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  دهچكي

هاي روستايي    ترين مباحثي است كه معموالً در پژوهش        مهماز  هاي روستايي     بررسي معيشت و وضع درآمد خانواده     
اكثر روستاييان كشور كشاورز هستند و با استفاده از درآمد حاصل از فـروش محـصوالت                . گيرد  مورد توجه قرار مي   

توانـد    نها شود، مي  آبه از بين رفتن محصوالت زراعي       پس هر اتفاقي كه منجر      . گذرانند  كشاورزي زندگي خود را مي    
در مقالة پيشِ رو به منظـور بررسـي آثـار بهبـود توليـدات بـر فقـر در             . روستاييان را به ورطة فقر و فالكت بكشاند       

روستاها مدلي ارائه شده است و تأثير بهبود توليدات كشاورزي بر دستمزد كارگران برنجكار به صـورت مـوردي در                    
 آب و   شـرايط مـساعد   تـأثير    همچنـين    NLSسنجي    اي دو شهر گرگان و گنبد كاووس با استفاده از روش          روستاه

نتايج مطالعة انجام شـده     . اند  هوايي به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر فقر در بخش روستايي مورد بررسي قرار گرفته               
اي مقابلـه بـا فقـر در روسـتاها و تـأمين             ه  تواند يكي از راه     دهد كه بهبود توليدات در بخش كشاورزي مي         نشان مي 

  .ان باشديمعيشت روستاي
  

 درآمد روستاييان، بهبود توليـد در بخـش كـشاورزي، بخـش روسـتايي، روسـتاهاي گرگـان و گنبـد                      :ها  واژه كليد
  . كاووس، فقر

  

  مقدمه
ترين موضوعات در بررسي وضـعيت روسـتاهاي كـشور، مطالعـة سـاختار اقتـصادي                  يكي از مهم  

وري و توليـد در بخـش    دارد كـه بـا بهبـود بهـره     بيـان مـي  ) Timmer, 1988( تيمـر  .آنهاست
كننـد، بـا افـزايش محـصول          داران كارگران بيشتري استخدام مي      كشاورزي عالوه بر اينكه زمين    
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يابد و به اين      شود و قيمت محصول در بازار كاهش مي         هاي كشاورزي، عرضة آن بيشتر مي       زمين
منظـور بررسـي وضـع معيـشت و زنـدگي             بـه . گـردد   مردم تأمين مي  صورت امنيت غذايي همة     

  . روستاييان ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه منبع درآمد روستاييان چيست
يافته كه توليد محصوالت كشاورزي به صورت مكانيزه و ماشـيني             برخالف كشورهاي توسعه  

شـوند و اكثـر       و برداشـت مـي    است، در ايران محصوالت كـشاورزي بـه صـورت سـنتي كاشـت               
روستاييان كشور به شغل كشاورزي مـشغول هـستند و بـا فـروش محـصوالت كـشاورزي خـود                

كننـد و     هاي زراعي خود كار مي      اي از روستاييان روي زمين      سان عده   بدين. گذرانند  زندگي را مي  
رزي هـاي كـشاو     اي نيـز روي زمـين       كنند، عـده    شان كسب درآمد مي     با فروش محصوالت زراعي   

  .كنند ديگران كار مي
مسئلة اصلي در مقالة حاضر معرفي شرايط مساعد آب و هـوايي بـه عنـوان يكـي از عوامـل                     

كه با وجود شـرايط مـساعد       خواهيم داد   نشان  ي است و    يجغرافيايي مؤثر بر فقر در بخش روستا      
 از  يابنـد و صـاحبان اراضـي درآمـدهاي بيـشتري             محصوالت كشاورزي افزايش مي    ،آب و هوايي  

آورند و توانايي پرداخت دستمزد به كارگران خود را خواهند            فروش محصوالت خود به دست مي     
از سوي ديگر اهميت ايـن موضـوع تـا حـدي اسـت كـه بـا افـزايش عرضـة محـصوالت                    . داشت

. شـود   كشاورزي، از قيمت اين محصوالت كاسته شده و امنيت غـذايي همـة مـردم تـأمين مـي                  
شكسالي، شرايط بد آب و هوايي و يا وجود برخي آفـات، محـصوالت              متأسفانه در صورت بروز خ    

عالوه بر مالكان اراضي، كارگران روستايي نيز با مشكل         روند و بدين صورت       كشاورزان از بين مي   
  :ها در مقاله حاضر دو پرسش زيرند ترين پرسش بنابراين مهم. شوند مواجه مي

  كاهش فقر در كشور مؤثر باشد يا خير؟ تواند در  آيا بهبود توليدات بخش كشاورزي مي .1
   ؟تواند منجر به گسترش فقر در بخش روستايي شود آيا شرايط نامساعد آب و هوايي مي .2

توان از برخي از مشكالت همانند بروز خشكـسالي و   نكتة قابل بحث اين است كه گرچه نمي    
هاي جديـد    تفاده از روش  توانند با اس    يا شرايط بد آب و هوايي جلوگيري كرد، ولي كشاورزان مي          

