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  و بیان اهمیت مسئله مقدمه
بر اساس تعریف، خط فقر مطلق میزان حداقل درآمدي است که براي تأمینتأمین ضروریات زندگی در یک خانوار 

نفر) بایستی تأمین گردد و خط فقر نسبی، عبارتست از میزان درآمد به اندازه نصف درآمد  5حدود  با بعد متوسط (
ازه خط فقر مطلق بیان شده درآمد داشته باشند، فقیر مطلق متوسط جامعه مورد نظر. بنابراین اگر افرادي نتوانند به اند

و اگر افرادي نتوانند به اندازه خط فقر نسبی بیان شده درآمد داشته باشند فقیر نسبی می باشند. آنچه بیشتر مهم 
زندگی است تعداد افراد داراي فقر مطلق است نه نسبی. زیرا افراد داراي فقر مطلق یکی یا چند مورد از ضروریات 

وري تولید را نیز در  ها تأثیر منفی می گذارد و به احتمال زیاد بهره وري کاري آن ها تأمین نشده و قطعاً بر بهره آن
سازد. به نظر می رسد تولیدکنندگان کشاورزي فقیر، در میان مدت و  میان مدت و دراز مدت با محدودیت مواجه می

ها و افزایش  وري به نوبه خود سبب کاهش درآمد آن وند و کاهش بهرهوري تولید مواجه ش بلند مدت با کاهش بهره
وري پایین  توان گفت افراد فقیر در میان مدت و بلند مدت در یک دور باطل فقر و بهره فقر گردد. اینجاست که می

  گردد.    ها سال به سال بدتر از قبل می گیرند و وضعیت آن قرار می
، خط فقر مطلق براي یک خانوار متوسط شهري درکل کشور )1396 ،(راغفرود بر اساس جدیدترین اطالعات موج

درصد مناطق شهري،  50میلیون تومان در ماه و براي مناطق روستائی به طور میانگین  4حدود   به طور میانگین،
جمعیت کشور درصدي  33باشد. بر این اساس، برآوردها حاکی از فقر مطلق  میلیون تومان در ماه می 2یعنی حدود 

 ،فقر مشکلی است که براي سالیان متمادي و در بین کشورهاي مختلف وجود داشته و علیرغم رشد اقتصادي  .است
یا در حال توسعه همچنان ادامه دارد. در حالت کلی فقر به دو عامل سطح متوسط  در میان کشورهاي توسعه نیافته و

تواند باعث کاهش دامنه فقر  بطوري که افزایش درآمدها می .رددرآمدها و درجه نابرابري در توزیع آن بستگی دا
تواند آن را افزایش دهد. این مبحث که شاخص فقر به چه میزان به  شده و افزایش در نابرابري توزیع درآمدها می

 هاي سالیان اخیر به آن توجه موضوعی است که در بسیاري از پژوهش درشد اقتصادي و توزیع درآمد حساسیت دار
شده است. بسیاري از مطالعات انجام شده در بین کشورهاي مختلف مؤید وجود ارتباط مثبت و قوي بین کاهش 

نشت رو به پایین) است. این نگرش که محورهاي  فقر و رشد اقتصادي است که این منطبق با الگوي توسعه (
ع رشد اقتصادي از افراد غنی به متضمن جریان عمودي مناف ،میالدي بوده است 60و  50الگوي توسعه در دهه 

شوند  افراد ثروتمند از مزایاي رشد اقتصادي برخوردار می ،به طوري که در مرحله اول .سمت افراد فقیر جامعه است
افراد فقیر نیز از مزایاي آن برخوردار خواهند  ،زمانی که افراد غنی اقدام به خرج کردن می نمایند ،و در مرحله بعد
متضمن آن است که نسبت مزایاي حاصل از رشد اقتصادي که به سمت افراد فقیر جریان دارد  شد. این دیدگاه
رود. از دیدگاهی دیگر عاملی که  یافته و فقر از میان می وضعیت فقرا به مرور ارتقا باشد و نهایتاً همیشه کمتر می
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تواند از طریق کاهش  توزیع درآمدها می مدهاست. کاهش در نابرابريآثر باشد نابرابري توزیع درؤتواند بر فقر م می
یک  ثیرگذاري هرأباشد. درجه ت ثر میؤثیر بیشتر رشد اقتصادي بر کاهش فقر مأنیز ت آن و فقر به ازاي هر سطحی از

 ،کند (جاللی از این عوامل و حساسیت نسبی کاهش فقر به رشد اقتصادي و نابرابري توزیع درآمد را مشخص می
1381(.   

کاران در مناطق مهم پسته کاري استان  شود، بخش قابل توجهی از پسته آنچه در ظاهر به آن پرداخته میعلی رغم 
کاران ناعادالنه باشد. بر اساس نتایج بدست آمده توسط صداقت  وضعیت توزیع درآمدها بین پسته و کرمان فقیر بوده

بر اساس درآمد  نفره، 5خانوار متوسط حدود براي یک  کاران استان کرمان )، خط فقر مطلق در بین پسته1395( 
بر  باشد. می تومان 675/922/64و خط فقر نسبی بر اساس درآمد ساالنه برابر با  تومان 000/000/24ساالنه برابر با 

ها دچار فقر نسبی  درصد از آن 57کار استان کرمان دچار فقر مطلق و  درصد از کشاورزان پسته 30 این اساس
برابر با  بردار خانوار بهره 200در مطالعه انجام شده براي  شکاف فقر مطلق به دست آمده باشند. جمع می

