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 استان كرمانكاريراهكارهاي كاهش فقر و نابرابري درآمدي در مناطق پسته دستورالعمل

 

 مقدمه و بيان اهميت مسئله

بر اساس تعريف، خط فقر مطلق ميزان حداقل درآمدي است كه براي تأمينتأمين ضروريات زندگي در يك خانوار 

نفر( بايستي تأمين گردد و خط فقر نسبي، عبارتست از ميزان درآمد به اندازه نصف درآمد  5حدود با بعد متوسط )

ازه خط فقر مطلق بيان شده درآمد داشته باشند، فقير مطلق متوسط جامعه مورد نظر. بنابراين اگر افرادي نتوانند به اند

و اگر افرادي نتوانند به اندازه خط فقر نسبي بيان شده درآمد داشته باشند فقير نسبي مي باشند. آنچه بيشتر مهم 

زندگي است تعداد افراد داراي فقر مطلق است نه نسبي. زيرا افراد داراي فقر مطلق يكي يا چند مورد از ضروريات 

وري توليد را نيز در ها تأثير منفي مي گذارد و به احتمال زياد بهرهوري كاري آنها تأمين نشده و قطعاً بر بهرهآن

سازد. به نظر مي رسد توليدكنندگان كشاورزي فقير، در ميان مدت و ميان مدت و دراز مدت با محدوديت مواجه مي

ها و افزايش وري به نوبه خود سبب كاهش درآمد آنوند و كاهش بهرهوري توليد مواجه شبلند مدت با كاهش بهره

وري پايين توان گفت افراد فقير در ميان مدت و بلند مدت در يك دور باطل فقر و بهرهفقر گردد. اينجاست كه مي

 گردد.   ها سال به سال بدتر از قبل ميگيرند و وضعيت آنقرار مي

، خط فقر مطلق براي يك خانوار متوسط شهري دركل كشور (9316 ،)راغفرود بر اساس جديدترين اطالعات موج

درصد مناطق شهري،  55ميليون تومان در ماه و براي مناطق روستائي به طور ميانگين  4حدود   به طور ميانگين،

درصدي جمعيت كشور  33باشد. بر اين اساس، برآوردها حاكي از فقر مطلق ميليون تومان در ماه مي 2يعني حدود 

 ،فقر مشكلي است كه براي ساليان متمادي و در بين كشورهاي مختلف وجود داشته و عليرغم رشد اقتصادي است. 

سطح متوسط يا در حال توسعه همچنان ادامه دارد. در حالت كلي فقر به دو عامل  در ميان كشورهاي توسعه نيافته و

تواند باعث كاهش دامنه فقر بطوري كه افزايش درآمدها مي .درآمدها و درجه نابرابري در توزيع آن بستگي دارد

تواند آن را افزايش دهد. اين مبحث كه شاخص فقر به چه ميزان به شده و افزايش در نابرابري توزيع درآمدها مي

هاي ساليان اخير به آن توجه ي است كه در بسياري از پژوهشموضوع درشد اقتصادي و توزيع درآمد حساسيت دار

شده است. بسياري از مطالعات انجام شده در بين كشورهاي مختلف مؤيد وجود ارتباط مثبت و قوي بين كاهش 

نشت رو به پايين( است. اين نگرش كه محورهاي  فقر و رشد اقتصادي است كه اين منطبق با الگوي توسعه )

متضمن جريان عمودي منافع رشد اقتصادي از افراد غني به  ،ميالدي بوده است 65و  55در دهه الگوي توسعه 

شوند افراد ثروتمند از مزاياي رشد اقتصادي برخوردار مي ،به طوري كه در مرحله اول .سمت افراد فقير جامعه است

د فقير نيز از مزاياي آن برخوردار خواهند افرا ،زماني كه افراد غني اقدام به خرج كردن مي نمايند ،و در مرحله بعد

شد. اين ديدگاه متضمن آن است كه نسبت مزاياي حاصل از رشد اقتصادي كه به سمت افراد فقير جريان دارد 

رود. از ديدگاهي ديگر عاملي كه يافته و فقر از ميان مي وضعيت فقرا به مرور ارتقا باشد و نهايتاًهميشه كمتر مي



 

 

 
   

تواند از طريق كاهش مدهاست. كاهش در نابرابري توزيع درآمدها ميآثر باشد نابرابري توزيع درؤر متواند بر فقمي

يك  ثيرگذاري هرأباشد. درجه تثر ميؤثير بيشتر رشد اقتصادي بر كاهش فقر مأنيز ت آن و فقر به ازاي هر سطحي از

 ،كند )جالليتوزيع درآمد را مشخص مي از اين عوامل و حساسيت نسبي كاهش فقر به رشد اقتصادي و نابرابري

9339).  