هـاي جديـد بـراي كاشـت و برداشـت             شـده و اسـتفاده از روش        آبياري، استفاده از بذرهاي غني    
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 زراعي خود كمك كنند تا بدين صـورت عـالوه بـر تـأمين               تمحصوالت خود، به بهبود محصوال    
ثير در مطالعة انجام شده بررسـي تجربـي تـأ         . معيشت خود، امنيت غذايي مردم نيز تأمين گردد       

بهبود توليدات بخش كشاورزي بر فقر در روستاهاي كشور، به بررسي وضع زنـدگي برنجكـاران                
پردازيم و هدف مقالة حاضر ايـن اسـت كـه نـشان دهـيم                 روستاهاي گرگان و گنبد كاووس مي     

تواند بر بهبود دستمزد كارگران روسـتايي و وضـع معيـشت              بهبود توليدات بخش كشاورزي مي    
ر باشد و شرايط مساعد آب و هوايي يكي از عوامل جغرافيايي مؤثر بر فقر در               صاحبان اراضي مؤث  

  . بخش روستايي است
كنـيم، در     هاي پيشين در خصوص موضوع مورد بحث را مرور مي            آثار و پژوهش   2در بخش   

 بـراي  مـدلي  4كنـيم و در بخـش    ترين علت فقر را در بخش روستايي بررسي مـي       مهم 3بخش  
شناسـي   روش. گردد  توليد بخش كشاروزي بر فقر در بخش روستايي ارائه مي  بررسي تأثير بهبود  

 6 مقابله با فقر در روسـتاها در بخـش           خصوص و پيشنهادهايي در     5ها در بخش      تحقيق و يافته  
  . روست بخش مقالة پيش ، پايان7گيري نيز در بخش  بحث و نتيجه. گردند مطرح مي

  
  پيشينة تحقيقمروري بر 
 در  1ونتريا علمي دربارة فقر در دنياي آنگلوساكسون در واقع به تحقيقات بوت و ر             آغاز مطالعات 

اگرچه قبل از آن در بريتانيا برآوردي از تعداد فقرا به عمـل آمـده   . گردد اواخر قرن نوزدهم برمي  
 حوزة  100در كتاب خود اطالعات زيادي راجع به وضع بودجه خانوارها در            ) 1797 (2بود و ادن  
 اطالعـات سـودمندي در مـورد        3 بود و پيش از وي نيز انگلس و ميهو          آوري كرده   جمعكليسايي  

وضعيت فقرا در مناطق شهري انگلستان تهيه كرده بودند، اما براي اولـين بـار بـوت بـا مطالعـة                     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Booth & Rowntree 
2. Eden  
3. Engels & Mayhew 
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 نتـايج تحقيقـات خـود را بـين          80گيري ميـزان فقـر در دهـة           ميداني در لندن به منظور اندازه     
   1. منتشر كرد1897 و 1892هاي  سال

در بررسي خود نشان دادند كه بسياري از فقرا در روستاها فقط بـه              ) 1996 (2بارت و دروش  
دنبال داشتن زميني براي تأمين معاش خود هستند، در حالي كه ثروتمنـدان خواهـان داشـتن                 

 3دجانوري و سـادلت   . هاي وسيع براي كاشت انواع محصوالتي هستند كه بازار خوبي دارند            زمين
اختالف ميان ساختار كشاورزي در افريقا، امريكاي التين و آسـيا           در خصوص   مطالعاتي  ) 2002(

انجام دادند و به مقايسة وضع معيشت روستاييان در اين سه قاره در يك مقطع زماني مـشخص                  
هاي زراعـي     نشان دادند كه ميزان برداشت محصول از زمين       ) 2003 (4اونسن و گلين  . پرداختند
  .ي روي دستمزد دريافتي كارگران فقير غيرماهر داردآثار مثبت

 نسبت 1351هاي بعد از  توان به سال مي آغاز مطالعات جدي فقرشناسي در ايران را در واقع          
 ايران به عمـل آورد و       ريزي   مؤسسة برنامه  1353-1354هاي    اي كه در سال     براساس مطالعه . داد

اي روي حدود      مطالعه 1351در سال   . زياد بود نتايجش همان زمان منتشر شد، حجم فقر بسيار         
 46 هزار پرسشنامة بودجة خانوار مركز ايران صـورت گرفـت و ايـن مطالعـه نـشان داد كـه                      30

  .درصد كل جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند
صـورت  مـورد بحـث    موضـوعِ  درخـصوص ثار موجود سازي آ    غني براياز طرفي كارهايي نيز     

گيري نابرابري پارامتر توزيع درآمد است كـه          اندازه  ت، از جملة آنها روش    گرفته كه قابل ذكر اس    
وسيلة دكتر اسماعيل ابونوري عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران ابداع و بـه                 به

 فقـر و تخمـين خـط فقـر صـورت            درخصوصتحقيق جامع ديگري كه     . نام وي ثبت شده است    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاهش فقر، كارايي و برابـري در       «مطالب ذكر شده در اين قسمت از رساله دكتري آقاي سعيد صمدي با عنوان               . 1
  . اند استخراج شده» ايران

