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 كاريبررسي  محدوديت نقدينگي و دور باطل فقر در مناطق پسته

 استان كرمان
 

 2، محمد عبدالهي عزت آبادي1رضا صداقت

 چکیده 
شاخص و دور باطل فقر در مناطق پسته كاري و روستايي استان كرمان بود. محدوديت نقدينگي در دسترس هدف از اين تحقيق بررسي 

زئي، ضريب جيني، شاخص نابرابري درآمدي، فرمول آستانه فقر مطلق، روش رگرسيون چند متغيره و ترنکوئيست تيل، مدل بهره وري ج
با استفاده روش  7911-7931آناليز واريانس، براي بررسي و تحليل موضوع تحقيق بکار برده شد. داده هاي مورد نياز طي دوره زماني 

باغ دار پسته كار در استان كرمان جمع آوري شد. نتايج نشان داد  022نامه از گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي و تکميل پرسشنمونه
درصد كاهش يافته است. سطح زير كشت در  77ميانگين بهره وري كل توليد پسته طي سالهاي مورد مطالعه به طور متوسط ساليانه  كه

هکتار برآورد گرديد. با توجه به ميزان سطح زير  66/0و  99/7،   2/ 9به ترتيب 7931( و 37-39، )7911آستانه فقر مطلق ، براي سالهاي 
كشاورزان كوچك و حتي متوسط دچار فقر مطلق مي باشند و نتايج مويد روند فزاينده فقر مطلق و تشديد اين شرايط كشت فعلي باغ داران، 

ق روستايي و كشاورزي استان كرمان وجود دارد. نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدوديت نقدينگي در دسترس و دور باطل فقر در مناط
 براي دولتي بودجه اختصاص كشاورزان، آموزش همجوار، باغات تيريمد يساز کپارچهيپايان براي برون رفت از اين شرايط نامساعد  در

 .گردد مي توصيه قراردادي كشاورزي مبناي بر سيستمي مديريت گيري بکار و مطلق فقر كني ريشه

 پسته، بهره وري ، فقرمطلق ،  نقدينگي، دور باطل.لیدي:هاي كواژه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
شاورزي، دكتري اقتصاد كشاورزي و استاديار پژوهش، پژوهشكده پسته، موسسه تحقيقات علوم باغباني، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج ك - 1

 رفسنجان.

Email: sedaghatr8112@gmail.com 

دكتري اقتصاد كشاورزي و استاديار پژوهش، پژوهشكده پسته، موسسه تحقيقات علوم باغباني، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي،  -8

 رفسنجان.

Email: abdolahiez@yahoo.com 



 

571 

 مقدمه
 غيرنفتي صادرات در آن باالي ارزش به توجه با .روديم شمار هب ايران مهم  كشاورزي محصوالت جمله از پسته

 به را ياژهيو جايگاه كشور، مختلف  استانهاي در ييزااشتغال و كشت ريز سطح صادرات، و توليد نسبي مزيت كشور،

 ميليون دالر 1821و  1121به ترتيب  8112و  8112. ارزش صادرات ايران در سال هاي است داده اختصاص خود

 Iran tradeدرصدي از صادرات جهاني پسته را به خود اختصاص داده  3/12و  13بوده است و ايران سهم 

promotion organization,8112) (  .در ايران  1222-8112ساله مربوط به دوره زماني  12صادرات پسته   ميانگين

تن بوده است. بر اين اساس مي  21611دل تن و در آمريكا به عنوان اصلي ترين رقيب توليد پسته ما معا 112111

توان گفت در صادرات پسته با نگاه بلند مدت، ايران هنوز مقام اول جهان را در اختيار دارد. صادرات پسته آمريكا 

 8112تن و در سال  122111به  8116به شدت افزايش داشته است به طوري كه در سال  8112مخصوصا از سال 

 Islamic Republic of Iranتن رسيده  126111به 

 Customs, 8112) (  . 

 اصلي عنوان به آمريكا در و تن 121122 ايران در 8118-8112 زماني دوره به مربوط ساله 12  پسته توليد ميانگين

 بلند نگاه با پسته توليد در گفت توان مي اساس اين بر. است بوده تن 811211 معادل ما پسته توليد رقيب ترين

 به است داشته افزايش شدت به 8111 سال از مخصوصا آمريكا پسته توليد. است گرفته پيشي ما از يكاآمر مدت،

 است رسيده تن 311111 به 8112 سال در و تن 821111 به 8112 سال در كه طوري

 Iran Pistachio association,8112) (  . 

