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دور باطل فقر در مناطق  بررسي  محدوديت نقدينگي و

 استان كرمانكار پسته
  1رضا صداقت، محمد عبدالهي عزت آبادي

 60/60/6066تاریخ پذیرش:                                                                    61/61/6066تاریخ دریافت: 

 
 چکیده 

اري و پسته ك منطقه هايدر  فقر و دور باطلمحدوديت نقدينگي در دسترس هدف از اين تحقيق بررسي 
ابري بهره وري جزئي، ضريب جيني، شاخص نابرمدل  شاخص ترنکوئيست تيل،روستايي استان كرمان بود. 

ل براي بررسي و تحلي ،واريانس تجزيهرگرسيون چند متغيره و روش آستانه فقر مطلق، فرمول  درآمدي،
با استفاده روش  7911-7931كار برده شد. داده هاي مورد نياز طي دوره زماني ه موضوع تحقيق ب

كرمان  باغ دار پسته كار در استان 022گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي و تکميل پرسشنامه از نمونه
به طور  يبررسميانگين بهره وري كل توليد پسته طي سالهاي مورد  . نتايج نشان داد كهگرديدجمع آوري 

، 7911هاي  درصد كاهش يافته است. سطح زير كشت در آستانه فقر مطلق ، براي سال 77متوسط ساليانه 
 جه به ميزان سطح زير كشتبا تو .شدهکتار برآورد  66/0و  99/7،   2/ 9به ترتيب 7931( و 39-37)

كشاورزان كوچك و حتي متوسط دچار فقر مطلق مي باشند و نتايج مويد روند فزاينده باغ داران،  كنوني
دور  و محدوديت نقدينگي در دسترسلذا  است.فقر مطلق و تشديد اين شرايط نامناسب با گذشت زمان 

پايان براي برون رفت از اين شرايط  در. دارد وجودباطل فقر در مناطق روستايي و كشاورزي استان كرمان 
 شهري براي دولتي بودجه اختصاص كشاورزان، آموزش همجوار، هاي باغ تيريمد يساز کپارچهينامساعد 

 .شود يم توصيه قراردادي كشاورزي مبناي بر فراگير و كارآمد مديريت گيري كاره ب و مطلق فقر كني
 

 JEL: Q01, Q14 بنديطبقه

 دور باطل.نقدينگي، ،   مطلقپسته، بهره وري ، فقركلیدي:هاي واژه
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 مقدمه
 باالي ارزش به توجه با .روديم شمار به ايران مهم  كشاورزي هاي محصول جمله از پسته

 و كشت ريز سطح صادرات، و تولید نسبي مزيت كشور، غیرنفتي صادرات در آن

. است داده اختصاص خود به را ياژهيو جايگاه كشور، مختلف  استانهاي در ييزااشتغال

میلیون دالر  0721و  0021به ترتیب  7102و  7102ارزش صادرات ايران در سال هاي 

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

صادرات پسته   میانگین.  ) (Iran trade promotion organization,2019داده 

تن و در آمريكا به عنوان  012011در ايران  0111-7102اله مربوط به دوره زماني س 01

مي توان گفت  مبناتن بوده است. بر اين  20610اصلي ترين رقیب تولید پسته ما معادل 

جهان را در اختیار دارد.  نخستدر صادرات پسته با نگاه بلند مدت، ايران هنوز مقام 

به شدت افزايش داشته است به طوري كه در  7111از سال  بويژهصادرات پسته آمريكا 

 Islamic Republicتن رسیده  026111به  7102تن و در سال  012111به  7106سال 

of Iran 

 Customs, 2019) (  .7117-7102 زماني دوره به مربوط ساله 02  پسته تولید میانگین 

 معادل ما پسته تولید رقیب ترين اصلي عنوان به آمريكا در و تن 020122 ايران در

 دت،م بلند نگاه با پسته تولید در گفت توان مي مبنا اين بر. است بوده تن 711211

 افزايش شدت به 7101 سال از به ويژه آمريكا پسته تولید. است گرفته پیشي ما از آمريكا

 311111 به 7102 سال در و تن 721111 به 7102 سال در كه طوري به است داشته

 داراي پسته محصول.  ) (Iran Pistachio association,2019 است رسیده تن

دوره زماني  طيبارور براي كل كشور  درختان هكتار 116101كشت  ريز سطح میانگین

 كیلوگرم 272 هكتار در عملكرد و تن 711111 ساله 1 تولید میانگین با ، 0112-0111

دوره زماني  طيدرختان بارور  هكتار 717771كشت  ريكرمان با سطح ز استان. باشد مي

كیلوگرم  311تن و عملكرد در هكتار  22126ساله  1با میانگین تولید  0112-0111

 به طور كلي، پیشآمار ارائه شده  مبنايبر. ) (Agriculture Ministry,2019 است

مشخص است كه میزان عملكرد در هكتار هم در كل كشور و هم در استان كرمان روبه 

د. مي باش پائینمیزان عملكرد در هكتار در استان كرمان بسیار  به ويژهكاهش است و 

نشان داد كه هزينه جاري تولید پسته در هر هكتار ) (Hasanisadi,2019نتايج تحقیق 

مي تومان  32771111اي تولید پسته در هر هكتار  تومان و هزينه سرمايه 71133111
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كیلوگرم براي استان كرمان و قیمت فروش  311باشد. با در نظر گرفتن عملكرد در هكتار 

 31111111تومان براي هر كیلوگرم پسته، میزان درآمد ناخالص تولید  011111میانگین 

از  بیشتر تا اندازه ايولید و . اين میزان درآمد كمتر از كل هزينه تشودتومان برآورد مي 

 يسودآور زانیمهزينه هاي جاري تولید است. اين اطالعات به خوبي نشان مي دهد كه 

رو ه ب كل استان كرمان منفي و در اين شرايط تولید پسته با آينده مبهم رو براي دیتول

 مي باشد. 