2. Barret & Dorosh 
3. Dejanvry & Sadoulet 
4. Evenson & Gollin 
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  . سازمان برنامه و بودجه انجام گرديده استگرفته، طرح فقرزدايي است كه در
هـاي    هـاي سـال     در مقالة خود بيان كردند كه خشكسالي      ) 1384(بيك محمدي و همكاران     

پس از آنجا كه حيات اقتصادي و       .  سيستان آثار مخربي بر اين شهر داشته است        1383 تا   1377
 و نهايتاً قطع آورد سـاالنة  كاهش  اجتماعي سيستان بستگي تام به حيات هيرمند و هامون دارد،    

هيرمند و نيز كاهش سـطح هـامون و تبـديل آن بـه كفـة خـشك، موجـب ظهـور خشكـسالي                   
منـشأ بـروز انـواع خـسارات و          هيدرولوژيكي در طي سنوات اخير شده است كـه ايـن خـود سـر              

آنهـا در   .  اين اسـتان گرديـده اسـت       يهاي اقتصادي در سطح ناحيه و نيز مناطق روستاي          آسيب
را از  تفاده كردنـد و اطالعـات مـورد نيازشـان           ة خود از روش تحقيق توصيفي و تحليلي اسـ         مقال

) 1384(تركاني و جمالي مقدم     . اي و روش مطالعة ميداني تهيه كردند        روش اسنادي و كتابخانه   
اي به بررسي تأثيرهاي مخارج عمراني دولت بر فقرزدايي در منـاطق روسـتايي ايـران                  در مطالعه 
 1350-1380در مطالعة مذكور ابتدا با استفاده از آمارهاي سـري زمـاني بـراي دورة                . پرداختند

اين سيستم از معادالت،    . سيستم معادالتي از متغيرهاي تأثيرگذار بر فقر روستايي برآورد گرديد         
وري كل عوامل توليـد كـشاورزي، نـرخ دسـتمزد، اشـتغال               شامل توابع فقر روستايي، رشد بهره     

ياري، توابع جاده، نرخ باسوادي و برق و همچنين تابع مربـوط بـه نـرخ مبادلـه                  غيركشاورزي، آب 
هـا، آزمـون      به منظور تعيين روش برآورد توابع، پس از اطمينان از وضعيت ايـستايي داده             . است

. اريب همزماني و تست قطري بودن ماتريس واريانس ـ كوواريانس جمالت پـسماند انجـام شـد    
روش حـداقل مربعـات سـه       هاي انجام شده، سيستم معادالت به         زمونسپس، با توجه به نتايج آ     

تأثيرهاي نهايي مخارج دولت بر فقـر روسـتايي نيـز از طريـق محاسـبه      . اي برآورد گرديد    مرحله
گذاري در توسـعه      با توجه به نتايج مطالعة صورت گرفته، سرمايه       . ي محاسبه شد  ئهاي جز   كشش

ن تـأثير بـر     ي و ترويج كشاورزي و در آبياري داراي بيشتر        سازي، تحقيق    جاده  و عمران روستايي،  
  .كاهش فقر روستايي است

اي به بررسي آثار اقتصادي و اجتمـاعي خشكـسالي بـر              در مطالعه ) 1386(صالح و مختاري    
گذاري در بخش كـشاورزي و نيـز مهـاجرت و امنيـت غـذايي                 وضعيت اشتغال، درآمد و سرمايه    
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دهـد كـه تـأثير        نتايج مطالعة مذكور نشان مي    . اند  ان پرداخته خانوارهاي روستايي منطقة سيست   
از سوي ديگـر،  . مي نيروي كار از بخش كشاورزي بسيار اندك بوده است      ئخشكسالي بر خروج دا   

گذاري در بخش نيز      درآمد اغلب خانوارها از بخش كشاورزي بسيار كاهش يافته و ميزان سرمايه           
دهند كه روند كاهـشي موجـود در تعـداد دام      نشان ميهمچنين نتايج مطالعه . تنزل يافته است  

 مـورد در  . هاي پس از خشكسالي، بهبود نيافته اسـت         خانوارها در دورة خشكسالي اخير، در سال      
هاي مـورد مطالعـه پـس از وقـوع خشكـسالي صـرفاً              ر درصد خانوا  5/95تأمين نيازهاي غذايي،    

 مصرف غذايي آنها تابع اسـتانداردهاي كيفـي         اند و الگوي    حداقلِ مواد غذايي را در اختيار داشته      
  . نبوده است

اي به برآورد خـط فقـر، انـدازة فقـر و بررسـي عوامـلِ                  در مقاله ) 1386(نجفي و شوشتريان    
در مطالعة انجام شده با هدف      . كنندة آن در خانوارهاي روستايي و شهري ايران پرداختند            تعيين

خط فقر در بخش روستايي، شهر و كل كشور محاسبه          كنندة فقر در ايران،       بررسي عوامل تعيين  
اند   هاي مورد مطالعه مشخص شده      گشته و با استفاده از آن، خانوارهاي فقير و غيرفقير در نمونه           