-1122دوره زماني  طيبارور براي كل كشور  درختان هكتار 116111كشت  ريز سطح ميانگين داراي پسته محصول

 ريكرمان با سطح ز استان. باشد مي كيلوگرم 282 هكتار در عملكرد و تن 812111 ساله 1 توليد ميانگين با ، 1121

تن و عملكرد  22126ساله  1با ميانگين توليد  1121-1122دوره زماني  طيدرختان بارور  هكتار 818882كشت 

بر اساس آمار ارائه شده قبل، كامال مشخص است كه . ) (Agriculture Ministry,8112 استرم كيلوگ 311در هكتار 

ميزان عملكرد در هكتار هم در كل كشور و هم در استان كرمان روبه كاهش است و مخصوصا ميزان عملكرد در 

كه هزينه جاري توليد پسته نشان داد ) (Hasanisadi,8112هكتار در استان كرمان بسيار كم مي باشد. نتايج تحقيق 

مي باشد. با در نظر  32881111تومان و هزينه سرمايه اي توليد پسته در هر هكتار  82233111در هر هكتار 

تومان براي هر  111111كيلوگرم براي استان كرمان و قيمت فروش ميانگين  311گرفتن عملكرد در هكتار 

تومان برآورد مي گردد. اين ميزان درآمد كمتر از كل هزينه  31111111كيلوگرم پسته، ميزان درآمد ناخالص توليد 

 يسودآور زانيمتوليد و مقداري بيشتر از هزينه هاي جاري توليد است. اين اطالعات به خوبي نشان مي دهد كه 

 كل استان كرمان منفي و در اين شرايط توليد پسته با آينده مبهم روبرو مي باشد.  براي ديتول

ذشته نيز بر كاهش بهره وري سطح زير كشت ) عملكرد در هكتار(، افزايش هزينه هاي توليد و كاهش مطالعات گ 

 (.  Sedaghat, 8112a. Sedaghat, 8112)اندسودآوري توليد محصول پسته در سالهاي اخير تاكيد داشته 
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غ داران خرده مالك، محدوديت نقدينگي در دسترس به اين معني است كه درآمد حاصل از توليد پسته اغلب با

جوابگوي هزينه هاي توليد و درآمد مورد نياز براي تامين حداقل ضروريات زندگي آنها نيست و دور باطل فقر به 

 معني تداوم اين وضعيت طي زمان است.

زنجيري دور تسلسل باطل عبارتست از مجموعه عوامل نامساعد به هم پيوسته كه به صورت حلقه هاي يك زنجير )

 دور بسته باطلي را تشكيل مي دهند و مانع پيشرفت و توسعه فعاليت ها مي شوند و سر آن به هم متصل است(كه د

 (Jirvand,1226) راگنار نوركس از جمله افراد معروفي است كه پديده توسعه نيافتگي را در گرداب تسلسل هاي .

ر ممالك عقب مانده بازتابي از قدرت توليد و سطح درآمد پايين د"باطل گرفتار مي داند و در اين خصوص مي گويد

باروري كم اين كشورها و اين خود ناشي از كمبود سرمايه است. كمبود سرمايه نيز به نوبه خود از پايين بودن 

 (.Taheri,1222 ظرفيت پس انداز جامعه نشات مي گرد و بنابراين از اين طريق دور باطل ايجاد و كامل مي شود)

طور مستقيم به  پديده دور باطل فقر پرداخته باشند يافت نشد، اما به دليل اينكه كاهش بهره وري  مطالعاتي كه به

توليد و افزايش فقرمطلق از عوامل اصلي ايجاد  محدوديت نقدينگي در دسترس و در نتيجه دور باطل فقر هستند، 

 Islam . گردد مي اشاره هااين زمينه  در ادامه به  برخي از مهمترين مطالعات انجام شده در داخل و خارج  در

درصد بوده كه در مقايسه با ساير نواحي استراليا  8/3نشان داد كه ميانگين رشد بهره وري در غرب استراليا  (8111)

هاي آتي به دليل خرده مالكي و باال بودن نتيجه گرفت كه در سال  Sedaghat (8118) .نرخ رشد باالتري داشته است

توليد، روند توليد پسته در استان كرمان به سمت غير اقتصادي شدن پيش خواهد رفت وكاهش درآمد و هزينه هاي 

نشان دادند كه رشد بهره وري كل  Alvanchi and Saboohi (8112)پايين آمدن سطح اشتغال اجتناب ناپذير است. 

ت به محصول مي باشد. توليد گندم در ايران منفي بوده كه نشان دهنده ي رشد بيشتر نهاده ها نسب

Tripathi(8112)  ( رشد بهره وري كل عوامل توليد در كشاورزي 1262-8111ساله ) 12نشان داد كه طي يك دوره

هندوستان منفي بوده است و عامل اصلي رشد منفي بهره وري كل را سرمايه گذاري اندك دولتي در بخش 

ارقام تجاري پسته در كوتاه مدت سودآور بوده اما در بلند  اذعان داشت كه Sedaghat (8112) كشاورزي دانسته است.