گذشته نیز بر كاهش بهره وري سطح زير كشت ) عملكرد در هكتار(، افزايش  بررسي 

هاي اخیر تاكید داشته  هزينه هاي تولید و كاهش سودآوري تولید محصول پسته در سال

 (.  Sedaghat, 2018a. Sedaghat, 2019)اند

كه درآمد حاصل از تولید پسته اغلب  است به اين معني محدوديت نقدينگي در دسترس

ن كمتريهزينه هاي تولید و درآمد مورد نیاز براي تامین  پاسخگوي ،باغ داران خرده مالك

 .نیست و دور باطل فقر به معني تداوم اين وضعیت طي زمان است نزندگي آنا نیازمندي

هم پیوسته نامساعد به  سیاست ها و عامل هايدور تسلسل باطل عبارتست از مجموعه 

ه دور بست زنجیري كه دو سر آن به هم متصل است(كه به صورت حلقه هاي يك زنجیر )

)  پیشرفت و توسعه فعالیت ها مي شوند بازدارندهباطلي را تشكیل مي دهند و 

Jirvand,1996) راگنار نوركس از جمله افراد معروفي است كه پديده توسعه نیافتگي .

سطح درآمد "مي گويد زمینهرا در گرداب تسلسل هاي باطل گرفتار مي داند و در اين 

عقب مانده بازتابي از قدرت تولید و باروري كم اين كشورها و اين  كشورهايپايین در 

يه نیز به نوبه خود از پايین بودن ظرفیت خود ناشي از كمبود سرمايه است. كمبود سرما

 )دور باطل ايجاد و كامل مي شود راهرد و بنابراين از اين یپس انداز جامعه نشات مي گ

Taheri,1997.) 

كه به طور مستقیم به  پديده دور باطل فقر پرداخته باشند يافت نشد، اما  بررسي هايي

اصلي ايجاد   عامل هاياز  مطلققربه دلیل اينكه كاهش بهره وري تولید و افزايش ف

هستند، در ادامه به  برخي از  فقردور باطل در نتیجه و  در دسترس محدوديت نقدينگي

 Islam . گردد مي اشاره هاانجام شده در داخل و خارج  در اين زمینه  بررسي هاي مهم

لیا استرانشان داد كه میانگین رشد بهره وري در غرب در نتايج بررسي هاي خود  (2000)

 .استرالیا نرخ رشد باالتري داشته است هاي ناحیهديگر  درصد بوده كه در مقايسه با 7/3
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Sedaghat (2002) هاي آتي به دلیل نتیجه گرفت كه در سالبررسي هاي خود  در

خرده مالكي و باال بودن هزينه هاي تولید، روند تولید پسته در استان كرمان به سمت غیر 

ش خواهد رفت وكاهش درآمد و پايین آمدن سطح اشتغال اجتناب اقتصادي شدن پی

  Alvanchi and Saboohi (2007)ناپذير است. 

نشان دادند كه رشد بهره وري كل تولید گندم در ايران منفي بوده كه نشان دهنده ي 

نشان داد كه طي  Tripathi(2008)رشد بیشتر نهاده ها نسبت به محصول مي باشد. 

( رشد بهره وري كل عوامل تولید در كشاورزي 0161-7111ساله ) 12يك دوره 

هندوستان منفي بوده است و عامل اصلي رشد منفي بهره وري كل را سرمايه گذاري 

اذعان داشت كه  Sedaghat (2009) اندك دولتي در بخش كشاورزي دانسته است.

آور بوده اما در بلند مدت سودآور نیستند. ارقام تجاري پسته در كوتاه مدت سود

Khodadadkashi and Shamsi(2012)  نتیجه گرفتند كه فقر در ايران طي دوره

كاهش يافته است و تنها ابزار سیاست مالي مالیات اثر معني داري  0111-7112زماني 

 اذعان داشتند كه سهم نرخ رشد Karbasi et.al (2013)بر كاهش فقر داشته است.  

درصد  11/1 تنهادرصدي بخش كشاورزي  31/3بهره وري كل عوامل تولید از نرخ رشد 

نتیجه گرفتند كه هزينه تحقیقات  Sedighi and Esmaeili (2017) بوده است.

 .Sedaghat (2018a)استكشاورزي اثر مثبت بر افزايش بهره وري و كاهش فقرداشته 

 (تومان) 73111111استان كرمان را در تحقیق خود خط فقر مطلق براي پسته كاران 

درصد باغ داران پسته كار زير خط فقر مطلق  12بدست آورده و اذعان داشته است كه 

 66/1و ضريب جیني  32/1هستند. بر اين اساس شكاف درآمدي باغ داران زير خط فقر 

نتیجه  .Sedaghat(2018b)نامناسب درآمد دارد پراكنشمحاسبه گرديد كه نشان از 

-فت سطح زير كشت و مصرف كودهاي آلي بیشتر سبب كاهش فقر مطلق شده درحاليگر

كه بافت خاك سنگین تر، دورآبیاري  و هزينه در هكتار بیشتر سبب افزايش فقر مطلق 

 و نرخ رشد بهره وري بیشینهنتیجه گرفت كه میانگین،  Sedaghat (2019)شده است. 

