداول سن و جنسیت دارد، در صورتی که ضرایب به دست آمده کنونی همان مقدار کاهش قد برحسب 

سانتیمتر است.

تفکيک جنسيتی نمونه ها

در  که  چرا  می شود،  خودداری  زن  و  مرد  برای  جداگانه  رگرسیون های  ارائه  از  مشابه  دلیل  به 
نمونه های ما نسبت مرد به زن بسیار نزدیک است و جنسیت در رگرسیون ها به عنوان اولین متغیر 
کنترلی وارد شده است. اما تاکید می شود که اگر رگرسیون های اصلی که در جدول های )۴(، و )۵( 
ارائه شده اند را برای مرد و زن جداگانه اجرا شود، تفاوت اثر منفی در حد ده میلیمتر برای زنان بیش تر 
است. یعنی قد زنان گروه مواجهه ۱/۱۲ سانتیمتر کاهش یافته است، در حالی که کاهش در مردان 
۱/۰۲ سانتیمتر است. هرچند این تفاوت معنادار نیست، ولی کم تر بودن اندک اثر روی مردان می تواند 
نشانه ای از تبعیض جنسیتی میان خانوارها باشد. عالوه بر این ها، موارد زیاد دیگری نیز آزمون شد. در 

1. Hazscore
2. https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/length-height-for-age



د...
ر ق

۱ ب
۳۲

۰ 
ور

ری
شه

در 
ن 

یرا
ل ا

شغا
ک ا

شو
ار 

ید
 پا

ثر
ا

ان
کار

هم
 و 

گر
داد

هلل 
یدا

139

تمام برآوردها، خطاهای استاندارد در سطح متغیرهای مختلف خوشه بندی سال تولد، ماه تولد، منطقه، 
و جنسیت، سطح معناداری آماری بسیار کم تغییر کرد و حتی در مواردی افزایش داشت. همچنین، در 
نظرگرفتن سایر معیارهای ثروت خانوار )برای مثال، تعداد اتاق در خانه، مالکیت ماشین، و دسترسی 
به اینترنت( نتایج را تغییر نداد. کنترل قد والدین برای سهم ژنتیک در چنین مطالعاتی بسیار مهم 
است، ولی چنانچه داده ها به صورت تصادفی باشند، این اثر درون نمونه ها خنثی می شود و به دلیل 
سن باالی افراد این پژوهش، متاسفانه اطالعاتی از قد والدین این افراد در دسترس نیست. در نهایت، 

حذف داده های معدود پرت هم تغییری در نتایج ایجاد نکرد.
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا افراد متولد شهریور که حتی یک روز با این شوک 
از نبود  افراد در روزهای ماه، نشان  باید گفت که توزیع  مواجه شده اند، در نمونه هستند. در پاسخ 
توازن در روزهای ُرند ماه به ویژه در روز اول ماه دارد. به همین دلیل، ما حدس می زنیم که داده ها در 
حد روز ممکن است دقت نداشته باشند. برای مثال، تعداد متولدان اول شهریور در نمونه زیاد بیش از 
روزهای دیگر این ماه است، پس این احتمال رد نمی شود که کسی در روز دیگری در شهریور به دنیا 
آمده باشد، اما تاریخ اول شهریور برایش ثبت شده باشد، ولی به طور خالصه داده ها در سطح سال و 
ماه تولد معتبرتر قلمداد می شود تا روز تولد. به عالوه، رد نمی کنیم که ممکن است سال تولد عده ای 
نیز دقیق نباشد، ولی به هر حال به احتمال حجم قابل توجهی از نمونه دست کم در سطح ماه و سال، 
تاریخ تولد درستی دارند و این خطای روز تولد برای همه افراد گروه های نمونه احتمال یکسانی دارد.

بحث و نتيجه گيری

پژوهش حاضر متولدان این دوره یعنی افراد ۶۸ تا ۷۰ ساله را با بازه های زمانی قبل و بعد از این 
دوران سخت، یعنی هر دو گروه افراد ۷۰ تا ۷۲ ساله و ۶۶ تا ۶۸ ساله که در دوره جنینی از این دوره 
سخت گریخته اند، با کنترل تمامی متغیرهای در دسترس اثرگذار بر قد مقایسه می کند. با وجود آن که 
جز سن، سایر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی سه گروه اعم از جنسیت، تحصیالت پدران، و رسته 
کاری پدران تفاوت معناداری ندارند، ولی قد آن ها به عنوان شاخصی از سالمت به طور میانگین حدود 