-8112نتيجه گرفتند كه فقر در ايران طي دوره زماني  Khodadadkashi and Shamsi(8118)مدت سودآور نيستند. 

 Karbasi et.alكاهش يافته است و تنها ابزار سياست مالي ماليات اثر معني داري بر كاهش فقر داشته است.   1222

درصدي بخش كشاورزي فقط  31/3اذعان داشتند كه سهم نرخ رشد بهره وري كل عوامل توليد از نرخ رشد  (8111)

نتيجه گرفتند كه هزينه تحقيقات كشاورزي اثر مثبت بر  Sedighi and Esmaeili (8112) درصد بوده است. 11/1

خود خط فقر مطلق براي پسته كاران  در تحقيق .Sedaghat (8112a)افزايش بهره وري و كاهش فقرداشته است

درصد باغ داران پسته كار زير خط  12بدست آورده و اذعان داشته است كه  ريال( 11) 83111111استان كرمان را 

محاسبه گرديد  66/1و ضريب جيني  32/1فقر مطلق هستند. بر اين اساس شكاف درآمدي باغ داران زير خط فقر 

نتيجه گرفت سطح زير كشت و مصرف كودهاي آلي  .Sedaghat(8112b)درآمد داردكه نشان از توزيع نامناسب 

كه بافت خاك سنگين تر، دورآبياري  و هزينه در هكتار بيشتر سبب بيشتر سبب كاهش فقر مطلق شده درحالي



 

571 

هاي باغنتيجه گرفت كه ميانگين، حداكثر و نرخ رشد بهره وري كل  Sedaghat (8112)افزايش فقر مطلق شده است. 

كاهش يافته است. نتايج همچنين نشان داد كه آموزش باغ داران و مصرف  8118-81112پسته طي دوره زماني 

كه تعداد قطعات باغ، تعداد افراد تحت تكفل سرپرست خانوار، بيشتر كودهاي شيميايي اثر مثبت داشته، در حالي

 ر بهره وري كل داشته اند.نسبت درختان نر به ماده و مصرف كودهاي آلي تاثير منفي ب

بخش قابل  وتوليد پسته طي سالهاي اخير كاهش يافته است  وري بهره كه داد نشان تحقيق پيشينه بر مروري

و در دسترس نقدينگي  محدوديتمطالعه با هدف بررسي  اينفقر مظلق هستند.  درتوجهي از باغ داران پسته كار 

 بررسيساله انجام شد. براي  81طي يك دوره زماني  ، ايي استان كرماندور باطل فقر در مناطق پسته كاري و روست

 بر موثر عواملوري توليد و فقر بين باغ داران مطالعه گرديد و با تحليل  هبهر كنوني وضعيت، فقر پديده دور باطل

 موجود رايطش بهبود براي پايان در ،پسته توليد كل وري بهره بر موثر عوامل نيز و درآمدي نابرابري و فقر

 .گرديد ارائه پيشنهاداتي

 روش تحقيق

 مباني تئوري و مدلهاي تحقيق

 شاخص ترنكوئيست تيل 

 ترين و مناسبترين شاخص براي محاسبه بهره وري كل توليد در اين مطالعه از شاخص ترنكوئيست تيل كه از كامل

از جمله مي توان به كاربرد آن در  هاي بهره وري است، استفاده شد. اين شاخص داراي مزاياي متعددي است كه

بسيار معمول مي  شرايطي در كشاورزي شرايطشرايط بازده نسبت به مقياس ناهمگن و متغير اشاره كرد، كه اين 

 (Rosegrant & Evenson, 1228)باشد

 (1) 

 
طرفين  بطوري كه صورت كسر شاخص مقداري ستانده و مخرج كسر شاخص مقداري نهاده ها مي باشند. اگر از 

 ( حاصل مي گردد. 8رابطه لگاريتم گرفته شود رابطه )

 

(8) 
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TFPشاخص بهره وري كل عوامل توليد 

1iRوitR  به ترتيب سهم محصولi  ام از كل درآمدواحد توليدي در سال مرجع و سالt 

1iSوitS  به ترتيب سهم نهادهi  ام از كل هزينه توليدي در سال مرجع و سالt 

1iQوitQ ب مقدار محصول به ترتيi  ام در سال مرجع و سالt 

1iXوitX  به ترتيب مقدار نهادهi  ام در سال مرجع و سالt 

 بهره وري جزئي عوامل توليد  

براي محاسبه بهره وري جزئي از روش متعارف نسبت ميزان محصول كل توليدي بر ميزان نهاده مصرفي به فرم زير 

 .(Soltani etal.,1228 )استفاده گرديد

AP= TP/X    (1         )  

ميزان توليد متوسط يا بهره وري توليد   AP 

 TP ميزان كل محصول توليدي

 X   ميزان نهاده هاي مصرفي در توليد پسته

براي محاسبه فقر مطلق از روش برآورد حداقل درآمد مورد نياز براي تامين نيازهاي اساسي كه يكي از معمول ترين 