كاهش يافته است. نتايج همچنین  7107-71011هاي پسته طي دوره زماني كل باغ

در  مثبت داشته، تاثیرنشان داد كه آموزش باغ داران و مصرف بیشتر كودهاي شیمیايي 

كه تعداد قطعات باغ، تعداد افراد تحت تكفل سرپرست خانوار، نسبت درختان نر به حالي

 ماده و مصرف كودهاي آلي تاثیر منفي بر بهره وري كل داشته اند.
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اهش هاي اخیر ك تولید پسته طي سال وري بهره كه داد نشان تحقیق پیشینه بر مروري

 وهشپژ اينفقر مظلق هستند.  درقابل توجهي از باغ داران پسته كار  شمار ويافته است 

 اينطقه هو دور باطل فقر در مدر دسترس نقدينگي  محدوديتو ارزيابي با هدف بررسي 

ساله انجام شد. براي  71طي يك دوره زماني  ، پسته كاري و روستايي استان كرمان

وري تولید و فقر بین باغ داران مطالعه  هبهر كنوني وضعیت، فقر پديده دور باطل بررسي

 رهبه بر موثر عوامل نیز و درآمدي نابرابري و فقر بر موثر عامل هايگرديد و با تحلیل 

 .دگردي ارائه هاييپیشنهاد موجود شرايط بهبود براي پايان در ،پسته تولید كل وري

 روش تحقيق

 های تحقيق و مدل نظریمباني 

 شاخص ترنكوئيست تيل 

 از شاخص ترنكوئیست تیل كه از كامل بررسيبراي محاسبه بهره وري كل تولید در اين 

برتري هاي بهره وري است، استفاده شد. اين شاخص داراي  ترين شاخص ترين و مناسب

است كه از جمله مي توان به كاربرد آن در شرايط بازده نسبت به مقیاس چندي  هاي

بسیار معمول مي  شرايطي در كشاورزي شرايطناهمگن و متغیر اشاره كرد، كه اين 

 (Rosegrant & Evenson, 1992)باشد

(0) 

 
 طوري كه صورت كسر شاخص مقداري ستانده و مخرج كسر شاخص مقداري نهاده ها ه ب

 . آيدمي  به دست( 7رابطه لگاريتم گرفته شود رابطه )دو طرف مي باشند. اگر از 

(7) 

 
TFPشاخص بهره وري كل عوامل تولید 

i0RوitR  به ترتیب سهم محصولi  ام از كل درآمدواحد تولیدي در سال مرجع و سالt 

i0SوitS  به ترتیب سهم نهادهi  ام از كل هزينه تولیدي در سال مرجع و سالt 

i0QوitQ  محصول  میزانبه ترتیبi  ام در سال مرجع و سالt 
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i0XوitX نهاده  یزانبه ترتیب مi  ام در سال مرجع و سالt 

 بهره وری جزئي عوامل توليد  

براي محاسبه بهره وري جزئي از روش متعارف نسبت میزان محصول كل تولیدي بر 

 .(Soltani etal.,1992 )زير استفاده گرديد شكلمیزان نهاده مصرفي به 

(1) AP= TP/X           

 APمیزان تولید متوسط يا بهره وري تولید 

 TP میزان كل محصول تولیدي

پستهمیزان نهاده هاي مصرفي در تولید     X 

درآمد مورد نیاز براي تامین نیازهاي  كمترينبراي محاسبه فقر مطلق از روش برآورد 

ها در اين زمینه  مي باشد استفاده  كه يكي از معمول ترين و پر كاربردترين  روش ضروري

شد و  براي محاسبه نابرابري درآمدي از شاخص نابرابري درآمدي و ضريب جیني استفاده 

   (Lashkari, 2010)گرديد

 ضريب جيني 

 (.Lashkari,2010)شداستفاده  (3رابطه )براي محاسبه ضريب جیني از 

(3) G=1+1/n -2/n2y (y1+2y2+…+nyn) 

N      ( تعدداد افراد جدامعده )يدا تعدداد گروه هاي درآمدي ،y  میانگیندرآمد  ،y1  درآمد

 ... ،......يددا گروه دومفرد درآمددد  y2ثروتمنددد ترين فرد يددا گروه )گروه اول درآمدددي( ، 

 مي باشند. فقیرترين فرد يا گروه درآمدي )گروه آخر درآمدي( درآمدynو

 شاخص نابرابری درآمدی

هاي ترين شاخصنسدبت درآمد يا هزينه دهك دهم به دهك اول درآمدي يكي از اصدلي  

 %01اين شدداخص نسددبت سددهم درآمدي    .درآمد اسددت پراكنشسددنجش نابرابري و 

فقیرترين خانوارها را نشدددان مي دهد. هر چه اين  %01خانوارها به سدددهم ثروتمندترين 

نسبت بیشتر باشد، شكاف درآمدي بین اين دو گروه بیشتر مي شود و نابرابري در توزيع 

درآمد بیشدددتر اسدددت و هرچه اين نسدددبت كمتر باشدددد، شدددكاف درآمدي بین گروه  

رابري در توزيع درآمد كمتر مي ثروتمنددترين و فقیرترين خدانوارها كمتر مي گردد و ناب  

  .( Jafarisamimi , 1992 . Jabari, 2005  شود )
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 و سطح زير کشت آستانه فقر مطلق ، درآمد فقر مطلق، سود خالص، نقدينگي

رآمد دسود خالص در هكتار با كسر هزينه هاي كل تولید از درآمد كل تولید بدست آمد.  

