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 بخش بررسی تاثیر الگوي کشت بهینه بر فقر روستایی در

 کرمان-ه شهرستان بافتییارزو

  

  *اسدي و محمدرضا زارع مهرجردي مصطفی بنی
  

  22/2/1389: تاریخ پذیرش  19/7/1388: تاریخ دریافت

  

  چکیده
ي کـشت   استفاده از الگوي بهینـه . ه در کشورهاي در حال توسعه استیکی از اهداف کشاورزي کاهش فقر بویژ  

توانـد    دهد که این می     برداري صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می                ضمن بهره 
 بـرا ي  FGTدر ایـن مطالعـه نخـست شـاخص فقـر      . موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزي و روستایی شود    

ي  سـپس الگـوي بهینـه   . محاسبه شده اسـت ) بخش ارزوییه شهرستان بافت( ي مورد مطالعه   هخانوارهاي منطق 
در پایان با توجه به نتایج به دسـت  . ریزي ریاضی تعیین شده است کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه    

ان تغییرات شـاخص فقـر     ي کشاورزان ، تغییرات درآمد محاسبه و میز         آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله        
ي کشاورزي واقع در  گیري تصادفی ، از تعدادي روستا و منطقه هاي مورد نیاز از روش نمونه    داده. گیري شد   اندازه

آوري    کشاورز جمـع   64نامه از تعداد      ي پرسش    به وسیله  86-87بخش ارزوییه شهرستان بافت براي سال زراعی        
اي کـه   ي کشت بر کاهش  فقر موثر است بـه گونـه   ده از الگوي بهینهدهد استفا نتایج این بررسی نشان می    . شد

  .گیرند ي کشت باالي خط فقر قرار  می  درصد از روستاییان با استفاده از الگوي بهینه12,5

  
JEL :Q18 ،Q13 ،I32بندي  طبقه

قرهاي فقر، کاهش ف ریزي ریاضی، فقر، شاخص ي کشت،  برنامه  الگوي بهینه:هاي کلیدي  واژه
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  مقدمه 

ي فقر معضلی اجتماعی ، اقتصادي است که از آغاز زندگی بشر تا به امروز وجـود                   پدیده  

توانـد بـه      فقر مـی  . داشته است و تنها طرز تلقی از آن در طول زمان در حال تغییر بوده است               

رسی بـه آن چیـزي        یا نداشتن دست  ) فقر مطلق (ي زندگی     معناي محرومیت از امکانات اولیه    

هـاي   یکـی از ویژگـی  ). فقر نـسبی (پذیرد  د که جامعه به عنوان کمینه امکانات زندگی می  باش

بخش کشاورزي در این کـشورها   . بخش کشاورزي بویژه در کشورهاي جهان سوم فقر است        

  .تواند علت و معلول فقر باشد ي این مشکالت می برد که همه از مشکالت فراوانی رنج می

ي صـحیح از ایـن منـابع          حدود و ناآگاهی کـشاورز در اسـتفاده       یکی از این مشکالت منابع م     

هدف از مدیریت و اقتصاد کشاورزي کمک بـه کـشاورزان بـراي گـرفتن تـصمیمات                 . است

هـاي تولیـدي در جهـت افـزایش درامـد آنـان و                تر از نهاده    ي هر چه به     مناسب براي استفاده  

  .گذاران کالن است  هاي سیاست تحقق خواسته

ي   لی که در اقتصاد کشاورزي مورد توجه فراوان است تعیـین الگـوي بهینـه              ازجمله مسای   

ي کشت ، انتخاب ترکیبی از محصوالت براي کشت           هدف از تعیین الگوي بهینه    . کشت است 

بینـی    در یک واحد زراعی مشخص با توجه به خصوصیات کشت محصوالت مختلف ، پیش             

رس، نیروي انـسانی، سـرمایه،        ك در دست  ها در بازار، حجم تقاضا، منابع آب و خا          قیمت آن 

تجهیزات کشاورزي و موارد مشابه دیگر به منظور بیـشینه کـردن سـود آن واحـد اسـت کـه              

توان بر فقـر حـاکم بـر منـاطق روسـتایی و               سرانجام با رعایت این الگو توسط کشاورزان می       

  .کشاورزي تاثیرگذار بود

اول آن کـه بـا   . گـذار اسـت    رزي تـاثیر این تاثیرگذاري بر فقر از جهات مختلف بر کشاو          

توان تولید را افزایش داد و از این          استفاده از الگوي مناسب کشت و با همان منابع محدود می          

  .یابد  رسی فیزیکی و اقتصادي به مواد غذایی افزایش می طریق دست

بـه  آوري افـزایش یافتـه و منجـر     با افزایش تولید و درآمد کشاورزان احتمال پذیرش فـن      

شود که این خود منجر به کاهش فقـر در منـاطق          رشد و افزایش بازدهی بخش کشاورزي می      
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کاهش فقر و افزایش امکانات در روستا منجر به کاهش مهاجرت بـه شـهر       . شود  روستایی می 

  .کاهد شود که از معضالت بزرگ و از جمله فقر موجود در شهر می می

ي بخـش      زمینـه و مـوارد دیگـر بـراي توسـعه           با توجه به موارد یاد شده تحقیق در ایـن           

ي پایـدار و      در واقـع در جهـان امـروز ، تـصویر توسـعه            . کشاورزي بـسیار ضـروري اسـت      