در اين زمينه  مي باشد استفاده شد و  براي محاسبه نابرابري درآمدي از شاخص نابرابري ها  و پر كاربردترين  روش

   (Lashkari, 8111)درآمدي و ضريب جيني استفاده گرديد

 ضريب جيني 

 (.Lashkari,8111)شداستفاده  (3رابطه )براي محاسبه ضريب جيني از 

 

G=1+1/n -8/n8y (y1+8y8+…+nyn) (3)                                                                                 

N ( تعداد افراد جامعه )يا تعداد گروه هاي درآمدي ،y  ، درآمد متوسطy5  درآمد ثروتمند ترين فررد يرا گرروه )گرروه

مري  گروه آخر درآمردي(فقيرترين فرد يا گروه درآمدي ) درآمدynو ... ،......فرد يا گروه دومدرآمد  y2اول درآمدي( ، 

 باشند.

 شاخص نابرابري درآمدي

هاي سرنجش نرابرابري و توزيرع ترين شراخصنسبت درآمد يا هزينه دهك دهم به دهك اول درآمدي يكي از اصرلي

فقيرترين خانوارهرا را نشران  %11ثروتمندترين خانوارها به سهم  %11اين شاخص نسبت سهم درآمدي  .درآمد است

ن نسبت بيشتر باشد، شكاف درآمدي بين اين دو گروه بيشتر مي شود و نابرابري در توزيع درآمرد مي دهد. هر چه اي
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بيشتر است و هرچه اين نسبت كمتر باشد، شكاف درآمدي بين گروه ثروتمندترين و فقيرتررين خانوارهرا كمترر مري 

 .( Jafarisamimi , 1228 . Jabari, 2111 گردد و نابرابري در توزيع درآمد كمتر مي شود ) 

 سود خالص، نقدينگي، درآمد فقر مطلق،  و سطح زير كشت آستانه فقر مطلق

سود خالص در هكتار با كسر هزينه هاي كل توليد از درآمد كل توليد بدست آمد.  درآمد فقر مطلق ميزان درآمد 

سطح زير كشت در آستانه فقر مورد نياز براي تامين حداقل ضروريات زندگي كشاورزان و خانواده هاي آنها مي باشد. 

ريالي خط فقر مطلق بر سود خالص در هكتار محاسبه گرديد و ميزان نقدينگي  مطلق با استفاده از تقسيم ميزان

هاي پسته از روش كسر هزينه الزم تامين ضروريات زندگي از سود خالص بدست آمده از توليد  براي مديريت باغ

 (. Soltani, et al, 1228 .  Najafi & Soltani, 1221محاسبه شد )

∏= TR- TC     (1)  

سود خالص در هكتار    ∏  

 TR  درآمد كل در هكتار

TC هزينه كل در هكتار 

L= ∏- E  (6)  

سود خالص در هكتار و سود خالص كل   ∏  

L ميزان نقدينگي براي مديريت باغ 

E  فقر مطلق ريالي( )هزينه هاي ضروري زندگي خانوار 

A= E / ∏ (2)  

E  فقر مطلق ريالي( )هزينه هاي ضروري زندگي خانوار 

A سطح زير كشت آستانه فقر مطلق 

سود خالص در هكتار و سود خالص كل   ∏  

 رگرسيون چند متغيره و آناليز واريانس 

اده روش تحليل رگرسيون چند متغيره و آناليز واريانس براي برآورد عوامل موثر بر فقر مطلق و نابرابري درآمدي استف

 فرم كلي مدل مورد استفاده در زير آمده است: (Abrishami & Mehrara, 8118)شد

AP= a1+ a1 X1 + a8 X8 + a1X1 + ………+ anxn    (2) 

 

ثابت  ضريب a1مستقل شامل كليه عوامل توليد هستند. متغيرهاي x1….xnفقر مطلق و  آمددرAP فوق مدل در

 تقل هستند  ضرائب مربوط به متغيرهاي مس a1…anمدل و 



 

515 

 

 نحوه جمع آوري آمار و اطالعات 

داران پسته كار در استان كرمان(، با  در اين  تحقيق با توجه به نحوه پراكنش جامعه آماري) شامل كليه باغ

بكارگيري روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تصادفي، اطالعات مورد نياز به روش پيمايشي مصاحبه 

هاي رفسنجان، انار، كرمان و نفر توليد كننده پسته در استان كرمان) شهرستان 811ه از حضوري و تكميل پرسشنام

هاي تكميلي مورد نياز مربوط به دوره ( جمع آوري شد. همچنين داده21-23سال زراعي متوالي)  3سيرجان(، طي 

 Agricultureو ) (Iran Pistachio association,8112 آمارياز منابع مختلف علمي و  1122تا  1122زماني 

Ministry,2151) ( ، جمع آوري و در نهايت اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارSPSS88    مورد تجزيه

 و تحليل قرار گرفت.