زندگي كشاورزان و  نیازمندي هايفقر مطلق میزان درآمد مورد نیاز براي تامین حداقل 

سطح زير كشت در آستانه فقر مطلق با استفاده از تقسیم ها مي باشد.  خانواده هاي آن

ريالي خط فقر مطلق بر سود خالص در هكتار محاسبه گرديد و میزان نقدينگي  میزان

پسته از روش كسر هزينه الزم تامین ضروريات زندگي از سود هاي  براي مديريت باغ

 & Soltani, et al, 1992 .  Najafiدست آمده از تولید محاسبه شد )ه خالص ب

Soltani, 1983 .) 

(1) ∏= TR- TC 

سود خالص در هكتار    ∏    

 TR  درآمد كل در هكتار

TC هزينه كل در هكتار 

(6) L= ∏- E 

سود خالص در هكتار و سود خالص كل   ∏  

L میزان نقدينگي براي مديريت باغ 

E  فقر مطلق ريالي( )هزينه هاي ضروري زندگي خانوار 

(2) A= E / ∏ 

E  فقر مطلق ريالي( )هزينه هاي ضروري زندگي خانوار 

A سطح زير كشت آستانه فقر مطلق 

سود خالص در هكتار و سود خالص كل   ∏  

 واريانس  تجزيهرگرسيون چند متغيره و 

ر موثر بر فق عامل هاي روش تحلیل رگرسیون چند متغیره و آنالیز واريانس براي برآورد

كلي شكل   (Abrishami & Mehrara, 2002)مطلق و نابرابري درآمدي استفاده شد

 مدل مورد استفاده در زير آمده است:

(2) AP= a0+ a1 X1 + a2 X2 + a3X3 + ………+ anxn   
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 همه عامل هايمستقل شامل  متغیرهاي x1….xnفقر مطلق و  آمددرAP باال  مدل در

ضرائب مربوط به متغیرهاي مستقل  a1…anثابت مدل و  ضريب a0تولید هستند.

 هستند  
 

 آمار و اطالعات  گرد آوری چگونگي

داران پسته  باغ همهپراكنش جامعه آماري) شامل  چگونگيدر اين  تحقیق با توجه به 

كارگیري روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي تصادفي، ه كار در استان كرمان(، با ب

نفر  711اطالعات مورد نیاز به روش پیمايشي مصاحبه حضوري و تكمیل پرسشنامه از 

، كرمان و سیرجان(، هاي رفسنجان، انارتولید كننده پسته در استان كرمان) شهرستان

هاي تكمیلي مورد نیاز ( جمع آوري شد. همچنین داده10-13سال زراعي متوالي)  3طي 

 Iran Pistachio آمارياز منابع مختلف علمي و  0112تا  0122مربوط به دوره زماني 

association,2019) (    وAgriculture Ministry,2019) ( ، گرد آوري گرديد 

تجزيه و تحلیل    SPSS22آوري شده با استفاده از نرم افزار گرد و در نهايت اطالعات

 .شد

 نتايج
ده بین كشاورزان خر به ويژهنتايج تحقیق نشان دهنده وجود فقر مطلق در سطح گسترده 

د. هاي اخیر مي باش ئین آمدن بهره وري تولید در سالاپ گويايمالك است. همچنین نتايج 

از تولید در شرايط وجود خرده مالكي، جوابگوي هزينه هاي تولید  به دست آمدهلذا درآمد 

 محدوديتزندگي نیست و  نیازمندي هايمورد نیاز براي تامین  كمینهكشاورزي و درآمد 

وجود دارد. با توجه به تورم موجود در اقتصاد داخلي و افزايش مداوم  نقدينگي در دسترس

افته در آينده نیز ادامه ي محدوديت نقدينگيكه اين وضعیت هزينه هاي تولید، طبیعي است 

هاي استفاده شده در تحقیق  در ادامه نتايج بدست آمده از مدلو دور باطل ايجاد گردد. 

 ارائه و تحلیل مي گردد.

صيفي آمار تووری کل ترنكوئيست تيل در قالب ه بيان نتايج حاصل از شاخص بهر

 مربوط به بهره وری توليد پسته
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، یشینهب، كمینهبررسي دست آمده از شاخص بهره وري كل ترنكوئیست تیل، ه بنتايج 

در جدول  0113تا  0110میانگین و نرخ رشد بهره وري كل تولید پسته طي سال هاي 

 آمده است. 0شماره 

، کمينه، بيشينهدست آمده از شاخص بهره وری کل ترنكوئيست تيل، ه نتايج ب (5)جدول 

 19تا  15های نرخ رشد بهره وری توليد پسته در استان کرمان طي سالميانگين و 

Table (1) Results obtained from total productivity index (Turnquist 

Till), maximum, minimum, average and growth rate of pistachio 

production productivity in Kerman province during the years 2012 – 

2015. 