كنندة فقر بر احتمـال فقيـر         و سپس با استفاده از تخمين پروبيت، نقش هر يك از عوامل تعيين            
 همچنين در برآورد خط فقر غذايي، از روش تأمين .شدن خانوارها مورد مطالعه قرار گرفته است

هاي غيرپارامتريك، خطوط فقر غذايي و        انرژي غذايي بهره گرفته شده و با استفاده از رگرسيون         
دهند كه فقر در بخش روستايي ابعاد         نتايج مطالعة مذكور نشان مي    . اند  غيرغذايي به دست آمده   

توان بـه انـدازة خـانوار و بـار            كنندة فقر مي     تعيين ترين عوامل   تري داشته است كه از مهم      بزرگ
در ايـران در    اثر رشد اقتـصادي را بـر فقـر و نـابرابري             ) 1387(باقري و كاوند    . تكفل اشاره كرد  

هـاي مـورد      اند و بيان كردند كه رشد اقتصادي در اغلب سال            نشان داده  1375-1384هاي    سال
در مطالعة صورت گرفته با استفاده      .  بوده است  بررسي در مناطق روستايي و شهري به سود فقرا        

يافته به رشد اقتصادي و نابرابري درآمـدي ارتبـاط داده    از برهان اتكينسون، منحني لورنزِ تعميم  
  شده و سپس با استفاده از اطالعات طرح هزينه و درآمـد خانوارهـاي شـهري و روسـتايي طـي                    

براي خانوارهـاي ايرانـي در ايـن فاصـله           منحني رشد فقر و سلطة لورنز        1375-1384هاي    سال
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در ) 1387( پيرايـي و شهـسوار       .زماني محاسبه شده و مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه اسـت             
نتـايج  . گيري تأثير تغييرات قيمت كاالها و خدمات بر فقر در ايـران پرداختنـد               اي به اندازه    مقاله

وامع شـهري و روسـتايي ايـران         در ج  1379-1383هاي    دهد كه در سال     پژوهش آنها نشان مي   
افزايش قيمت اقالم خوراكي به افراد فقير بيشتر از افراد غيرفقير آسيب رسانده و پرداخت يارانه                

در جوامع شهري و روسـتايي بـه نفـع          ) ها و دخانيات    به جز گروه نوشابه   (به گروه اقالم خوراكي     
ونقـل،    ظير بهداشت و درمان، حمل    هايي ن   افراد فقير بوده است؛ در حالي كه افزايش قيمت گروه         

ارتباطات، تحصيل و آموزش به افراد غيرفقير بيشتر از افراد فقير آسيب رسانده و افراد غيرفقيـر                 
بنـابراين، بـازنگري در نحـوة       . اند  ها منتفع شده    هاي پرداختي به اين بخش      بيشتر از فقرا از يارانه    

شده براي كـاهش نـابرابري و فقـر،           هاي ياد   پرداخت يارانه و كاهش آن و اِعمال ماليات بر بخش         
  .رسد ضروري به نظر مي

  
  ترين علت فقر در بخش روستايي مهم

نظـران    ترين عللي كه براي فقر به خـصوص در منـاطق روسـتايي از جانـب صـاحب                   يكي از مهم  
  .شود، علل جغرافيايي است مطرح مي

 ميزان پيشرفت علـوم و فنـون   پيش از انقالب صنعتي، مخصوصاً در جوامع قديم، از آنجا كه          
بسيار كم و دسترسي به منابع زيرزميني و مبارزه با قهر و ناسازگاري طبيعت ناممكن بود، تأثير                 
شرايط اقليمي نظير تغييرات جوي آب و هوا، نوع خاك، ميـزان بارنـدگي و منـابع زيرزمينـي و                    

ه مرور زمان، با پيـشرفت و ترقـي         اما ب . شد  مانند اينها در ايجاد فقير و غني بسيار مهم تلقي مي          
و قوة تعقل، از اهميت تـأثير     وسيلة ابزارسازي     علوم و فنون و تسلط بشر بر شرايط جغرافيايي، به         

ولـي در عـين حـال در دنيـاي كنـوني،            . شرايط اقليمي بر جايگاه فقير و غني كاسته شده است         
جوامع جهان سوم همچنـان در      رغم پيشرفت اختراعات و ابداعات صنعتي و علمي، بسياري از             به

اند، به خصوص در مناطق روستايي كه يكي از علـل مهـم فقـر                 غلبه بر شرايط جغرافيايي ناتوان    
همين عوامل جغرافيايي است كه خشكسالي، نوع خاك و نزديكـي يـا دوري بـه بـازار را شـامل                  
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ا از بـين     محـصوالت كـشاورزان ر     ،بدين سان وقوع خشكسالي و يا شـرايط بـد جـوي           . شوند  مي
 غيرحاصلخيز و نامرغوب نيز يكي ديگـر         وجود خاك . دهد  برد و آنها را در معرض فقر قرار مي          مي

از عوامل جغرافيايي مؤثر بر كاهش محصوالت كشاورزي است كه منجر بـه كـاهش محـصوالت                 
ديگر عامـل جغرافيـايي مـؤثر بـر فقـر در بخـش          . شود  زراعي كشاورزان و كاهش درآمد آنها مي      