۱/۱ سانتیمتر از دو هم گروه مجاور کوتاه تر بود.
زندگی  اول  سال  دو  از  بیش  جنینی  نُه ماهه  در  تاثیر شوک  می دهد  نشان  ما  نتایج  همچنین، 
به همین شوک  زندگی  اول  دوساله  در  دوره جنینی  به جای  از شوک  پیش  که  گروهی  زیرا  است، 
دچار شده اند، حتی با وجود این که مسن تر هستند، قد بلندتری دارند. در واقع، قد افرادی که دوره 
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جنینی آن ها با این بازه زمانی همپوشانی داشته است، از هر دو گروه سنی بالفاصله قبل و بالفاصله 
بعد از شوک کوتاه  تر است. اگر طول این بازه ها اندکی بیش تر شود، باز هم نتایج برقرار است. برای 
اثبات پایداری نتایج، چندین آزمون دیگر روی داده ها انجام می شود. برای مثال، کسانی که به شکل 
بازه  این  نُه ماهه جنینی شان در  با کسانی که تمام  با دوره سخت مواجه شده اند، در مقایسه  جزئی 
بوده، کم تر آسیب دیده اند. نتایج ما سازگار با فرضیه ریشه  جنینی است و نشان می دهد که شوک های 
دوره جنینی می توانند اثرهای ماندگاری بر سالمت بلندمدت افراد داشته باشند. همچنین، نتایج ما 
تایید می کند که دوره نُه ماهه جنینی از چهار سال ابتدای زندگی اثرگذارتر است، زیرا هم گروه سنی 
مسن تر که به عنوان گروه کنترل پیشینی مورد استفاده قرار می گیرد، قد بلندتری از گروه آزمایش 
دارد، در صورتی که دوران سخت دست کم ۱۶ ماهه را به جای دوره جنینی در ۱۶ الی ۴۰ ماه ابتدای 
زندگی تجربه کرده است، در حالی با توجه به این که قد در آن سنین نزولی است، باید کوتاه تر از گروه 

آزمایش باشند. 
در این پژوهش، بر گروهی که در دوره جنینی با دوران سخت مواجه شده اند تمرکز می شود و 
آن ها با بازه زمانی مشابه قبل و بعدشان مقایسه می شوند. جهت و اندازه اثرهای تخمینی در پژوهش 
حاضر، با پژوهش های پیشین در مورد نقش سایر شوک ها روی قد در عالمت و بزرگی آن در ردۀ 
از مطالعات  از بسیاری  این پژوهش  اندازه گیری شده یک سانتیمتری در  اثر  شوک های شدید است. 
بسیار  در یک معرض قحطی  گرفتن  قرار  فقط  پژوهش های صورت گرفته،  در  است.  بیش تر  پیشین 
سخت اثر بزرگ تر از این اثر داشته است. برای مثال در مورد قحطی سال های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ در 
چین، اثر ۱۷ میلیمتری بر قد در زنان حدود ۳۲ ساله ای که در سال تولد خود در معرض قحطی قرار 

 .)Huang et al., 2010( بوده اند، نشان داده شده است
کماکان  ولی  است،  پایدار  بسیار  انجام شده  سخت  آزمون های  دالیل  به  پژوهش  این  نتایج 
محدودیت های پژوهش مانعی بر قطعی بودن آن هاست. نخست فقدان شاخصی برای قابلیت اطمینان 
اندازه گیری قد است. اگرچه در پرسشنامه بیان شده است که در صورت حضور افراد قدشان با دستگاه 
اندازه گیری شود، ولی در صورت نبود افراد بعدها قد خود را اندازه گیری و ارسال کرده اند. حجم نمونه 
نه چندان زیاد و کمبود اطالعات برای مقایسه های همزمان با مکان مختلف در مورد مناطقی که به 
قحطی کم تر مواجه شده اند یا نشده اند، و دسترسی نداشتن به کالری مصرفی هر فرد در زمان تولد از 

دیگر نااطمینانی های این پژوهش است.
این  مادران.  به ویژه  برای خانواده ها،  برای گروه های مختلف است.  پیام هایی  دارای  این پژوهش 
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پژوهش یک بار دیگر بر یافته های سایر علوم برای اهمیت دوره جنینی این بار در ایران تاکید می کند. 
برای سیاستگذاران و مجریان سالمت پیام این پژوهش اهمیت دوران جنینی، در تشکیل سالمت 
نقش  و سالمت  است  قابلیتی  پدیده  فقر یک  این که  به  توجه  با  نهایت،  در  است.  انسانی  و سرمایه 
عمده ای در قابلیت های بزرگسالی دارد )Dadgar et al., 2020(، برای سیاستگذاران رفاه و سالمت، این 
پژوهش به همراه ادبیات مفصل دوران کودکی، حکایت از کارایی باالی انتقال منابع یارانه ای و حمایتی 

به دوران کودکی و جنینی افراد دارد.

اظهاریه

این پژوهش توصیه های علمی ارزنده ای از داوران ناشناس و ویراستار علمی نشریه )مازیار چابک( 
برای بهبود دریافت کرده است که در این جا کمال تشکر به عمل آورده می شود.
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