 میانگین 1394 1393 1392 متغیر

 174/3 185 180 158 ها محاسبه شدهبهره بردار كه بهره وري آن شمار

 0/89 0/690 0/904 1/203 *میانگین بهره وري

 11- 31- 9/6- 20/3+  0110رشد میانگین بهره وري بر مبناي سال پايه 

 3/25 2/23 2/96 4/27 بهره وري بیشینه

 0/08 0/25 0/08 0/15 بهره وري كمینه

 : يافته هاي تحقیقمنبع است. 0بهره وري سال پايه عدد *

مي باشد كه 21/1ساله برابر  1نشان مي دهد كه میانگین بهره وري 0اطالعات جدول 

بهره وري میانگین  بیشینهدرصد كاهش نشان مي دهد.  00نسبت به بهره وري سال پايه 

هاي  طي سال بنابراين نتايج نشان داد كهمي باشد.  12/1آن  كمینهو  71/1ساله،  1

 كمینهو  بیشینهوري تولید پسته روبه كاهش بوده و فاصله زيادي بین  هبهر ، بررسيمورد 

 بهره وري است.

 موثر بر فقر مطلق با استفاده از تحليل رگرسيون امل هایبررسي ع

خطي و لگاريتمي برآورد گرديد و بهترين  تابع هايهاي مختلف  شكلبراي اين منظور 

 شد. گزينشتابع به شكل زير شكل

LNAP= 72121171+  + 60/1  LNX1 11/1- X2 +71 /1  LNX3 – 11/1  

LNX4 -20/1  LNX5 

R2= 26/1       F= 31/1        SIGF= 111/1  

در اين مدل متغیر وابسته میزان درآمد فقر مطلق و متغیرهاي مستقل به ترتیب سطح 

، كودهاي آلي، دور آبیاري و هزينه در هكتار ( شني، لومي و رسي )كشت، بافت خاك زير
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گونه كه مشاهده مي گردد متغیرهاي سطح زير كشت و  كودهاي آلي بر  هستند. همان

كه بافت خاك، دور آبیاري و هزينه در  درآمد فقر مطلق تاثیر مثبت داشته اند در حالي

خش  دست آمده در اين به آنچه از نتايج ب تاثیر منفي داشته اند.هكتار بر درآمد فقر مطلق 

 تجمیع مديريت باغ، براي برون رفت از فقر مطلقاين است كه   كردمي توان برداشت 

بايستي در دستور كار قرار گیرد. همچنین پسته و استفاده بیشتر از كودهاي آلي  هاي

ديمي ق هاي شده و يا بافت خاك باغكشت پسته بیشتر در خاك هاي با بافت سبك انجام 

اصالح گردد، دورآبیاري باغات پسته كاهش يافته و هزينه هاي تولید مديريت گردد و تا 

 ش يابد.هحد امكان كا

 واريانس تجزيهموثر بر فقر مطلق با استفاده از  عامل هایبررسي 

با  ینمیانگنتايج مربوط به مقايسه میانگین معني دار شده  بین گروه با درآمد كمتر از 

 آمده است. 7متغیرهاي مختلف در جدول  مبنايبر  میانگیناز  گروه با درآمد بیشتر
 

 مقايسه ميانگين برای درآمد فقر مطلق بر اساس متغيرهای مختلف( 0)جدول

Table (2) Compare means for absolute poverty income, based on 

different variables 

)  0میانگین درآمد گروه  متغیر

 درآمدهاي كمتر از متوسط(

)  7میانگین درآمد گروه 

درآمد هاي بیشتر از 

 متوسط(

آماره 
F 

سطح معني 

 F داري 

 0/02 5/71 14795322 11084793 سطح زير كشت

درختان ماده  شمار

 براي هر درخت نر

11683564 15492744 4/72 0/04 

از بافت  )بافت خاك

 شني به رسي(

14843426 12011675 3/09 0/045 

 0/035 4/87 14167440 11198621 تولید در هكتار

 : يافته هاي تحقیقمنبع

 نخست، درآمد  كشاورزان فقیر براي دو گروه مقايسه شده است. گروه باالدر جدول  

درختان ماده،  شماركشاورزاني كه  در سطح كمتر از میانگین از نظر سطح زير كشت، 

بافت خاك و تولید در هكتار بودند و گروه دوم آنهايي كه سطح بیشتر از میانگین اين 

تاثیر اين متغیرها بر واريانس،  تجزيهبا استفاده از روش متغیرها بوده اند. در حقیقت 

 شده است.درآمد كشاورزان بررسي 
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 ، تعدادمیانگیننشان مي دهد، براي سطح زير كشت بیشتراز  7آنگونه كه نتايج جدول 

درختان ماده بیشتراز متوسط، تولید در هكتار بیشتراز متوسط، درآمد متوسط بیشتري 

حاصل شده است. همچنین با حركت بافت خاك ار يك بافت سبك به يك بافت سنگین 

 است.درآمد متوسط كاهش يافته 

متغیرهاي تحقیق نشان داد كه  ديگر مبنايمقايسه میانگین براي درآمد فقر مطلق بر 

 تفاوت معني داري بین دو گروه وجود ندارد.