درازمدت بدون انجام تحقیقات، ممکن نیست و تحقیق به صورت امـري ضـروري، یکـی از                 

 روشـن   .شود  ي سالم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي تلقی می          ارکان الزم براي توسعه   

تـرین شـیوه      ي آن انجام گیرد و براي یافتن علمی         ترین شیوه   است که باید هر اقدامی با علمی      

  ).1386خلیلی و زیبایی . (در هر مورد ، باید به تحقیق توسل جست

ي کـشت بـر فقـر روسـتایی           در این مطالعه بـه بررسـی  تـاثیر اسـتفاده از الگـوي بهینـه                  

.پردازیم می

گیري اثر تحقیقات کشاورزي بر فقر، در سـال زراعـی             براي اندازه ) 2003(آلوانگ و سیگل      

93ó1992  آوري   در کشور مالیوي، نخست با استفاده از یک الگوي پروبیت احتمال پذیرش فـن

ي زمین، تعـداد افـراد ذکـور          متغیرها شامل اندازه  . را براي خانوارهاي کشاورز به دست آوردند      

آوري   نتایج نشان داد که پذیرش فـن      . ت سرپرست بوده است   ي اقامت و تحصیال     خانوار، ناحیه 

ي جنوب که نرخ فقر باالیی دارد، به طـور معنـاداري نـسبت بـه دیگـر منـاطق        جدید در منطقه 

چنین نتایج بررسی اثر تحقیقات کـشاورزي بـر محـصوالت کـشاورزي از                هم. تر بوده است    کم

د که بـه جـز تحقیقـات ذرت، کـه اثـر             جمله ذرت، سورگوم، سبزیجات، کتان و  برنج نشان دا         

بالقوه اي بر کاهش فقر بویژه در مناطق جنوب مالیوي داشته، تحقیقات سـایر محـصوالت اثـر                   

داران  تـر کـشاورزان، زمـین    معناداري در کاهش فقر نداشته است و با توجـه بـه ایـن کـه بـیش        

ر در ایـن کـشور   کوچک هستند، تحقیقات کشاورزي به تنهایی اثر به نسبت کمی بر کاهش فقـ            

  .داشته است

اي بـه بررسـی اثـر تحقیقـات کـشاورزي بـر فقـر شـهري          در مطالعـه ) 2003(فانگ و فـن       

) D dna R(گذاري در بخش تحقیـق و توسـعه    دهد با سرمایه    نتایج تحقیق نشان می   . اند  پرداخته

هـا    ، قیمـت آن   زمان با افزایش تولید مواد غذایی       هم. توان تولید غذا را افزایش داد       کشاورزي می 
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 درصد درآمـد خـود   60تواند به نفع قشر فقیر شهري باشد که بیش از  یابد که این می   کاهش می 

  .شود کنند؛ و سرانجام موجب کاهش فقر شهري می را صرف خرید مواد غذایی می

انجــام گرفــت، تــاثیر انــواع ) 2003(کــاران  ي دیگــري کــه توســط فــن و هــم در مطالعــه  

لت بر رشد کـشاورزي و فقـر روسـتایی، در منـاطق روسـتایی تایلنـد بـا        هاي دو   گذاري  سرمایه

استفاده از توابع با فرم لگاریتم دوگانه      
1

تـر    ها نـشان داد کـه بـیش         نتایج بررسی آن  . ، بررسی شد  

ي کشاورزي، آبیـاري، آمـوزش        گذاري دولتی، مثل تحقیق و توسعه       هاي مربوط به سرمایه     گزینه

وري کـشاورزي و کـاهش فقـر روسـتایی            ر مثبتی بر رشـد  بهـره       ها، تاثی   روستایی و زیرساخت  

ها ، تاثیر نهـایی متفـاوتی بـر     گذاري با توجه به نتایج این مطالعه، انواع مختلف سرمایه. اند  داشته

تولید و کاهش فقر داشتند، به طوري که مخارج دولت در امر توسـعه و تحقیقـات کـشاورزي،                   

دي افزایش داد و در مـورد کـاهش فقـر نیـز، بعـد از بـرق،               وري کشاورزي را به میزان زیا       بهره

  .ترین تاثیر را داشته است بیش

اي به بررسی عوامل موثر بـر فقـر روسـتایی و رشـد                در مطالعه ) 1387(کاران    خالدي و هم    

دهـد کـه هـر چنـد          نتـایج مطالعـه نـشان مـی       . انـد   گذاري پرداختـه    اقتصادي با تاکید بر سرمایه    

راه داشته است اما میزان و توزیع منـافع      خش کشاورزي رشد اقتصادي به هم     گذاري در ب    سرمایه

رسـد    به نظر مـی   . حاصل از این رشد در سطحی نبوده که فقر روستایی را تحت تاثیر قرار دهد              

  .یابد منافع رشد اقتصادي به سمت اقشار فقیر نشت نمی

عوامل مـوثر بـر فقـر بـا یـک           ي دکتراي خود به بررسی        نامه  نیز در پایان  ) 1379(زاده    حسن  

دهد نرخ رشد جمعیـت،       نتایج الگوي برازش شده نشان می     . سنجی پرداخته است    الگوي اقتصاد 

هاي خانوار و دولت      گذاري  نشینی، میزان سرمایه    ي خانوار، وضعیت شهر     ضریب باروري، اندازه  