 نتايج
نتايج تحقيق نشان دهنده وجود فقر مطلق در سطح گسترده مخصوصا بين كشاورزان خرده مالك است. همچنين 

ئين آمدن بهره وري توليد در سالهاي اخير مي باشد. لذا درآمد حاصل از توليد در شرايط وجود خرده نتايج حاكي از پل

مالكي، جوابگوي هزينه هاي توليد كشاورزي و درآمد حداقل مورد نياز براي تامين ضروريات زندگي نيست و 

خلي و افزايش مداوم هزينه هاي محدوديت نقدينگي در دسترس وجود دارد. با توجه به تورم موجود در اقتصاد دا

توليد، طبيعي است كه اين وضعيت محدوديت نقدينگي در آينده نيز ادامه يافته و دور باطل ايجاد گردد. در ادامه 

 نتايج بدست آمده از مدلهاي استفاده شده در تحقيق ارائه و تحليل مي گردد.

الب آمار توصيفي مربوط به بهره وري بيان نتايج حاصل از شاخص بهره وري كل ترنكوئيست تيل در ق

 توليد پسته

نتايج بدست آمده از شاخص بهره وري كل ترنكوئيست تيل، بررسي حداقل، حداكثر، ميانگين و نرخ رشد بهره وري 

 آمده است. 1در جدول شماره  1123تا  1121كل توليد پسته طي سال هاي 

 
كوئيست تيل، حداكثر، حداقل، ميانگين و نرخ رشد بهره وري توليد : نتايج بدست آمده از شاخص بهره وري كل ترن1جدول 

 19تا  11هاي پسته در استان كرمان طي سال
 ميانگين 23سال  21سال  28سال  متغير

 1/123 121 121 112 ها محاسبه شدهتعداد بهره بردار كه بهره وري آن

 22/1 621/1 213/1 811/1 ميانگين بهره وري*

 -11 -11 -6/2 +1/81 ) درصد( 1121هره وري بر مبناي سال پايه رشد ميانگين ب

 81/1 81/8 26/8 82/3 حداكثر بهره وري

 12/1 81/1 12/1 11/1 حداقل بهره وري
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 است. 1بهره وري سال پايه عدد *

 ماخذ: يافته هاي تحقيق

ه نسبت به بهره وري سال پايه مي باشد ك22/1ساله برابر  1نشان مي دهد كه ميانگين بهره وري 1اطالعات جدول 

مي باشد. بنابراين  12/1و حداقل آن  81/1ساله،  1درصد كاهش نشان مي دهد. حداكثر بهره وري ميانگين  11

نتايج نشان داد كه طي سالهاي مورد مطالعه،  بهره وري توليد پسته روبه كاهش بوده و فاصله زيادي بين حداكثر و 

 حداقل بهره وري است.

 وامل موثر بر فقر مطلق با استفاده از تحليل رگرسيونبررسي ع

 هاي مختلف توابع خطي و لگاريتمي برآورد گرديد و بهترين فرم تابع به شكل زير انتخاب شد. براي اين منظور فرم

 

LNAP= 82121181+  + 61/1  LNX1 11/1- X8 +81 /1  LNX1 – 11/1  LNX3 -21/1  LNX1 

 

R8= 26/1       F= 32/1        SIGF= 112/1  

شني،  در اين مدل متغير وابسته ميزان درآمد فقر مطلق و متغيرهاي مستقل به ترتيب سطح زير كشت، بافت خاك)

لومي و رسي( ، كودهاي آلي، دور آبياري و هزينه در هكتار هستند. همانگونه كه مشاهده مي گردد متغيرهاي سطح 

ثبت داشته اند در حاليكه بافت خاك، دور آبياري و هزينه در زير كشت و  كودهاي آلي بر درآمد فقر مطلق تاثير م

هكتار بر درآمد فقر مطلق تاثير منفي داشته اند. آنچه از نتايج بدست آمده در اين بخش  مي توان برداشت نمود اين 

ي در است كه  براي برون رفت از فقر مطلق، تجميع مديريت باغات پسته و استفاده بيشتر از كودهاي آلي بايست

دستور كار قرار گيرد. همچنين كشت پسته بيشتر در خاك هاي با بافت سبك انجام شده و يا بافت خاك باغات 

قديمي اصالح گردد، دورآبياري باغات پسته كاهش يافته و هزينه هاي توليد مديريت گردد و تا حد امكان كاهش 

 يابد.