هاي زراعي با بازار فروش محصوالت زراعي اسـت، بـدين ترتيـب كـه اگـر                   يي فاصلة زمين  روستا
نقـل   و تر باشد، كـشاورز بـا هزينـة كمتـري بـراي حمـل               زمين زراعي به بازارهاي فروش نزديك     
تواند محصول خود را با قيمت كمتـري بـه بـازار عرضـه                محصوالت خود مواجه خواهد بود و مي      

  . گردد عايد كشاورز ميكند و سود بيشتري نيز 
هاي سري زماني به دنبال بررسي تأثير بهبـود توليـدات             در مقالة حاضر ما با استفاده از داده       

بخش كشاورزي بر فقر در بخش روستايي هستيم، لـذا بـه علـت پراكنـده بـودن و گـستردگي                     
رايط را به صورت خاص بر روي بررسي تأثير خشكـسالي و شـ             منطقة مورد بررسي، مطالعة خود    

  .ايم هوايي، به عنوان يكي از عوامل جغرافيايي مؤثر بر فقر در بخش روستايي متمركز كرده و آب
  

معرفي مدل براي بررسي تأثير بهبود توليد بخش كـشاورزي بـر فقـر در               
  بخش روستايي 

با مطالعاتي كه در روستاهاي مختلف انجام داد، به اين نتيجه رسـيد كـه بهبـود                 ) 1988 (1تيمر
وي با انجام مطالعات . دات در بخش كشاورزي به منزلة موتور رشد اقتصادي در روستاهاست تولي

در روستاهاي مختلف كشورهاي مختلف، به صورت تجربي مشاهده كرد كه در اين مناطق فقـرا                
  : به سه گروه قابل تقسيم هستند

مين سايرين كار   گروه اول، كارگران غيرماهر هستند كه درآمد كافي و زمين ندارند و روي ز             
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1. Timmer 
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هاي كوچكي دارند، ولـي توليدشـان بـه انـدازة             گروه دوم، كشاورزاني هستند كه زمين     . كنند  مي
برخي از كشاورزان اين گروه از فروش محصوالت اندك خود معيشت خود را             (شان نيست     مصرف

 دارند، ؛ و گروه سوم نيز افرادي هستند كه كشاورز نيستند و شغلي غير از كشاورزي            )گذرانند  مي
  .روند كنندگان محصوالت كشاورزان به شمار مي ولي از مصرف

اي كه درآمد     اند، به گونه    كنندة رفاه روستايي     دو متغير مهم تعيين    ،مزد واقعي و نرخ اشتغال    
وري  تيمر براي بررسي تأثير بهبـود بهـره  . روستاييان به قيمت محصوالت كشاورزي وابسته است      

 بـراي   1پردازد كه مينتن و بارت      رفاه روستاييان به معرفي مدلي مي     توليد در بخش كشاورزي بر      
 از سويي مطابق مطالعـات بـارت و     .اند  كردهاستفاده  از آن   اي تجربي در ماداگاسكار       انجام مطالعه 

بندي فقـرا بـه    ، مدل ياد شده و طبقه)1988( و همكاران   4و وبر ) 1996 (3، ملر )1996 (2دروش
حال توسعه و به خصوص مناطق روستايي اين كشورها قابل استفاده           سه گروه، در كشورهاي در      

  .است
گيري اوليه در دو منطقة مورد مطالعه نشان داد كه فقراي روسـتايي در ايـن     مطالعه و نمونه  
لذا در مقالة حاضر نيز بـر پايـة مـدل نظـري             . بندي در سه گروه فوق هستند       مناطق قابل طبقه  

گـروه بـه بررسـي      بندي فقرا در سـه        مقالة مينتن و بارت، با طبقه     ارائه شده در مطالعات تيمر و       
تأثير بهبود توليدات در بخش كشاورزي بر رفاه روستاييان در روستاهاي گرگان و گنبد كـاووس     

  . پردازيم مي
دهد كـه تـابعي از     مطلوبيت غيرمستقيم خانوار را نشان مي      V(p,y)در مدل مينتن و بارت،      

درآمـد حاصـل از فـروش       : شـود   ها به دو گروه تقسيم مـي        آمد خانواده قيمت و درآمد است و در     
مـشخص  ) 1(محصوالت كشاورزي و درآمد حاصل از مـشاغل غيـر از كـشاورزي كـه در رابطـه                   

  : گرديده است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Minten & Barrett 
2. Barret & Dorosh 
3. Mellor 
4. Weber 
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را براي   توليد بيشتر    Aشود و سطح باالتر        مطرح مي  Aوري،    براي معرفي بهره  ) 1(در رابطه   
 نيـروي كـاري اسـت كـه هـر           HL).  معرف ميزان توليد اسـت     T(آورد    هر منطقه به ارمغان مي    

دهنـدة دسـتمزد نيـروي         نشان Wهوايي،   و دهندة شرايط آب     نشان E. كند  زميندار استخدام مي  
پـس بهبـود    . نيروي كار موجود در يـك منطقـة روسـتايي اسـت           كل   نمايانگر   Lكار غيرماهر و    