مزدهـا و     تدر امور آموزشی و بهداشتی، رشد اقتصادي تورم، روند صنعتی شدن، وضعیت دسـ             

توزیع درآمد و ثروت در کشور از عوامل موثر بر شدت و گستردگی حجم فقر در کشور بـوده                   

گـذاري در نیـروي انـسانی بـه           بر اساس نتایج تخمین الگو، متغیرهاي مربوط به سـرمایه         . است

  .هاي کشور بوده است ترین عامل اثرگذار بر حجم و شدت فقر در استان عنوان مهم

____________________________________________________
1 -Duble log functional form
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ي کارشناسـی ارشـد خـود بـا عنـوان بررسـی اقتـصادي فقـر          نامـه   در پایان )1379(خالدي    

روستایی و عوامل موثر بر آن در ایران پس از سنجش میزان فقر روستایی در این منـاطق بـراي                    

 از طریق برآورد الگو هاي رگرسیونی خطی ساده و لگاریتمی به بررسی             1375ó1350هاي    سال

بر مقدار فقر   ... گونگی توزیع درآمد و     ها، چه   ها، مالیات    یارانه کاري، تورم،   نقش عواملی مانند بی   

  .در نواحی روستایی کشور پرداخته است

هاي بیزي عوامل موثر بر فقر را مـورد مطالعـه             با استفاده از شبکه   ) 1387(نیلوفر و گنجعلی      

ین عوامـل  تـر  دهد سطح تحصیالت و بعد خانوار مهم هاي تحقیق نشان می    یافته. قرار داده است  

  .موثر بر فقر خانوار هستند

هاي نوین بذر بر فقر روستایی در         آوري  به بررسی اثر تحقیقات فن    ) 1386(خلیلی و زیبایی      

هـاي   هـاي تحقیـق نـشان داد کـه یافتـه            تجزیـه و تحلیـل داده     . انـد   شهرستان مرودشت پرداخته  

 26اي کـه      اسـت بـه گونـه     ي بذرهاي اصالح شده بر کاهش فقر موثر بـوده             تحقیقاتی در زمینه  

  . گیرند ي بذر گندم باالي خط فقر قرار می درصد از روستاییان با استفاده از ارقام اصالح شده

ي فـازي کـه شـرایط         هدفـه   ریزي چند   با استفاده از روش برنامه    ) 1386(اکبري و زاهدي کیوان     

 120اي به وسـعت   هي کشت را در مزرع گیرد؛ الگوي بهینه ریسک و نبود حتمیت را در نظر می      

.  سناریوي مختلف محاسبه و تنظیم شـد       12نتایج این تحقیق در     . هکتار در همدان تعیین کردند    

گـردان وارد     نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در هیچ یک از سناریوها جـو آبـی وآفتـاب                  

ور ي کـشت حـض      زمینی در تمام سـناریوها در الگـوي بهینـه           ي کشت نشد و سیب      الگوي بهینه 

  .دارد

کـاربرد روش الگوسـازي     (ریـزي ریاضـی       با استفاده از برنامـه    ) 1378(ترکمانی و صداقت      

نتـایج حاصـل از ایـن    . انـد  ي تلفیق باغداري و زراعت پرداختـه   به تعیین الگوي بهینه   ) اي  گزینه

بـردار    بهـره ) به نـسبت بهینـه    (و  ) بهینه(مطالعه نشان داد که سطح زیر کشت پسته در الگوهاي           

  .ي آب شیرین ، تفاوت معناداري با وضعیت فعلی ندارد نماینده

اي بـه     ي کـشت در مزرعـه       اي به تعیین الگوي بهینـه       در مطالعه ) 1378(کاران    چیذري و هم    

. انـد   ریزي ریاضـی پرداختـه       هکتار واقع در شهرستان اقلید با استفاده از روش برنامه          40وسعت  



214  1389/ 2ي  شماره/4جلد / اقتصاد کشاورزي

ریزي خطی و آرمانی مشخص شـد کـه سـاختار الگـوي               مهبر مبناي نتایج به دست آمده از برنا       

  .کشت فعلی مزرعه، اقتصادي نیست

  

   روش تحقیق

  :ها داده) الف 

ي کـشت بـر فقـر روسـتا بـه             هاي این تحقیق براي بررسی تاثیر استفاده از الگوي بهینه           داده  

اعـی  آوري شد که قطب تولید محصوالت زر       صورت پیمایشی از کشاورزان بخش ارزوییه جمع      

گیـري تـصادفی،      به این ترتیب کـه نخـست بـا اسـتفاده از روش نمونـه              . در استان کرمان است   

شـونده تعیـین و سـپس اطالعـات           چنین تعداد خانوارهاي پرسش     روستاهاي مورد مطالعه و هم    

  .آوري شد  کشاورز جمع64نامه از تعداد  الزم با استفاده از پرسش

  :ي خط فقر محاسبه) ب 

ضوع فقر به معیاري نیاز است تا به آن وسیله مرز بین فقـر و غنـا مـشخص    براي بررسی مو    

تـوان براسـاس    این معیـار را مـی  . شود یا به کمک آن معیار، فقیر از غیرفقیر تشخیص داده شود 

ي حیات چیست     اما منظور از ادامه   . ي حیات تعریف کرد     واحد پولی و کمینه مخارج براي ادامه      

  ی؟ گونه و با چه شرایط و چه

برخـی  . همین ابهام باعث شده است که تعاریف متفـاوتی از فقـر و خـط فقـر ارایـه شـود                      