 واريانسبررسي عوامل موثر بر فقر مطلق با استفاده از آناليز 

نتايج مربوط به مقايسه ميانگين معني دار شده  بين گروه با درآمد كمتر از متوسط با گروه با درآمد بيشتراز متوسط 

 آمده است.8بر اساس متغيرهاي مختلف در جدول 
 

 : مقايسه ميانگين براي درآمد فقر مطلق بر اساس متغيرهاي مختلف2جدول 
مدهاي كمتر ) درآ 1ميانگين درآمد گروه  متغير

 از متوسط(

) درآمد هاي  8ميانگين درآمد گروه 

 بيشتر از متوسط(

آماره 
F 

سطح معني 

 F داري 

 18/1 21/1 13221188 11123221 سطح زير كشت

 13/1 28/3 11328233 11621163تعداد درختان ماده براي هر 
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 درخت نر

از بافت شني به  بافت خاك)

 رسي(

13231386 18111621 12/1 131/1 

 111/1 22/3 13162331 11122681 توليد در هكتار

 ماخذ: يافته هاي تحقيق

در جدول فوق، درآمد  كشاورزان فقير براي دو گروه مقايسه شده است. گروه اول كشاورزاني كه  در سطح كمتر از  

روه دوم آنهايي كه سطح ميانگين از نظر سطح زير كشت، تعداد درختان ماده، بافت خاك و توليد در هكتار بودند و گ

بيشتر از ميانگين اين متغيرها بوده اند. در حقيقت با استفاده از روش آناليز واريانس، تاثير اين متغيرها بر درآمد 

 كشاورزان بررسي شده است.

نشان مي دهد، براي سطح زير كشت بيشتراز متوسط، تعداد درختان ماده بيشتراز متوسط، 8آنگونه كه نتايج جدول 

وليد در هكتار بيشتراز متوسط، درآمد متوسط بيشتري حاصل شده است. همچنين با حركت بافت خاك ار يك ت

 بافت سبك به يك بافت سنگين درآمد متوسط كاهش يافته است.

مقايسه ميانگين براي درآمد فقر مطلق بر اساس ساير متغيرهاي تحقيق نشان داد كه تفاوت معني داري بين دو 

 ارد.گروه وجود ند

 نتايج بدست آمده از محاسبه ضريب جيني و شاخص نابرابري درآمدي بين پسته كاران    

مي باشد كه چون اين عدد از صفر فاصله زيادي دارد، لذا توزيع  66/1بر اساس نتايج بدست آمده، ضريب جيني  

ي با در نظر گرفتن درآمد درآمدي بين پسته كاران استان كرمان نابرابر است.  همچنين شاخص نابرابري درآمد

به دو  11و  2و  با در نظر گرفتن درآمد دو دهك باال يعني دهك هاي  21/112برابر با عدد  1به دهك  11دهك 

محاسبه گرديد و چون شاخص محاسبه شده در هر دو حالت با  22/32برابر  8و  1دهك پايين يعني دهك هاي 

نيز نابرابري درآمدي بين پسته كاران استان كرمان مشخص مي  عدد يك فاصله زيادي دارد، لذا بر اين اساس

 در مناطق پسته كاريمحدوديت نقدينگي و دور باطل فقر گردد.

و سود حاصل  تحليل درآمد، هزينهبراي اثبات محدوديت نقدينگي در دسترس و دور باطل فقر، نتايج بدست آمده از 

سطح زير كشت مورد نياز براي تامين درآمد در آستانه فقر مطلق،  ، بين باغ داران فقر مطلقاز توليد،  وضعيت وجود 

آمده  1در جدول  1122-22طي دوره زماني در مناطق پسته كاري استان كرمان درصد باغ داران روبرو با فقر مطلق 

، به  رديف آخر اين جدول با در نظر گرفتن همه محاسبات و تحليل هاي انجام شده در رديف هاي قبل 1است. در

وضوح مشخص است كه شرايط موجود شرايطي است كه محدوديت نقدينگي در دسترس وجود ارد. به اين معني كه 

درآمد حاصل از توليد پسته اغلب باغ داران خرده مالك جوابگوي هزينه هاي توليد و درآمد مورد نياز براي تامين 

تداي بخش نتايج نيز نشان داده شد كه بهره وري توليد حداقل ضروريات زندگي آنها نيست. در شرايطي كه قبال در اب

كم بوده و روبه كاهش است و هزينه هاي توليد نيز در نتيجه تورم داخلي روبه افزايش است، به وضوح مي توان 
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نتيجه گرفت كه اين محدوديت  نقدينگي در آينده باقي خواهد ماند، فقر مطلق افزايش مي يابد و لذا پديده دور 

 قر با تعريفي كه از آن در مقدمه تحقيق به عمل آمد اثبات مي گردد.باطل ف
 در مناطق پسته كاري استان كرمان: فقر مطلق، محدوديت نقدينگي و دور باطل فقر 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 & Bahramian )(،  1122-1122اجتماعي در پژوهشكده پسته ) اطالعات جمع آوري شده توسط محقق در پروژه هاي مختلف اقتصادي وماخذ: 