بين از محاسبه ضريب جيني و شاخص نابرابری درآمدی دست آمده ه نتايج ب   

 پسته کاران 

ن اين عدد از صفر فاصله مي باشد كه چو 66/1بر اساس نتايج بدست آمده، ضريب جیني  

درآمدي بین پسته كاران استان كرمان نابرابر است.  همچنین  پراكنشزيادي دارد، لذا 

برابر با عدد  0به دهك  01شاخص نابرابري درآمدي با در نظر گرفتن درآمد دهك 

به دو دهك  01و  1و  با در نظر گرفتن درآمد دو دهك باال يعني دهك هاي  11/001

ن شاخص محاسبه شده محاسبه گرديد و چو 22/32برابر  7و  0پايین يعني دهك هاي 

نیز نابرابري درآمدي بین  مبنايلذا بر اين ، در هر دو حالت با عدد يك فاصله زيادي دارد

 مي گردد. مشخصپسته كاران استان كرمان 

 در مناطق پسته کاریو دور باطل فقر محدوديت نقدينگي 

حلیل تدست آمده از ه نتايج بو دور باطل فقر،  محدوديت نقدينگي در دسترسبراي اثبات 

 ،بین باغ داران  فقر مطلقاز تولید،  وضعیت وجود  به دست آمدهو سود  درآمد، هزينه

آستانه فقر مطلق، درصد باغ داران روبرو  مورد نیاز براي تامین درآمد در سطح زير كشت

در  0122-12طي دوره زماني پسته كاري استان كرمان  منطقه هايدر با فقر مطلق 

و  ه هايرديف آخر اين جدول با در نظر گرفتن همه محاسب 1در آمده است. 1جدول 

مشخص است كه شرايط موجود  طور آشكاربه ، تحلیل هاي انجام شده در رديف هاي قبل 

وجود ارد. به اين معني كه درآمد حاصل  در دسترس نقدينگيمحدوديت شرايطي است كه 

از تولید پسته اغلب باغ داران خرده مالك جوابگوي هزينه هاي تولید و درآمد مورد نیاز 

در شرايطي كه قبال در ابتداي زندگي آنها نیست.  نیازمندي هاي كمترين براي تامین 

 اهش است و هزينهروبه ك كم بوده و نشان داده شد كه بهره وري تولید نیز بخش نتايج

هاي تولید نیز در نتیجه تورم داخلي روبه افزايش است، به وضوح مي توان نتیجه گرفت 
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ذا ل ، فقر مطلق افزايش مي يابد وماندباقي خواهد  در آينده نقدينگي محدوديت كه اين 

 اثبات مي گردد. با تعريفي كه از آن در مقدمه تحقیق به عمل آمد پديده دور باطل فقر
پسته کاری استان  طقه هایدر مننقدينگي و دور باطل فقر  محدوديتفقر مطلق، ( 3)لجدو

 .5391-19طي دوره زماني کرمان 
Table (3) Absolute poverty, liquidity limitation and vicious cycle of 

poverty, in pistachio growing areas of Kerman province, during the 

years 1999 – 2018. 

 متغیر 1378 1391-1394 1397
28575000 

(1958) 
 هزينه تولید پسته در هكتار ) تومان( 13 12700000

80000 

(2863) 
 قیمت فروش هر كیلوگرم پسته) تومان( 2700 

500 

(50-) 
 كیلوگرم(عملكرد در هكتار) 1000 

11425000 

(771) 
 سود خالص اسمي در هكتار) تومان( 1312000 15000000

559500 

(57/3-) 
 سود خالص واقعي در هكتار) تومان( 1312000 

2/66 

(787) 
 سطح زير كشت آستانه فقر مطلق ) هكتار( 0/3 1/43

30390500 

(7621) 
21450000 393600 

زندگي يا درآمد فقر  نیازمندي هايدرآمد مورد نیاز براي تامین 

 مطلق) تومان(
71 

(255) 
 آستانه فقرمطلقدرصد باغ داران زير  20 53

27 

(800) 
 هاي زير آستانه فقرمطلقدرصد كل باغ 3 15

 نقدينگي در دسترس براي كشاورزان فقیر در آستانه فقر مطلق 0 0 0

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

 با درآمد زير آستانه فقر مطلق دور باطل فقر براي كشاورزان وجود دارد وجود دارد وجود دارد

اطالعات جمع آوري شده توسط محقق در پروژه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در پژوهشكده پسته : منبع

(0112-0122  ،)( Bahramian & Karmai, 2018; Islamic consultative assembly, 2018) 

هزينه تولید پسته به  0112تا سال  0122از سال  ،1اطالعات موجود در جدول  مبنايبر

درصد، عملكرد در هكتار محصول حدود  7261درصد، قیمت فروش پسته  0112اندازه 

درصد، سطح زير كشت در آستانه  -1/12درصد، سود واقعي  220درصد، سود اسمي  -11

 2670طلق(فقر م) زندگي نیاز مندي هايدرآمد مورد نیاز براي تامین درصد،  222فقر 

 800زير فقر مطلق  هاي درصد، درصد باغ 711درصد، درصد باغ داران زير خط فقر 

 1/1=  0122سطح زير كشت در آستانه فقر مطلق در سال افزايش داشته است. درصد

درصد  1درصد از باغ داران پسته كار در استان كرمان با حدود  71هكتار كه اين حدود 
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سطح زير كشت در آستانه فقر مطلق در .استان مي باشند هاي از سطح زير كشت كل باغ