را براي تداوم حیات بر حسب میزان انرژي و پـروتیین مـورد نیـاز     » کمینه معاش «گران    پژوهش

براي نمونه در کشور چین، کمینه معـاش براسـاس نیـاز    ). خط فقر غذایی(کنند   بدن تعریف می  

 درصد آن از غالت بایـد       90به طوري که    . لو کالري در روز تعریف شده است       کی 2150بدن به   

لو کالري   کی 2000خط فقر غذایی در کشور تایلند       ).  1381کاران    کاشی و هم  (تامین شده باشد    

  .روزانه تعریف شده است

ي   تواند متفاوت باشد و یک رقم کلـی بـراي همـه             خط فقر با توجه به شرایط هر کشور می          

  .ها وجود ندارد ي زمان ا و در همهه مکان
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تـرین شـاخص در ایـن زمینـه، تعیـین نیازهـاي غـذایی                 با توجه به این توضیحات، عمومی       

. باشـد  و اسـتخراج خـط فقـر مـی    )  کیلو کالري2300حدود (برحسب کالري مورد نیاز هر فرد      

ي  سـبه بـراي محا . روشن است که انرژي مورد نیاز برحسب جنس و سن متفاوت خواهد بـود              

  . هاي مختلفی وجود دارد خط فقر کل با استفاده از فقر غذایی روش

ي خط فقر با استفاده از خط فقر غذایی از روش اورشانـسکی              در این تحقیق براي محاسبه      
1
 

  :فرمول این روش به صورت زیر است. استفاده شده است

)1(  

C

B
Ag 

  :که در آن 

g :خط فقر کل سرانه  

A:خط فقر غذایی سرانه   

B :خوراکی و غیر خوراکی(ي کل  هزینه(  

C :ي خوراکی است متوسط هزینه.  

 90ایـم کـه     کـالري در روز گرفتـه  2300خط فقر غذایی سرانه را در ایـن تحقیـق مـصرف        

 درصد باقی را پـروتیین، چربـی   10). گندم و برنج (شود  ي غالت تامین می درصد آن به وسیله   

 گرم برنج و    172,5 گرم گندم،    402,5این مقدار کالري با مصرف      . کند  تامین می و کربوهیدرات   

ي   با توجه به قیمت مـواد غـذایی در منطقـه          .  گرم گوشت گوسفند در روز به دست می آید         72

 را نیز به طـور  C و Bمتغیر هاي . توان خط فقر غذایی سرانه را به دست آورد        مورد بررسی می  

  .امه به دست آوردیمن میانگین از طریق پرسش

  :FGTشاخص فقر ) ج 

شاخـصی   هـاي تـک   ي مقیـاس  همـه . هـایی داریـم   گیري فقـر نیـاز بـه شـاخص          براي اندازه   

تر از خط قراردادي    ها پایین   ي آن   گیري فقر، فرد یا خانوارهایی را که مقدار درآمد یا هزینه            اندازه

____________________________________________________
گذاري  مایهب فقر روستایی ایران و تعیین عوامل موثر بر آن با تاکید بر سر مطالعه« ) 1387(کاران   خالدي، کوهسار و هم-1

!! )ó 205 228(، 1387، تابستان 35ي  هاي اقتصادي ایران، سال دهم، شماره ي پژوهش نامه ، فصل»بخش کشاورزي
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گیري میزان و شـدت       براي اندازه ).  1387کاران    خالدي و هم  . (کند  ، فقیر محسوب می     فقر باشد 

فقر قبل و بعد از اصالح الگوي کشت نیاز به یک شاخص داریم تا به طـور کمـی نـرخ فقـر و         

  .تغییرات فقر را محاسبه کنیم

 توسط  فاسـتر، گریـر و     FGTشاخص  .  استفاده شده است     FGTدر این تحقیق از شاخص      

.  اخیـر کـاربرد زیـادي پیـدا کـرده اسـت      هـاي  نهاد شده است که در سال     ، پیش )1984(توربک  

  :ي این شاخص به صورت زیر است فرمول اصلی محاسبه

)2(  
,    α ≥ 0   




n

i 0

) / Z(gi1/n)F(   

ــه در آن  ــراي خــانواده  ig تعــداد خــانوار، nک ــر ب ــه صــورت  i شــکاف فق ــه ب   ام اســت ک

 )iy - Z = ( ig شود که  تعریف میiy درآمد خانوار iو باشد ام می Zخط فقر است  .  

 رسانده  αشود که به توان       در این شاخص فقر به عنوان تابعی از نسبت شکاف فقر تلقی می            

ي محقق به عمق فقـر یـا تفـاوت موجـود          خود پارامتري است که از عالقه      αمقدار  . شده است 

   باشـد،  α= 0در ایـن فرمـول اگـر        . کنـد   بین خط فقر و متوسط درآمد افراد فقیـر حکایـت مـی            

 n/ q )=0(F      ي اشـخاص بـا درآمـد     دهنده آید که در واقع نشان  یا نسبت سرشماري به دست می

  .زیر خط فقر به کل افراد جامعه است

آید که همان شکاف درآمـدي اسـت کـه بـا تعـداد کـل                  به دست می   F)1( باشد،   α= 1اگر  

 شـود، حـساسیت   تر از یـک در نظـر گرفتـه     بیشαاگر . هنجار شده است ، به   خانوارهاي جامعه 