باشد. بدین معنا که تزریق ساالنه این میزان نقدینگی بین کشاورزان در نمونه مطالعه شده،  می تومان 902/060/681
باشد.  می تومان 147/291/434/4شود. جمع شکاف فقر نسبی در نمونه مورد مطالعه  باعث از بین رفتن فقر مطلق می

توان فقر نسبی را  میمطالعه شده، کاران  توان نتیجه گرفت که با تزریق ساالنه این میزان نقدینگی بین پسته بنابراین می
توان گفت که  باشد، می می 66/0از بین برد. با توجه به منحنی لورنز و ضریب جینی محاسبه شده که برابر با 

در اینصورت بایستی نسبت کار در نمونه مورد مطالعه نامناسب می باشد.  وضعیت توزیع درآمد بین کشاورزان پسته
ثیر منفی بر کمیت و کیفیت أتواند ت فقر و توزیع نابرابر درآمد می ،به احتمال قوي به آینده صنعت پسته نگران بود.

و با ایجاد یک دور تسلسل باطل، سال به سال نسبت  داشته باشد وري تولید پسته ایت بهرهو در نه محصول تولیدي
 به گذشته شرایط بدتر شود.

کاري  ثیر آن بر رشد و توسعه در مناطق روستایی و پستهأتوزیع عادالنه درآمدها و ت موضوع فقر و با توجه به اهمیت
بر فقر و نابرابري درآمدي و اثرات آن بر محصول و عوامل تولید ثر ؤبا هدف بررسی عوامل متحقیقی استان کرمان، 

  مصرفی پسته انجام شد. 
  

   مهمترین نتایج بدست آمده تحقیق
 کودهاي آلیمصرف تولید در هکتار بیشتر و بیشتر، تعداد درختان بارور بیشتر،  متغیرهاي سطح زیر کشت -1

و هزینه  تر طوالنی تر، دور آبیاري که بافت خاك سنگین حالیاند در  ثیر مثبت داشتهأبر کاهش فقر مطلق ت بیشتر
 اند.  ثیر منفی داشتهأبر کاهش فقر مطلق ت بیشتر در هکتار

شود و  شود، هزینه در هکتار ابتدا بیشتر و سپس کمتر می با کاهش فقر مطلق، تولید در هکتار بیشتر می -2
 یابد.  مصرف آب در هکتار افزایش می
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و روش  بهتر ، کیفیت محصولبیشتر کود مایعمصرف ، بیشتر بهره برداران سواد ،سطح زیر کشت بیشتر -3
تعداد درختان بارور ، بیشتر در حالیکه تعداد قطعات باغ شود. می آبیاري مدرن سبب کاهش فقر نسبی

سبب  بیشتر کود آلیمصرف تر و  بافت خاك سنگینبیشتراز میانگین، سن درختان بیشتر از میانگین، 
 . اند شدهفقر نسبی  افزایش 

 شود.  ی و مصرف آب بیشتر مییبا کاهش فقر نسبی، بکارگیري نیروي کار، مصرف کودهاي شیمیا -4

بازي و  تسهیالت بانکی، بی نظمی اداري و رابطه ارائهکاران استان کرمان عدم عدالت در  از دیدگاه پسته -5
 باشند. عدالتی و نابرابري درآمدي می از مهمترین دالیل بی ،تبعیض امکانات درمورد خرده مالکین

از  ،دولت بر بازار پسته و آبرسانی به مناطق کم آب کشاورزي بیشتر ، نظارتداران از باغ حمایت دولت  -6
 باشند.  همترین راهکارهاي کاهش بی عدالتی و نابرابري درآمدي میم

و  ي کشاورزيها محصوالت کشاورزي، هزینه باالي نهاده کاهش تولید از دیدگاه کشاورزان پسته کار، -7
 باشند.  کاران می کمبود درآمد نقدي، به ترتیب از مهمترین دالیل فقر پسته

به ترتیب از  ،م و اعطاي تسهیالت بانکیاو ولت از باغداران، انتقال و تصفیه آب و کاهش سوددحمایت  -8
  باشند. مهمترین راهکارهاي کاهش فقر می

 
  کاران در استان کرمان راهکارهاي مدیریتی پیشنهادي براي کاهش فقر و نابرابري درآمدي بین پسته

جوار در  سازي مدیریت باغات هم سازي اراضی و یا یکپارچه افزایش تولید در هکتار از طریق یکپارچه -
 دستور کار باغداران و مدیران کشاورزي قرار گیرد. 

سازي باغات به طور جدي در  هاي آبیاري و جوان راستاي بهبود روشداران مخصوصاً در  آموزش باغ -
 دستور کار قرار گیرد. 

هاي کشاورزي و مخصوصاً بازار اعتبارات و تسهیالت بانکی  ، بازار نهادهنظارت دولت بر بازار پسته -
 تقویت گردد. 

 اعمال گردد.مدیریت بهتر و مؤثري بر بازار آب هم در مدیریت عرضه و هم در مدیریت مصرف  -

در بودجه سالیانه دولت براي از بین بردن فقر و بویژه فقر مطلق بودجه مناسبی اختصاص یابد و با استفاده  -
 از روش مناسب به کشاورزان فقیر پرداخت گردد.

بویژه مشاغل متناسب با  مشاغل جانبیدرآمد از ایجاد ریزي براي  بایستی برنامهبراي از بین بردن فقر  -
 کاري استان کرمان صورت گیرد. برداران در مناطق روستایی و پسته نگیزه موجود بین بهرهفرهنگ و ا

  
               