0,0,0شود كه بـا فـرض         وري منجر به بهبود توليد بخش كشاورزي مي         بهره 〉〉〉
H

LET   بـه 

),(صورت  E
H

LTAfQ   .شود  نشان داده مي≡

تـأثير بهبـود    . كنيم  وري را بر قيمت محصول كشاورزي بررسي مي         در اينجا تأثير بهبود بهره    
  : شود نشان داده مي) 2(تكنولوژي بر قيمت به صورت رابطه 

  
dA  )2(رابطه 

dQ
dQ

dp
dA

dp .=  

  
وري توليد است، لذا پرواضح است كه با          ، تغيير قيمت ناشي از تغيير بهره      )2(مطابق با رابطة    

dAافزايش عرضة محصول، قيمت آن كاهش خواهد يافت، پس          
dp       منفي خواهد بود و بـدين 

كننـد كـه ايـن     اي بيان مي    اما عده . يابد   محصوالت كشاورزي افزايش مي    صورت منافع خريداران  
حال نكتة قابـل بررسـي      . گردد  محصول مي كاهش قيمت منجر به كاهش منافع فروشندگان آن         

  يابد؟  آيا در عالم واقع با افزايش عرضة محصوالت كشاورزان درآمد آنها كاهش مي: اين است
  : شود به صورت زير معرفي مي) 3(رابطة 
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H  )3(رابطه  Hdy dp dQ dL dw.Q p. w. .(L L )dA dA dA dA dA= + − + −  

  
نكتة . ردوري بر ميزان درآمد كشاورزان را بررسي ك         توان تأثيرات بهبود بهره     با رابطة فوق مي   

تر از كاهش قيمـت افـزايش يابـد، درآمـد           درخور توجه اين است كه اگر عرضة محصوالت سريع        
وري، توليد نهايي كـارگران و بـدين سـان            هرهكشاورزان نيز افزايش خواهد يافت، زيرا با بهبود ب        

,)(دستمزد آنها و    
H

LLdA
dw

dA
dQ زان افـزوده   ريابـد و بـر رفـاه كـشاو           افزايش مي  −

  .شود مي
وري در توليـد محـصوالت كـشاورزان، توليـد نهـايي كـارگران                در اين شرايط با بهبود بهـره      

شود؛ پـس بـدين    ر دستمزد آنها افزوده مييابد و ب افزايش يافته و تقاضا براي كارگران فزوني مي   
  .گردد تأمين مي) گروه اول فقرا(ترتيب رفاه كارگران غيرماهر 

هاي كوچكي دارند افـزايش         وري، محصوالت كشاورزاني كه زمين      از سوي ديگر با بهبود بهره     

HdQيابد، پس مقادير عبارات       مي dw,  (L L )dA dA  حـال . شوند  زياد مي ) 3( در رابطة    −

وري در بخش كشاورزي بيشتر بهبود يابد، با افزايش عرضة محصوالت كشاورزي،              هر چقدر بهره  
زي هـستند نيـز     رهاي كوچكي دارند و فروشندگان محصوالت كـشاو         درآمد كشاورزاني كه زمين   

  ).شود رفاه گروه دوم تأمين مي(يابد  افزايش مي
هر چنـد كـه     (گردد    ا كاسته مي  از طرفي با افزايش عرضة محصوالت كشاورزي از قيمت آنه         

dA
dp   از dA

dQ  و امنيت غذايي خريداران محصوالت كشاورزي تأمين شـده و          )  كمتر است
وري  با بهبود بهره) گرديدهمان طور كه بيان (بدين سان . شود رفاه گروه سوم فقرا نيز تأمين مي   

كنـد، رفـاه هـر سـه      زايش محصول كشاورزان نمود پيدا مـي    در بخش كشاورزي كه به صورت اف      
  . درآمد در بخش روستايي تأمين خواهد شد گروه از افراد فقير و كم
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  شناسي تحقيق روش
در اين قسمت به صورت تجربي، به بررسي تأثير بهبود توليد بر روي فقر در بخش كشاورزي در                  

ترين غـالت مـصرفي در ايـران         ج يكي از مهم   پردازيم و از آنجا كه برن       برخي روستاهاي كشور مي   
گذراننـد،   كاران زيادي در كشور از درآمد ناشي از فروش بـرنج زنـدگي خـود را مـي                   است و برنج  

كـاران روسـتاهاي      مطالعة تجربي را به بررسي تأثير بهبود توليد برنج بر وضـعيت زنـدگي بـرنج               
هـاي    در دسترس بودن آمار زمينعلت ديگر اين مسئله. كنيم گرگان و گنبد كاووس محدود مي     

بدين ترتيب در مطالعة حاضـر بـه        . زيرِ كشت و ميزان برداشت محصول ساالنة اين مناطق است         
گيـريم و تعـداد       كاران روستاهاي گنبد كاووس و گرگان را در نظر مـي            عنوان نمونة آماري، برنج   