كاران در مناطق مهم پسته كاري استان شود، بخش قابل توجهي از پستهعلي رغم آنچه در ظاهر به آن پرداخته مي

كاران ناعادالنه باشد. بر اساس نتايج بدست آمده توسط صداقت وضعيت توزيع درآمدها بين پسته و كرمان فقير بوده

بر اساس درآمد  نفره، 5براي يك خانوار متوسط حدود  كاران استان كرمان(، خط فقر مطلق در بين پسته9315) 

بر  باشد.مي تومان 675/122/64و خط فقر نسبي بر اساس درآمد ساالنه برابر با  تومان 555/555/24ساالنه برابر با 

ها دچار فقر نسبي درصد از آن 57ر فقر مطلق و كار استان كرمان دچادرصد از كشاورزان پسته 35 اين اساس

برابر با  بردارخانوار بهره 255در مطالعه انجام شده براي  باشند. جمع شكاف فقر مطلق به دست آمدهمي

باشد. بدين معنا كه تزريق ساالنه اين ميزان نقدينگي بين كشاورزان در نمونه مطالعه شده، مي تومان 152/565/639

باشد. مي تومان 947/219/434/4شود. جمع شكاف فقر نسبي در نمونه مورد مطالعه رفتن فقر مطلق مي باعث از بين

توان فقر نسبي را ميمطالعه شده، كاران توان نتيجه گرفت كه با تزريق ساالنه اين ميزان نقدينگي بين پستهبنابراين مي

توان گفت كه باشد، ميمي 66/5شده كه برابر با  از بين برد. با توجه به منحني لورنز و ضريب جيني محاسبه

در اينصورت بايستي نسبت كار در نمونه مورد مطالعه نامناسب مي باشد. وضعيت توزيع درآمد بين كشاورزان پسته

تواند تأثير منفي بر كميت و كيفيت به آينده صنعت پسته نگران بود. به احتمال قوي، فقر و توزيع نابرابر درآمد مي

وري توليد پسته داشته باشد و با ايجاد يك دور تسلسل باطل، سال به سال نسبت صول توليدي و در نهايت بهرهمح

 به گذشته شرايط بدتر شود.

كاري با توجه به اهميت موضوع فقر و توزيع عادالنه درآمدها و تأثير آن بر رشد و توسعه در مناطق روستايي و پسته

استان كرمان، تحقيقي با هدف بررسي عوامل مؤثر بر فقر و نابرابري درآمدي و اثرات آن بر محصول و عوامل توليد 

 مصرفي پسته انجام شد. 

 

  تحقيقمهمترين نتايج بدست آمده 

متغيرهاي سطح زير كشت بيشتر، تعداد درختان بارور بيشتر، توليد در هكتار بيشتر و مصرف كودهاي آلي  -9

تر و هزينه تر، دور آبياري طوالنيكه بافت خاک سنگيناند در حاليبيشتر بر كاهش فقر مطلق تأثير مثبت داشته

 اند. در هكتار بيشتر بر كاهش فقر مطلق تأثير منفي داشته

شود و شود، هزينه در هكتار ابتدا بيشتر و سپس كمتر ميبا كاهش فقر مطلق، توليد در هكتار بيشتر مي -2

 يابد. مصرف آب در هكتار افزايش مي



 

 

 
   

سطح زير كشت بيشتر، سواد بيشتر بهره برداران، مصرف كود مايع بيشتر، كيفيت محصول بهتر و روش  -3

در حاليكه تعداد قطعات باغ بيشتر، تعداد درختان بارور  ود.شآبياري مدرن سبب كاهش فقر نسبي مي

بيشتراز ميانگين، سن درختان بيشتر از ميانگين، بافت خاک سنگين تر و مصرف كود آلي بيشتر سبب 

 اند. افزايش  فقر نسبي شده

 شود. با كاهش فقر نسبي، بكارگيري نيروي كار، مصرف كودهاي شيميايي و مصرف آب بيشتر مي -4

بازي و كاران استان كرمان عدم عدالت در ارائه تسهيالت بانكي، بي نظمي اداري و رابطهاز ديدگاه پسته -5

 باشند.عدالتي و نابرابري درآمدي ميتبعيض امكانات درمورد خرده مالكين، از مهمترين داليل بي

مناطق كم آب كشاورزي، از داران، نظارت بيشتر دولت بر بازار پسته و آبرساني به حمايت دولت از باغ  -6

 باشند. مهمترين راهكارهاي كاهش بي عدالتي و نابرابري درآمدي مي

هاي كشاورزي و از ديدگاه كشاورزان پسته كار، كاهش توليد محصوالت كشاورزي، هزينه باالي نهاده -7

 باشند. كاران ميكمبود درآمد نقدي، به ترتيب از مهمترين داليل فقر پسته

از باغداران، انتقال و تصفيه آب و كاهش سود وام و اعطاي تسهيالت بانكي، به ترتيب از حمايت دولت  -3

 باشند.مهمترين راهكارهاي كاهش فقر مي

 

 كاران در استان كرمانراهكارهاي مديريتي پيشنهادي براي كاهش فقر و نابرابري درآمدي بين پسته

جوار در سازي مديريت باغات همو يا يكپارچه سازي اراضيافزايش توليد در هكتار از طريق يكپارچه -

 دستور كار باغداران و مديران كشاورزي قرار گيرد. 

سازي باغات به طور جدي در هاي آبياري و جوانداران مخصوصاً در راستاي بهبود روشآموزش باغ -

 دستور كار قرار گيرد. 

صاً بازار اعتبارات و تسهيالت بانكي هاي كشاورزي و مخصونظارت دولت بر بازار پسته، بازار نهاده -

 تقويت گردد. 

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

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

 ر پرداخت گردد.از روش مناسب به كشاورزان فقي

بويژه مشاغل متناسب با  مشاغل جانبيدرآمد از ايجاد ريزي براي بايستي برنامهبراي از بين بردن فقر  -

 كاري استان كرمان صورت گيرد.برداران در مناطق روستايي و پستهفرهنگ و انگيزه موجود بين بهره

 

              