درصد از باغ داران پسته كار در استان كرمان  11هكتار كه اين حدود  31/0=  0117سال 

سطح زير كشت در .استان مي باشند هايدرصد از سطح زير كشت كل باغ 01با حدود 

درصد از باغ  20حدود هكتار كه اين شامل  66/7=  0112آستانه فقر مطلق در سال 

هاي استان  درصد از سطح زير كشت كل باغ 72داران پسته كار در استان كرمان با حدود 

 .  (Sedaghat,2002)مي باشند

  و پيشنهادهانتيجه گيری 

 0112در سال  مالحظه مي گردد كه (1) جدول نتايج بدست آمده از اين تحقیق بنا بر

درصد از سطح زير  72درصد از باغ داران پسته كار كه  20نقدينگي در دسترس براي 

كشت باغات پسته استان كرمان را به خود اختصاص داده اند منفي است. اين محدوديت 

امكان پرداخت هزينه هاي مديريتي تولید  ياد شدهگردد تا باغ داران  ينقدينگي سبب م

( مشخص است بهره 0گونه كه از نتايج تحقیق ) جدول  شند و همانخود را نداشته با

كاهش بهره وري تولید از كاهش يافته است.  بررسيهاي مورد  ها در سال وري تولید آن

ر ديگ سويزندگي از  نیازمندي هايو افزايش هزينه هاي تولید و هزينه تامین  سو يك

خش در بفقر  باطل كند. لذا پديده دورسبب مي گردد تا اين شرايط نا مطلوب ادامه پیدا 

با گذشت زمان تشديد  پسته كاري استان كرمان وجود دارد و  منطقه هايعمده اي از 

 همخواني محقق پیشیندست آمده در تحقیقات ه نتايج با بخشي از نتايج ب اين . شده است

 ,Sedaghat, 2202; Sedaghat,2009; Sedaghat,2018a; Sedaghatدارد)

2018b ;  Sedaghat,2019گذشته دهه دو حدود طي شده مشاهده روند مبناي ر(. ب 

كشاورزان  ديگر زمان باگذشت داردكه وجود جدي واحتمال نگراني ،اين(0112-0122)

هكتار نیز در اين دام نقدينگي و دور 66/7با سطح تملك متوسط و عمده مالك باالي 

رشرايطي كه دور باطل وجود داشته باشد براي از بین بردن د .تسلسل باطل گرفتار شوند

بايستي دولت و متولیان  به حتماين دور باطل هیچ راهي جز شكستن آن وجود ندارد و 

ست دانجام شده  بنا بر نتايج بررسيامور دخالت كنند تا اين دور باطل را از بین ببرند. 

د از كل سطح زير كشت پسته را در درص 72درصد از باغ داران استان كرمان كه  20 كم

هزار هكتار باغ  711هستند كه با احتساب حدود  رو به رواختیار دارند، با اين دور باطل 

پسته نیاز به حمايت مالي  هاي هزار هكتار از باغ 13بارور در استان، در شرايط كنوني 
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از  به دست آمده نشان داد كه درآمد اين بررسي. (1نتايج آمده در جدول  )دولت دارند

 آن هزينه زندگي پاسخگويحتي  ، تولید پسته براي باغ داراني كه در دور باطل هستند

ها هم نیست و در اغلب موارد كمتر است. لذا براي از بین بردن فقر مطلق و دور باطل 

سال، سالیانه به ازاي هر  1به مدت  دست كمپسته كاري بايستي  منطقه هاي فقر در

 میانگینمیلیون و پانصد هزار تومان معادل هزينه تولید  72سته رقمي معادل هكتار باغ پ

وانند بت ها تزريق گردد، تا اين باغ نبه سیستم تولیدي آنا (1نتايج آمده در جدول )منطقه

ا ب منطقه برسند و تولید اقتصادي پايداري داشته باشند.  میانگینبه درآمدي در حد 

كه در دور باطل هستند و در نظر گرفتن میزان هزينه  ييها احتساب سطح زير كشت باغ

میلیارد تومان سالیانه  0111برآورد مي گردد كه رقمي برابر با تولید منطقه،  میانگین

 2611 در جمعسال  1براي شكستن دور باطل در سطح استان نیاز است كه در كل 

میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به تحلیل اقتصادي انجام شده اگر اين حمايت مالي از 

 111كیلوگرم در هكتار و از سال  پنجم به بعد  711 میانگینسال اول تا پنجم به طور 

سال اول   1دار را سبب گردد، طي  مسئله هاي كیلوگرم در هكتار، افزايش تولید در باغ

میلیارد  7061میلیارد تومان و از آن به بعد رقمي معادل   0121مدي  معادل سالیانه درآ

كه  . در صورتيكردتومان افزوده خواهد شد و حمايت مالي توجیه اقتصادي پیدا خواهد 

كیلوگرم در هكتار  311سال اول و  1كیلوگرم در هكتار  در  711میزان افزايش تولید به 

ي به نظر م از نظر اقتصادي توجیه الزم را ندارد. البته هاي بعد برسد اين حمايت در سال

از  زيادي شمار براي درآمد و تولید پايدار  مسئلههر گونه حمايت مالي به دلیل حل  رسد

باغ داران پسته كار كه به نوبه خود تامین معیشت و اشتغال جمع زياد ديگري از افراد 

 است.مناسبي توجیه  دارايفرهنگي  جامعه را تامین مي نمايند، به لحاظ اجتماعي و

 با توجه به نتايج بدست آمده پیشنهاد مي گردد :

 هاي همجوار، با هدف افزايش بهره وري باغ هاي يكپارچه سازي مديريت باغ -

با اندازه كوچك )خرده مالك(، در دستور كار مديران و برنامه ريزان بخش 

 گیرد.هاي بهره برداران قرار  كشاورزي و همكاري تشكل

از آنجا كه كلیدي ترين نهاده هاي تولید در افزايش بهره وري تولید پسته   -

عبارتند از نیروي انساني، آب، كودهاي مايع و كودهاي آلي، بنابراين الزم است 

تولید  عامل هايتا آموزش كشاورزان در زمینه استفاده بهتر و كاراتر از اين 
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هاي ارائه شده در  كارگیري آموزشه ببرنامه ريزي شود و نیز بستر الزم براي 

 فراهم گردد.  ها اين زمینه ها در باغ

-سازي باغهاي آبیاري و جواندر راستاي بهبود روش به ويژهداران آموزش باغ -

 هابه طور جدي در دستور كار قرار گیرد. 