گر فـصلي روي    رصورت كـا  كار در روستاهاي مذكور است كه به           برنج 300نمونة مورد بررسي ما     
گيري به صورت تصادفي صـورت گرفتـه و دورة مـورد              نمونه. كنند  داران كار مي    هاي زمين   زمين

شـده در     روستاهاي در نظر گرفته   .  محدود شده است   1386 تا   1370هاي    بررسي به فاصلة سال   
  .هوايي خود خاكي حاصلخيز دارند و هاي اقليمي و آب مناطق مذكور، بنابر ويژگي

  
  ها يافته

براي بررسي تجربي تأثير بهبود توليد بخش كشاورزي بـر دسـتمزد كـارگران، آمـار مربـوط بـه                    
ميزان برداشت محصول از هر هكتار زمين كشاورزي و متوسـط دسـتمزد روزانـة هـر كـارگر در       

 با مراجعه به وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كـشاورزي و            1386 تا   1370هاي    فاصلة زماني سال  
 كه  ست دستمزد واقعي يك روز كارِ يك كارگر       W. هاي بازرگاني به دست آمدند      مارنامهآة  مطالع

 ميزان برداشـت بـرنج از هـر هكتـار زمـين             R. به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است        
 تعـداد هكتارهـاي     Gكاووس و گرگـان،        تعداد كل كارگران فصلي روستاهاي گنبد      Lكشاورزي،  

 نيز متغيـر دامـي      Weاند و     قرار گرفته ) كاشت و برداشت  (برداري    ورد بهره زمين كشاورزي كه م   
گـردد، بـه    است كه براي بررسي تأثير شرايط آب و هوايي بر دسـتمزد كـارگران وارد مـدل مـي     

هـايي كـه بـا      و در سـال 1هايي كـه بـا ترسـالي مواجـه بـوديم، ايـن متغيـر               طوري كه در سال   
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  . لحاظ شده استصفر ورسالي مواجه بوديم، متغير مذك خشك
 كـه   گرفتهيافته مورد بررسي قرار      ابتدا مانايي متغيرها با استفاده از آزمون ديكي فولرِ تعميم         

  :  ذكر گرديده است1 در جدول آننتايج 
  

  ها آزمون مانايي داده. 1جدول 
  مانايي  %10سطح بحراني  ADFآمارة   نام متغير

W 
L 
G 
R 

49/2  
08/3  
14/3  
96/3  

17/2  
14/2  
20/2  
11/2  

  مانا
  مانا
  مانا
  مانا

  

  . مانا هستندα% =10، تمام متغيرها در سطح 1بنا بر نتايج جدول 
  :  ذكر شده است2 كه نتايج آن در جدول گرفته برازش انجام NLSبا استفاده از روش 

  NLSنتايج تخمين به روش . 2جدول 
     كارگراندستمزد واقعي روزانه: متغير وابسته 
  نام متغير  ضريب tآماره 
963/3  
812/2  
349/2  
591/2  
  
621/2  
  

064/0-  
15/1  
387/1  
871/0-  

  
715/3  

L 
G  
R 

We  
 

  أعرض از مبد

7202 /=R      961/. =wd  

6902
/=R       F= 68/21  

 

  
يـد در بخـش كـشاورزي كـه بـه صـورت              مشهود است، بهبود تول    2طور كه در جدول       همان

افزايش برداشت برنج از هر هكتار زمين كشاورزي در نظر گرفته شده است، با افزايش دسـتمزد                 
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كارگران رابطة مثبت دارد و افزايش تعداد كارگران بر دستمزد واقعي هر كاركرد اثر منفي دارد،                
هـاي   تعـداد زمـين  . يابد اهش ميچرا كه با افزايش عرضة نيروي كار، دستمزد سرانة هر كارگر ك           

هاي  كشاورزي زيرِ كشت با دستمزد واقعي هر كارگر رابطة مثبت دارد، لذا با افزايش تعداد زمين
تـوان علـت آن را افـزايش تقاضـا            يابد كه مي    زيركشت برنج، دستمزد سرانة كارگران افزايش مي      

هـاي كـشاورزيِ بيـشتر،        نالزم به ذكر است كه زير كـشت بـردن زمـي           . براي نيروي كار دانست   
اي بـه كـشاورزان، خريـد         هاي دولتي به صورت دادن بذر و كود شيميايي يارانـه            نيازمند حمايت 

  . هاي خارجي است روية برنج تضميني و جلوگيري از واردات بي
هوايي نيز، به خصوص در مورد محصولي همانند برنج كه معموالً به صورت آبـي                و شرايط آب 

همان طور . آيد شمار مي ياز آبي آن از ساير غالت بيشتر است، متغير مهمي بهگردد و ن كشت مي
هوايي منجر به كاهش محـصول و كـاهش          و دهند، شرايط نامساعد آب     كه نتايج برازش نشان مي    

حال پرسش مهم اين است كه چگونه . شود تقاضا براي كارگران و كاهش دستمزد واقعي آنها مي 
نظـران    ترين راهكارهايي كـه از جانـب صـاحب          مهم .زي را بهبود داد   توان توليد بخش كشاور     مي
انـد از جلـوگيري از واردات         شـوند عبـارت     منظور بهبود توليدات بخش كـشاورزي مطـرح مـي           به
هـاي    انواع برنج خارجي به كشور، تالش براي يكپارچه كردن زمين         ) قانوني و غيرقانوني  (رويه    بي