ترین وزن     این است که بیش    F)2(براي نمونه ویژگی اصلی     . شود  تري به عمق فقر داده می       بیش

 ، فقـر  F)2(براساس شاخص فقـر  . دهد که از خط فقر فاصله زیادي دارند      را به خانوارهایی می   

نـد، بـه    ي زیـادي دار     تر است که در آن تعداد اعضایی که از خط فقر ، فاصله              اي بیش   در جامعه 

این شاخص در متون مربوط به فقر، شدت فقر        . تر باشد   نسبت بیش 
1

خلیلی . (شود   نیز نامیده می   

  ). 1386و زیبایی، 

____________________________________________________
1 -Severity of Poverty
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سـازي الگـوي      ي مورد مطالعه قبل و بعد از بهینـه           براي منطقه  FGTدر این مطالعه شاخص     

.کشت محاسبه شد

  

  :ریزي ریاضی ي کشت با استفاده از روش برنامه تعیین الگوي بهینه) د 

در تمامی سطوح مـدیریت و حتـی        ترین وظایف مدیریت است و        گیري یکی از مهم     تصمیم

 بـراي گـرفتن یـک تـصمیم     .رو هـستیم  هگیري متعددي روب ل تصمیمیدر زندگی روزمره با مسا    

یکـی از   . ریزي مدون و دقیق است      مناسب که اهداف گوناگون را در بر بگیرد نیاز به یک برنامه           

ریـزي   ریزان را در ایـن امـر یـاري رسـاند روش برنامـه          تواند مدیران و برنامه     یی که می  ها  روش

  .ریاضی است

آگـاهی از ترکیـب     . ي کـشت اسـت      یکی از اهداف مدیریت کشاورزي تعیین الگوي بهینـه        

کنـد منـابع محـدود را بـه           ي تولید محصوالت زراعی در هر منطقه به کشاورزان کمک می            بهینه

 تولید محصوالت مختلف مورد استفاده قرار دهند که این امر موجـب افـزایش               صورت بهینه در  

شـود کـه افـزایش        هاي تولید و سرانجام افزایش سـود واحـد زراعـی مـی              درآمد، کاهش هزینه  

ي واحـدهاي کـشاورزي ایفـا         اي در کاهش فقر و توسـعه        کننده  سودآوري هر واحد نقش تعیین    

  .کند می

بعد از آن که هدي
1

ي زمین به  ریزي خطی را براي تخصیص بهینه  از برنامه استفاده

ریزي ریاضی در  محصوالت کشاورزي براي اولین بار به کار بست، استفاده از الگو هاي برنامه

  ).1386اکبري و زاهدي، (بخش کشاورزي به سرعت گسترش یافت 

  : ریزي خطی به صورت زیر عمل می شود براي ساختن یک الگوي برنامه

  شکیل تابع هدفت) الف

  )ها یا قیدها  محدودیت(اي از معادالت و نامعادالت  تشکیل مجموعه) ب 

  .رعایت شرط منفی نبودن) ج 

____________________________________________________
1-Heady
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ریـزي خطـی اسـتفاده شـده          ي کشت از روش برنامه      در این مطالعه براي تعیین الگوي بهینه      

د است و بـا     سو) سازي  بیشینه(در این الگو با توجه به ضرایب فنی، هدف؛ حداکثرسازي           . است

  . آوریم توجه به هدف مشخص، محصوالتی را که باید در منطقه کشت شود به دست می

  :فرم کلی این الگو به صورت زیر است

 )3(  Max Z = ∑CiXi              i=1 to n      ST:
∑aijXi  ≤ bj   j=1 to m  

n :  تعداد محصول  

m:  ها  تعداد محدودیت  

Ci:  بازده ناخالص(هدف  ضرایب تابع(  

bj :  هاي منابع محدودیت(مقادیر سمت راست(  

aij :  ضرایب فنی(ي مورد نیاز در تولید هر محصول  مقدار نهاده(  

Xi: نوع محصول  

گنـدم، جـو، ذرت، پنبـه، هندوانـه،         : انـد عبارتنـد از      محصوالتی که در الگوي ما وارد شـده         

  .زمینی گردان و سیب آفتاب

آالت،   محدودیت زمین، آب شتفی، آب صیفی، نیروي کار، ماشین        : عبارتند از هاي ما     محدودیت

  .کود شیمیایی، سم، سرمایه و محدودیت تناوب زراعی

  

  نتایج و بحث

 کالري مورد نیاز روزانـه،      2300نخست خط فقر کل سرانه با روش اورشانسکی با توجه به              

با توجه به شـرایط     . انوار محاسبه شد  هاي خ   هاي خوراکی و کل هزینه      قیمت مواد غذایی، هزینه   

 در سال به دسـت      322477,5 تومان در روز و      883,5ي خط فقر غذایی سرانه        زندگی در منطقه  

نامـه    ي خوراکی که به طور میانگین از طریق پرسش          ي کل و متوسط هزینه      متغیرهاي هزینه . آمد

 بـه صـورت     87کل در سال    ي    ي مورد بررسی به دست آمد و سرانجام خط فقر سرانه            از منطقه 

  :زیر محاسبه شد
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  85.1206065
500000

1870000
×5.322477g  

ي مـورد بررسـی     در منطقـه 87 نفـري را در سـال   5حال اگر بخواهیم خط فقر یک خانوار         

 تومـان  6030329 ضرب کنیم کـه حاصـل آن برابـر بـا     5محاسبه کنیم باید عدد باال را در عدد         

  . تومان است502527ر متوسط ماهیانه مبلغ است که به طو

ي شـاخص     گیري میزان و شدت فقر قبل از اصالح الگـوي کـشت بـه محاسـبه                 براي اندازه   

FGT) 0  و1  و2هاي  در حالت = α ( آوریم روي می .  