Karmai, 2151; Islamic consultative assembly, 2151) 
 

 

درصد، قيمت  1212هزينه توليد پسته به اندازه  1122تا سال  1122،از سال 1بر اساس اطالعات موجود در جدول 

 -1/12درصد، سود واقعي  221درصد، سود اسمي  -11درصد، عملكرد در هكتار محصول حدود  8261فروش پسته 

 2681فقر مطلق() درآمد مورد نياز براي تامين ضروريات زندگيدرصد،  222درصد، سطح زير كشت در آستانه فقر 

سطح افزايش داشته است. درصد 211درصد، درصد باغات زير فقر مطلق  811درصد، درصد باغ داران زير خط فقر 

 متغير 1122 1123-1121 1122

82121111 

(1212) 
 هزينه توليد پسته در هكتار ) تومان( 1122111 18211111

21111 

(8261) 
 قيمت فروش هر كيلوگرم پسته) تومان( 8211 

111 

(11-) 
 كيلوگرم(عملكرد در هكتار) 1111 

11381111 

(221) 
 سود خالص اسمي در هكتار) تومان( 1118111 11111111

112111 

(1/12-) 
 سود خالص واقعي در هكتار) تومان( 1118111 

66/8 

(222) 
 ق ) هكتار(سطح زير كشت آستانه فقر مطل 1/1 31/1

11121111 

(2681) 
 درآمد مورد نياز براي تامين ضروريات زندگي يا درآمد فقر مطلق) تومان( 121611 81311111

21 

(811) 
 درصد باغ داران زير آستانه فقرمطلق 81 11

82 

(211) 
 هاي زير آستانه فقرمطلقدرصد كل باغ 1 11

 آستانه فقر مطلق   نقدينگي در دسترس براي كشاورزان فقير در 1 1 1

 نقدينگي در دسترس براي كشاورزان فقير زير آستانه فقر مطلق   منفي منفي منفي

 دور باطل فقر براي كشاورزان با درآمد زير آستانه فقر مطلق  وجود دارد وجود دارد وجود دارد
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درصد از باغ داران پسته كار در استان  81هكتار كه اين حدود  1/1=  1122فقر مطلق در سال  زير كشت در آستانه

 درصد از سطح زير كشت كل  1كرمان با حدود 

 11هكتار كه اين حدود  31/1=  1128سطح زير كشت در آستانه فقر مطلق در سال .باغ هاي استان مي باشند

سطح .هاياستان مي باشنددرصد از سطح زير كشت كل باغ 11رمان با حدود درصد از باغ داران پسته كار در استان ك

درصد از باغ داران پسته كار در  21هكتار كه اين شامل حدود  66/8=  1122زير كشت در آستانه فقر مطلق در سال 

 .  (Sedaghat,8118)درصد از سطح زير كشت كل باغ هاي استان مي باشند 82استان كرمان با حدود 

  يجه گيري و پيشنهادهانت

نقدينگي در دسترس  1122در سال  مالحظه مي گردد كه (1نتايج بدست آمده از اين تحقيق) جدول بر اساس 

درصد از سطح زير كشت باغات پسته استان كرمان را به خود اختصاص  82درصد از باغ داران پسته كار كه  21براي 

گردد تا باغ داران مذكور امكان پرداخت هزينه هاي مديريتي  يبب مداده اند منفي است. اين محدوديت نقدينگي س

( مشخص است بهره وري توليد آنها در 1توليد خود را نداشته باشند و همانگونه كه از نتايج تحقيق حاضر ) جدول 

زينه سالهاي مورد مطالعه كاهش يافته است. كاهش بهره وري توليد از يك طرف و افزايش هزينه هاي توليد و ه

فقر  باطل تامين ضروريات زندگي از طرف ديگر سبب مي گردد تا اين شرايط نا مطلوب ادامه پيدا كند. لذا پديده دور

.  نتايج حاضر با گذشت زمان تشديد شده است در بخش عمده اي از مناطق پسته كاري استان كرمان وجود دارد و 

 ;Sedaghat, 8818; Sedaghat,8112تطابق دارد) با بخشي از نتايج بدست آمده در تحقيقات قبلي محقق

Sedaghat,8112a; Sedaghat, 8112b ;  Sedaghat,8112براساس روند مشاهده شده طي تقريبا دو دهه گذشته .) 