ويژه فقر مطلق بودجه ه در بودجه سالیانه دولت براي از بین بردن فقر و ب -

اختصاص يابد و با استفاده از روش مناسب به كشاورزان فقیر پرداخت مناسبي 

 گردد.

هاي جديد مديريتي  كار گیري روشه الزم زمینه ب و ارزيابي هاي  با بررسي  -

صنعت پسته فراهم گردد. در اين ارتباط مديريت به ويژه در بخش كشاورزي و 

 گردد.بر مبناي كشاورزي قراردادي توصیه مي  فراگیر و كارآمد

محصوالت كشاورزي هم در استان كرمان و هم  ديگرتحقیقات مشابه بر روي   -

اقتصادكشاورزي انجام شود تا  پژوهشگراناستان هاي كشور توسط  ديگردر 

ديگري در بخش كشاورزي با پديده دور  ل هايمشخص گردد كه چه محصو

 . مي باشند رو به روباطل فقر و توسعه نیافتگي 
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Extended Abstract 

Introduction  

Yield per hectare of pistachios is decreasing both in the whole country and in 

Kerman province and especially the yield per hectare in Kerman province is 

very low. (Hasanisadi, 2019) showed that the current cost of pistachio 

production per hectare is 29944000 and the capital cost of pistachio 

production per hectare is 48225000(10 Rials). Considering the yield per 

hectare of 435 kg for Kerman province and the average selling price of 

100000 (10 Rials) for each kilogram of pistachios, the gross production 

income is estimated at 435.5 million(10 Rials), which is less than the total 

production cost and slightly higher than the current production costs. Under 

these conditions, pistachio production faces an uncertain future.  

Materials and Methods  

In order to calculate the total production productivity, the Turnquist Til index, 

which is one of the most complete and appropriate productivity indices, was 

used. To calculate the partial productivity, the conventional method of the 

ratio of total production to inputs consumption was used. To calculate 

absolute poverty, the method of estimating the minimum income required to 

meet basic needs, which is one of the most common and widely used methods 

in this field, was used. To calculate income inequality, income inequality 

index and Gini coefficient were used. Net profit per hectare was obtained by 

deducting total production costs from total production revenue. Absolute 

poverty income is the amount of income needed to provide the basic 

necessities of life for farmers and their families. The area under cultivation at 

the threshold of absolute poverty was calculated by dividing the absolute 

poverty line in rials by net profit per hectare .The amount of liquidity  

for the management of pistachio orchards was calculated by deducting the 

necessary cost of living necessities from net profit obtained from production. 

Multivariate regression analysis and analysis of variance were used to 
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estimate the factors affecting absolute poverty and income inequality. In this 

research, using multi-stage random cluster sampling method, the required 

information was obtained by face-to-face interview survey and completing a 

questionnaire from 200 pistachio producers in Kerman province (Rafsanjan, 

Anar, Kerman and Sirjan counties), during 4 consecutive cropping years 

(2012-2015) were collected. Also, the required supplementary data related to 

the period 1999 to 2018 were collected from various scientific and statistical 

sources and finally the collected information was analyzed using SPSS22 

software.  

Conclusion and Discussion 

 Based on the results of this study in 2018, the liquidity available to 71% of 

pistachio growers, who have 27% of the area under cultivation of pistachio 

orchards in Kerman province is negative. This limited liquidity makes it 

impossible for the mentioned gardeners to pay the management costs of their 

production and as a result, their production productivity has decreased in the 

studied years. Decreasing production productivity on the one hand and 

increasing production costs and the cost of providing necessities of life on the 

other hand cause these unfavorable conditions to continue. Therefore, the 

phenomenon of the vicious cycle of poverty exists in most of the pistachio 

growing areas of Kerman province and has intensified over time. The present 

results are consistent with some of the results obtained in the researcher's 

previous research (Sedaghat, 2002; Sedaghat, 2009; Sedaghat, 2018a; 

Sedaghat, 2018b; Sedaghat, 2019). Based on the trend observed during almost 

the last two decades (1999-2018), there is a serious concern and possibility 

that over time other farmers with moderate and major ownership levels above 

2.66 hectares will also fall into this trap of liquidity and vicious cycle. In the 

event that there is a vicious circle, there is no other way to eliminate it except 

to break it, and the government and those in charge must intervene to this 

subject.  

  



 

Suggestions 

 According to the obtained results, it is recommended that:  

- Integration of management of neighboring gardens, with the aim of 

increasing the productivity of small gardens (small owners).  

- Training gardeners, especially in order to improve irrigation methods and 

garden rejuvenation should be seriously put on the agenda.  

- Appropriate budget should be allocated in the annual budget of the 

government to eradicate poverty, especially absolute poverty 

 - New management methods in the agricultural sector and especially the 

pistachio industry should be provided. In this regard, system management 

based on contract farming is recommended.  

- Similar research on other agricultural products both in Kerman province and 

in other provinces of the country should be done by agricultural economics 

researchers to determine what other products in the agricultural sector are 

facing the phenomenon of poverty and underdevelopment. 
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