 F)0(با توجه به خط فقر محاسبه شده در این مطالعه، در بخش ارزوییه ، نسبت سرشماري                   

بـه دسـت     484/0 ي کشت    مطالعه بدون در نظر گرفتن استفاده از الگوي بهینه         براي نمونه مورد  

 درصد خانوارهاي روستایی موجود در نمونه، زیر خط فقـر قـرار             48به این ترتیب حدود     . آمد

  .دارند

شود  محاسبه می FGT در فرمول   α= 1 با شرط    F)1(چنان چه در گذشته گفته شد شاخص          

 ي مـورد بررسـی   شکاف درآمـدي در نمونـه   . دهد  را نشان می  که این شاخص، شکاف درآمدي      

کـشت،  ي    به این معنا که بدون در نظر گـرفتن اثـر اسـتفاده از الگـوي بهینـه                 . برآورد شد  23/0

تر از خط فقـر جامعـه روسـتایی            درصد کم  23درآمد خانوارهاي فقیر روستایی به طور متوسط        

  .است

   )2(F       2 شاخص حساسیت فقر با شرط =α  ایـن شـاخص توزیـع درآمـد در میـان           .  اسـت

در . دهد تري می گیرد و در برآورد فقر به اعضاي فقیرتر وزن بیش          اعضاي فقیر را نیز در نظر می      

 درصـد از    15دهـد حـدود        محاسبه شد که نشان مـی      0,155این مطالعه شاخص حساس بودن      

  .کشاورزان در سطوح بسیار پایین درآمدي قرار دارند

هـدف از اصـالح   . ي کـشت پـرداختیم    شاخص فقر به تعیین الگوي بهینـه ي بعد از محاسبه   

تـابع  . ي صحیح از منابع تولید در جهت افزایش درآمد کـشاورزان اسـت              الگوي کشت، استفاده  

  :به صورت زیر است) حداکثرسازي سود در کل منطقه(هدف 
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Max z = 254800 X1 + 135000 X2 + 788800 X3 + 726800 X4 + 1065536 X5 + 55783
X6 + 1155960 X7  

 X7 گـردان و    آفتـاب X6 هندوانـه،  X5 پنبـه،  X4  ذرت، X3 جـو،  X2  گنـدم،  X1که در آن   

  .  زمینی است سیب

ــرم    ــا اســتفاده از ن ــن الگــو ب ــزار  ای ــا برنامــهWin QSBاف  Linear and Integerي   و ب

Programming  پنبـه و هندوانـه در       دهد که محـصوالت گنـدم، ذرت،        نتایج نشان می  .  حل شد 

گردان و جو اقتصادي و مقـرون بـه    زمینی، آفتاب ي کشت قرار دارند و کشت سیب       الگوي بهینه 

  .صرفه نیست

رود و سود ناخالص کل منطقه         هکتار زیر کشت می    51868 زمین زراعی موجود،     55000از    

  . تومان است31834160000ارزوییه حاصل از این الگوي کشت 

اطالعات مربوط به ضرایب فنی و سطح زیر کشت هر یک از محصوالت بـا  در جداول زیر      

.الگوي جدید مشخص شده است
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  ضرایب فنی تولید). 1(جدول 

  X1  محصول

  گندم

X2  

  جو

X3  

  ذرت

X4  

  پنبه

X5  

  هندوانه

X6  

  گردان آفتاب

X7  

  زمینی سیب

LA1111111

MD  22/419/2216035/3618/9260/64

WC1  541948793442/63151521418267672

WC2  006885/15791114212666/69559

MH  16/215/717/9417/212/1114/319/4

FR  7304509005009072881004

PO  8266304

CA  1159200735000113120095800017344675042172324040

AL111-1-1-1-1

PA  4/2382/6401/62/9

PR  320270240648703501120

  هاي تحقیق داده: ماخذ

  

LA : هکتار55000کل زمین زراعی در منطقه (محدودیت زمین بر حسب هکتار (  

MD :                   نفـر / نیروي کار مورد نیـاز بـراي کـشت در یـک هکتـار بـر حـسب هکتـارó   ،روزکـار 

  )14175000محدودیت (

WC1 :    محـدودیت  (متـر مکعـب،   /  هکتـار بـر حـسب هکتـار    مقدار آب شـتفی مـورد نیـاز در

253799850(  

WC2 :               محـدودیت  (متـر مکعـب،     / مقدار آب صیفی مـورد نیـاز در هکتـار بـر حـسب هکتـار

239624870(  

MH :   سـاعت،  / آالت براي کشت در یک هکتـار بـر حـسب هکتـار              میانگین ساعت کار ماشین

  )853340محدودیت (

FR : 31700000محدودیت (کیلوگرم، / بر حسب هکتارمقدار کود مورد نیاز در هکتار(  
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PO :329300محدودیت (لیتر، / مقدار سم مورد نیاز در هکتار بر حسب هکتار(  