ير كشاورزان با سطح تملك متوسط و ،اين نگراني واحتمال جدي وجودداردكه باگذشت زمان سا(1122-1122)

رشرايطي كه دور باطل د. ر نيز در اين دام نقدينگي و دور تسلسل باطل گرفتار شوندهكتا66/8عمده مالك باالي 

وجود داشته باشد براي از بين بردن اين دور باطل هيچ راهي جز شكستن آن وجود ندارد و حتما بايستي دولت و 

درصد از باغ داران  21حداقل متوليان امور دخالت كنند تا اين دور باطل را از بين ببرند. براساس مطالعه انجام شده 

درصد از كل سطح زير كشت پسته را در اختيار دارند، با اين دور باطل مواجه هستند كه با  82استان كرمان كه 

هزار هكتار از باغ هاي پسته نياز به حمايت  13هزار هكتار باغ بارور در استان، در شرايط كنوني  811احتساب حدود 

(. مطالعه حاضر نشان داد كه درآمد حاصل از توليد پسته براي باغ داراني 1آمده در جدول  نتايج مالي دولت دارند)

كه در دور باطل هستند،  حتي جوابگوي هزينه زندگي آنها هم نيست و در اغلب موارد كمتر است. لذا براي از بين 

ال، ساليانه به ازاي هر هكتار باغ س 1بردن فقر مطلق و دور باطل فقر در مناطق پسته كاري بايستي حداقل به مدت 

(  به 1نتايج آمده در جدول ميليون و پانصد هزار تومان معادل هزينه توليد متوسط منطقه) 82پسته رقمي معادل 

سيستم توليدي آنها تزريق گردد، تا اين باغ ها بتوانند به درآمدي در حد متوسط منطقه برسند و توليد اقتصادي 

.  با احتساب سطح زير كشت باغاتي كه در دور باطل هستند و در نظر گرفتن ميزان هزينه پايداري داشته باشند
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ميليارد تومان ساليانه براي شكستن دور باطل در  1112متوسط توليد منطقه، برآورد مي گردد كه رقمي برابر با 

ه به تحليل اقتصادي انجام ميليارد تومان خواهد بود. با توج 2621سال جمعا  1سطح استان نياز است كه در كل 

 111كيلوگرم در هكتار و از سال  پنجم به بعد  811شده اگر اين حمايت مالي از سال اول تا پنجم به طور متوسط 

سال اول  ساليانه درآمدي  معادل  1كيلوگرم در هكتار، افزايش توليد در باغ هاي مشكل دار را سبب گردد، طي 

ميليارد تومان افزوده خواهد شد و حمايت مالي توجيه  8161بعد رقمي معادل   ميليارد تومان و از آن به 1121

 311سال اول و  1كيلوگرم در هكتار  در  811اقتصادي پيدا خواهد نمود. در صورتي كه ميزان افزايش توليد به 

بته به نظر مي رسد هر كيلوگرم در هكتار در سال هاي بعد برسد اين حمايت از نظر اقتصادي توجيه الزم را ندارد. ال

تعداد زيادي از باغ داران پسته كار كه به نوبه خود گونه حمايت مالي به دليل حل مشكل درآمد و توليد پايدار براي  

تامين معيشت و اشتغال جمع زياد ديگري از افراد جامعه را تامين مي نمايند، به لحاظ اجتماعي و فرهنگي از توجيه 

 مناسبي برخوردار است.

 ا توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد مي گردد :ب

يكپارچه سازي مديريت باغات همجوار، با هدف افزايش بهره وري باغ هاي با اندازه كوچك )خرده مالك(،  -

 در دستور كار مديران و برنامه ريزان بخش كشاورزي و همكاري تشكل هاي بهره برداران قرار گيرد.

اي توليد در افزايش بهره وري توليد پسته عبارتند از نيروي انساني، آب، از آنجا كه كليدي ترين نهاده ه  -

كودهاي مايع و كودهاي آلي، بنابراين الزم است تا آموزش كشاورزان در زمينه استفاده بهتر و كاراتر از 

نه ها اين عوامل توليد برنامه ريزي شود و نيز بستر الزم براي بكارگيري آموزش هاي ارائه شده در اين زمي

 در باغ هافراهم گردد. 

هابه طور جدي در دستور سازي باغهاي آبياري و جوانداران مخصوصًا در راستاي بهبود روشآموزش باغ -

 كار قرار گيرد. 

در بودجه ساليانه دولت براي از بين بردن فقر و بويژه فقر مطلق بودجه مناسبي اختصاص يابد و با استفاده  -

 زان فقير پرداخت گردد.از روش مناسب به كشاور

با مطالعه و بررسي الزم زمينه بكار گيري روش هاي جديد مديريتي در بخش كشاورزي و خصوصا صنعت   -

 پسته فراهم گردد. در اين ارتباط مديريت سيستمي بر مبناي كشاورزي قراردادي توصيه مي گردد.

ن و هم در ساير استان هاي كشور تحقيقات مشابه بر روي ساير محصوالت كشاورزي هم در استان كرما  -

توسط محققين اقتصادكشاورزي انجام شود تا مشخص گردد كه در مورد چه محصوالت ديگري در بخش 

 كشاورزي با پديده دور باطل فقر و توسعه نيافتگي مواجه هستيم. 
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