  .شده بياري و استفاده از بذرهاي غنيمنظور تسريع آ زراعي كشاورزان به
  

  در روستاها فقر كاهشپيشنهادهايي براي 
  . گردد  فقر در روستاها ارائه ميكاهشدر اين قسمت راهكارهايي براي 

وري در اين  زي و افزايش بهرهر راهكارهايي براي بهبود بخشيدن به محصوالت كشاو  هارائ .1
شـود و امنيـت غـذايي مـردم را تـأمين       بخش كه منجر به افزايش دستمزد كارگران مي    

بـدين منظـور راهكارهـايي ماننـد اسـتفاده از           . رسـد   كند، بسيار ضروري به نظر مـي        مي
سـازي بهتـرِ      سازي اراضي، استفاده از آبيـاري بـاراني، آمـاده           شده، يكپارچه  بذرهاي غني 

نند به توا گردند كه همگي مي  اراضي و استفاده از كودهاي شيميايي مرغوب پيشنهاد مي        
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صورت راهكار مؤثري بـراي بهبـود بخـشيدن بـه توليـدات بخـش كـشاورزي، افـزايش                   
  .دستمزد كارگران اين بخش و تأمين امنيت غذايي قشر زيادي از مردم مفيد واقع شوند

طور كه ذكر شد، اكثر روستاييان كشاورز هستند و زندگي آنها با درآمد حاصـل از                  همان .2
هـاي مختلـف درآمـد        سـان در سـال     شود و بدين    ميفروش محصوالت كشاورزي تأمين     

توانـد     و يـا سـاير باليـاي طبيعـي مـي           ييهوا و ثابتي ندارند، چرا كه وجود شرايط بد آب       
متأسـفانه در   .  را به ورطـة فقـر و بـدبختي بكـشاند           محصوالت آنها را از بين ببرد و آنها       

برخـي  رويـة     اردات بي هاي نادرست همانند و     مردان با اِعمال سياست     ها دولت   بعضي سال 
كننـدگان داخلـي، آنهـا را بـا مـشكالت             محصوالت كشاورزي و عـدم حمايـت از توليـد         

 .كنند اي مواجه مي عديده
هاي حمايتي مختلف، ماننـد دادن انـواع          توانند با اِعمال سياست     مردان مي   بنابراين دولت 

داخـل بـه انـدازة      روية برخي محصوالت خارجي كـه در          ها، جلوگيري از واردات بي      يارانه
كشاورزان، انگيـزة توليـد بيـشتر را در         شوند و خريد تضميني محصوالت        كافي توليد مي  

روسـتاييان،  آنان تقويت كنند كه در نتيجة آن، عالوه بـر بهبـود معيـشت كـشاورزان و                  
  .امنيت غذايي ساير مردم كشور نيز تأمين خواهد گرديد

  
  گيري بحث و نتيجه

ر بررسي تأثير بهبود توليدات بخـش كـشاورزي بـر فقـر در روسـتاهاي                منظو  در مقالة حاضر، به   
ايران، مطالعة تجربي خود را به روستاهاي دو شهر گرگان و گنبد كاووس محدود كرديم و وضع                 

هـا نـشان      نتايج حاصـل از بررسـي     . كاران را در اين روستاها مورد بررسي قرار داديم          زندگي برنج 
شاورزي، عالوه بر اينكـه منجـر بـه بهبـود دسـتمزد كـارگران               دادند كه بهبود توليدات بخش ك     

. كنـد  گردد، امنيت غذايي همـة مـردم كـشور را نيـز تـأمين مـي         روستايي و صاحبان اراضي مي    
هوايي به عنوان يكي از عوامل جغرافيايي مؤثر بـر فقـر در              و همچنين نشان داديم كه شرايط آب     

در اين بخش شود و زمينة كاهش تقاضا براي         تواند منجر به كاهش محصول        بخش روستايي مي  
  .استخدام كارگرانِ بيشتر و در نتيجه كاهش دستمزد واقعي آنها را منجر گردد
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منظور بهبـود بخـشيدن بـه توليـد در بخـش كـشاورزي                 راهكارهاي مختلف به   هبنابراين ارائ 
لذا بهبود  .  واقع شود  ها مؤثر   تواند در افزايش دستمزد كارگران و تأمين امنيت غذايي خانواده           مي

شده و حمايـت دولـت از ايـن بخـش بـه              هاي آبياري، استفاده از بذرهاي غني       بخشيدن به روش  
وسيلة  صورت خريد تضميني و مقابله با واردات انواع محصوالت زراعي خارجي ـ كه در داخل به 

 بخش كـشاورزي مـؤثر   تواند در بهبود توليد در شوند ـ مي  كشاورزان به اندازة نياز بازار توليد مي
در پايان، ذكر اين نكتـه ضـروري اسـت كـه توجـه بيـشتر بـه وضـع معيـشت و زنـدگي                         . باشد
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