CA : محـدودیت  (تومان، / ي مورد نیاز براي کشت در یک هکتار بر حسب هکتار         مقدار سرمایه

67433661400(  

AL :محدودیت تناوب زراعی  

PA :تن/ ر هکتار بر حسب هکتارکرد به دست آمده از ه عمل  

PR :تومان/ قیمت بازاري در زمان برداشت بر حسب کیلوگرم  

  

ریزي  ي سطح زیر کشت موجود با سطح زیر کشت حاصل از الگوي برنامه مقایسه). 2(جدول 

  خطی

  محصوالت

سطح زیر کشت الگوي بهینه به دست آمده از 

  )هکتار(ریزي خطی  الگوي برنامه

نطقه سطح زیر کشت فعلی م

  )هکتار(

24000  17619گندم

15000  8315ذرت

10000  5717هندوانه

1750  20217پنبه

1000  0جو

1200  0زمینی سیب

  660  0  گردان آفتاب

  هاي تحقیق ها و یافته داده: خذأم

ي کـشت کـامال متفـاوت از الگـوي            شود الگوي بهینه    همان طور که در جدول باال دیده می         

ي این است که از منابع تولیدي به صورت بهینـه             دهنده  این نشان . منطقه است کشت موجود در    

در . توان آن را افـزایش داد  ها، بیشینه نیست و می    شود و سود حاصل از این فعالیت        استفاده نمی 

ي کشت نسبت به الگوي کشت موجود، سطح زیـر کـشت گنـدم و ذرت کـاهش،            الگوي بهینه 

 طور کـه قـبال       چنین همان   هم. صوصا پنبه افزایش یافته است    ولی سطح زیر کشت هندوانه و خ      

  .گردان به لحاظ اقتصادي توجیه ندارد زمینی و آفتاب گفته شد کشت جو، سیب
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  مقادیر تولید و سطح زیر کشت هر محصول. )3(جدول 

مقدار کل هندوانه پنبه ذرت گندم

51868 5717 20217 8315 17619 )هکتار(سطح زیر کشت 

228680000 52564200 66520000 73999800 )gK(میانگین کل محصول 

31834160000 6091750000 14693960000 6559093000 4489355000 )تومان(سود ناخالص کل 

  هاي تحقیق  یافته: ماخذ

 ي مورد بررسی قبـل از اصـالح الگـوي کـشت برابـر بـا                 میانگین درآمد در هکتار در نمونه       

ي کشت و اصـالح کـشت ایـن میـانگین             ه است که با تعیین الگوي بهینه       تومان بود  2/452119

تومان در هـر هکتـار افـزایش     4/151754 تومان رسیده است که  5/603873 درآمد در هکتار به   

  .درآمد رخ داده است

ي کـشت، بـا فـرض پـذیرش ایـن الگـو توسـط کـشاورزان، بـه                     بعد از تعیین الگوي بهینه      

دهد که درآمد کشاورزان به طـور         نتایج نشان می  . شاورزان پرداختیم ي تغییرات درآمد ک     محاسبه

تـوان احـساس      ي شاخص فقـر مـی       کند که این تغییر را به وضوح با محاسبه          معناداري تغییر می  

  . کرد

)0(F359/0  یا شاخص سرشماري برابر با  

)1(Fو 167/0  یا شاخص شکاف درآمدي برابر با  

)2(F      هاي   است که نشان از تغییرات محسوس در شاخص        094/0  یا شاخص شدت فقر برابر با

  .ي کشت دارد فقر بر اثر استفاده از الگوي بهینه

 یا نسبت سرشـماري     F)0(ي کشت،     بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از الگوي بهینه            

ي درصد از کشاورزان با استفاده از الگـو        5/12 به سخن دیگر،  . کاهش یافته است   125/0 تقریبا

  . گیرند ي کشت، باالي خط فقر قرار می بهینه

  )1(F     کاهش یافته اسـت کـه بیـانگر ایـن      063/0  یا همان شاخص شکاف درآمدي به مقدار

بـه سـخن دیگـر بـا اسـتفاده از           . درصد کاهش یافته است    3/6 مطلب است که شکاف درآمدي    

بـود     درصـد بـه    6ود  ي کشت توزیع درآمد در بین خانوارهاي فقیر روسـتایی حـد             الگوي بهینه 

  .یابد می
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به بیـان دیگـر توزیـع       . کاهش یافته است   061/0 یا شدت فقر، به مقدار     F)2(چنین شاخص     هم

بود یافته است و از شدت فقر کاسته شده           درصد به  1/6 درآمد در میان افراد بسیار فقیر به میزان       

  .است

  

نهادها گیري و پیش نتیجه

هـاي فقـر قبـل و بعـد از اصـالح              گیري شـاخص    اندازهبا توجه به خط فقر محاسبه شده و           

. شـود  الگوي کشت، مشخص شد که این الگو بر فقر روستایی موثر است و سبب کاهش آن می 

ي کشت افزون بر این که سبب افزایش درآمد کشاورزان و کـاهش فقـر                 استفاده از الگوي بهینه   

، نهایت استفاده را بکننـد و از هـدر         کند تا از منابع تولید محدود       شود به کشاورزان کمک می      می

ها خودداري کنند که این خود سبب افـزایش رشـد بهـره               جا مصرف کردن آن     رفتن منابع و نابه   

  .شود راه با افزایش درآمد، منجر به کاهش فقر می شود و هم وري کل می

  :شود نهاد می با توجه به نتایج به دست آمده، موارد زیر پیش

ي از منـابع تولیـد، در جهـت           هم در مـدیریت کـشاورزي، اسـتفاده بهینـه          یکی از کارهاي م    -1

هـاي   این کار بـا اسـتفاده از روش  . افزایش تولید محصوالت مختلف و افزایش درآمد است 

شـود    پس توصیه مـی   . پذیر است   ي کشت امکان    ریزي ریاضی و با تعیین الگوي بهینه        برنامه

ریزي به کـشاورزان       مدیریتی و برنامه   مسووالن کشاورزي کشور در جهت آموزش مباحث      

  . تالش کنند

ي کشت در هر منطقه و با توجه به خصوصیات همان منطقه تعیـین شـود و در            الگوي بهینه  -2

  .هاي ریاضی، از تجارب کشاورزان نیز استفاده شود این مورد افزون بر روش

 طریـق مروجـان    اگر الگوي کـشت کـشاورزان متفـاوت از الگـوي بهینـه باشـد، دولـت از               -3

  .کشاورزي اقدام به ترویج الگوي بهینه کشت کند

  



225  ...بررسی تأثیر الگوي کشت بهینه بر فقر روستایی 

  منابع

منطق فازي و کاربرد آن در یافتن الگوي مناسب کـشت           ) 1386. (و زاهدي کیوان، م   . اکبري، ن 

مجموعـه  ). ي فـازي    ریـزي چندهدفـه     برنامـه : یافـت   ره(محصوالت زراعی در یک مزرعه      

  .ó 31 50):2(1، 1386 کشاورزي مشهد ي ششمین کنفرانس اقتصاد مقاالت برگزیده

کـاربرد  : ي تلفیـق باغـداري و زراعـت    تعیین الگوي بهینـه ). 1378. (و صداقت، ر. ترکمانی، ج 

  .34ó7): 28(7، ي اقتصاد کشاورزي و توسعه مجله. ها روش الگوسازي ایجاد گزینه

ت محـصوالت   ي کـش    ریزي ریاضـی درتعیـین الگـوي بهینـه          کاربرد برنامه ). 1378. (چیذري، ا 

  .76ó61): 28(7، ي اقتصاد کشاورزي و توسعه مجله. زراعی

ي دکتــراي  نامــه پایــان. ي مــوردي ایــران عوامــل مــوثر برفقــر، مطالعــه). 1379. (زاده، ع حــسن

  .تخصصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

بـر آن بـا تاکیـد بـر         ي فقر روستایی ایران و تعیـین عوامـل مـوثر              مطالعه). 1387. (خالدي، ك 

 ó 228): 35(10،  هاي اقتصادي ایـران     ي پژوهش   نامه  فصل. گذاري بخش کشاورزي    سرمایه

205.  

ي   رسـاله . بررسی اقتصادي فقر روستایی و عوامل مـوثر بـر آن در ایـران             ). 1379. (خالدي، ك 

  .ي کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد، دانشکده

. هـاي نـوین بـذر  بـر فقـر روسـتایی          آوري  اثر تحقیقـات فـن    ). 1386 (.و زیبایی، م  . خلیلی، ن 

 345):  2(1،  1386ي ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي مـشهد          مجموعه مقاالت برگزیده  

ó 333.  

ي جهـاد   سـاله  کـرد یـک   عمل. ي ارزوییه و صوغان سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان، منطقه 

. )87خرداد ماه  تا 86خرداد ماه . (کشاورزي ارزوییه

جلـد  . ریزي خطی، پویا و با اعداد صحیح        آشنایی با تحقیق در عملیات، برنامه     ). 1377. (طه، ح 

  .محمد باقر بازرگان، مرکز نشر دانشگاهی تهران: ي اول، ترجمه

ي   نامه  فصل. هاي بیزي   استفاده از شبکه  عوامل موثر بر فقر با      ). 1387. (و گنجعلی، م  . نیلوفر، پ 

  .ó 107 128): 28(7، وهشی رفاه اجتماعیعلمی پژ



226  1389/ 2ي  شماره/4جلد / اقتصاد کشاورزي

  

Alwang, J. and Siegel, P. (2003). Measuring the impacts if agricultural research on 
poverty reduction. Agricultural Economics, 29: 1-14.

Barbier, E. B. (2000). The economic linkages between rural poverty and land 
degradation: some evidence from Africa. Agricultural Ecosystems & 
Environment, 82: 355-370.

Fan, S. and Fang, X. (2003). Agricultural research and urban poverty: The case of 
china. World Development, 31(4): 733-741.

Fan, S., Jitsuchon, S. and Methakunnavut, N. (2003). Impact of public investment 
in poverty reduction in Thailand. [online]. Available at: http://WWW.adb.org. 

[15 Apr. 2004] .

Kristjanson, P., Place, F., Franzel, S. and Thornton, P. K. (2002). Assessing 
research impact on poverty: The importance of farmers’ perspectives. 
Agricultural Systems, 72: 73-92.

Mutangadura, G. and Notron, G. W. (1999). Agricultural research priority setting 
under multiple objectives: an example from Zimbabwe. Agricultural 
Economics, 20: 277-286.

Thirtle, C. and Lin, L. (2003). The impact of research–led agricultural productivity 
growth on poverty reduction in Africa, Asia and Latin America. World 
Development, 31(12): 1959-195.


