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چكيده
اصوالً افزايش رفاه اقتصادي مردم و کاهش فقر يكي از اهداف اصلي برنامههاي توسعه اقتصادي در هرکشور محسوب ميگردد.
يكي از راههاي سنجش فقر ،از طريق شاخصهاي اقتصادي است .هدف اين نوشتار در پاسخ به اين سوال انجام گرفته است که
روند تغييرات خط فقر و شدت فقر در مناطق شهري استان کردستان طي دوره ( )1921-31چگونه بوده است؟ اين مطالعه
تحليلي با استناد به دادههاي مرکز آمار ايران و قيمت سبد غذايي که از طريق بانك مرکزي بدست آمده طي دوره  9ساله
( ) 1921-31براساس چهار روش :خط فقر نسبي ،مطلق غذايي ،ارشانسكي و ضريب انگل فقر در مناطق شهري استان کردستان
مورد بررسي قرار گرفته است .يافتهها نشان ميدهد روند تورم صعودي بوده و به طور متوسط  1/3درصد رشد داشته و همچنين
هزينه تامين سبد استاندارد غذايي طي دوره مذکور حدود 92درصد افزايش داشته است .نتايج تحقيق نشان ميدهد خط فقر
نسبي ماهيانه شهري به روش ميانگين رشدي معادل  93/9درصد داشته ،شدت فقر نسبي معادل  21/3درصد ،خط فقر مطلق
ماهيانه به روش ميانگين  12درصد افزايش داشته است.
واژهگان کليدي :فقرنسبي ،فقرمطلق ،فقر شهری ،انگل ،ارشانسکي ،كردستان
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مقدمه
مسئله فقر و نابرابری یکي از مشکالت دیرینه جوامع بشری است .كلیه جوامع بشری چه در حال حاضر و چه در گذر
تاریخي ،كم وبیش نابرابری در ابعاد مطلوبیتهای كمي و ابزاری (قروت و درآمد) مطلوبیتهای كیفي و ذاتي (احترام و
منزلت) و مطلوبیتهای ربطي (قدرت) را به گونهای تجربه نمودهاند حتي در جوامع ابتدایي كه ابزار تولیدی در كار نبود و
به رغم نظریهای نابرابر اقتصادی قابل ماحظهای هم مشهود نبود ،این جوامع برخوردار از نوعي نابرابری در حیثیت و
بالطبع نابرابری در قدرت بودهاند (بني فاطمه و ایراني .)7 :8815 ،پدیده فقر معضلي است كه تمامي جوامع بشری با آن
روبرو هستند .این معضل اقتصادی و اجتماعي ابعاد مختلفي را برای جوامع به بار ميآورد .چرا كه این پدیده خود نمودی
از توسعه نیافتگي اقتصادی -اجتماعي است و ثبات سیاسي ،همبستگي اجتماعي و همچنین سالمت جسمي و روحي
ملتها را تهدید و موجب افزایش مرگ و میر به خصوص نوزادان ،مادران و باالخره كاهش امید به زندگي درجامعه
ميشود .بيشك چنین وضعیتي ميتواند در پایین آمدن راندمان بهره وری اقتصادی مؤثر باشد (حسنزاده.)880 :8875 ،
در مقیاس جهاني و منطقهای علیرغم تالشها و برنامهریزی كشورهای مختلف جهان جهت كاهش فقر ،متاسفانه به
نتایج قابل توجهي دست نیافتهاند .سازمان ملل متحد سال 8550م "سال بینالمللي ریشه كني فقر" تعیین كرد ،و بر
اساس آن دهه  8557 - 1880دهه ریشه كني فقر درجهان معرفي كرد ( .)world Bank :1999براساس گزارشات
منتشر شده بانك جهاني درسال  1881بیش از  59درصد مردم ممالك در حال توسعه كمتر از  88دالر در روز درآمد
دارند .به عبارتي  75/7درصد جمعیت جهان زیر 88دالر در روز درآمد داشتهاند ( .)world Bank: 2008بنابراین الزمه
برنامهریزی و سیاست گذاری در موضوع فقر ،ابتداء شناخت ابعاد مختلف فقر ،و پیامدهای است .بدین ترتیب "بررسي و
آگاهي از وضعیت فقر در یك جامعه اولین قدم در مسیر برنامهریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است"(عرب مازار و
حسیني نژاد.)19:8817 ،
طي دهههای گذشته اقتصاد ایران با مشکالت اقتصادی مختلفي مواجه بوده است .افزایش تورم ،بیکاری ،كسری تراز
پرداختها و ...در سطح اقتصاد كالن و آثار و عواقب آن بر روی فقر ،توزیع درآمد و ...در سطح اقتصاد خرد از جمله
مشکالتي است كه توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است (خسرو نژاد .)08 :8858 ،در ایران نیز برای مبارزه با فقر
در قالب برنامههای توسعه طرح ساماندهي اقتصادی ،پیش بینيهایي صورت گرفته و چندین بار الیحه فقر زدایي تهیه و
تنظیم شده كه این تالشها در نهایت به اقدامي كامالً موفق منجر نشده است .از سویي نتایج مطالعات انجام شده در
سالهای اخیر به حوزههای تصمیمگیری راه یافته ولي سیاستهای اتخاذ شده نمودی عیني در سطح ملي و
منطقهای همانند آنچه در كشورهای مانند مالزی؛ كره جنوبي و ..داشته پیداه نکرده است (پیرایي ،شفیعي.)110 :8858،
براساس نقشه میزان فدرت خرید مردم بر گرفته از سایت بانگ جهاني درسال  1881كشور ما در زمره كشورهایي است
كه مردم ما میزان قدرت خریدنشان كمتر از  88دالر در روز است.
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شكل  .1ميزان قدرت خريد مردم در ممالك مختلف جان در سال ( 2112منبع :بانك جهاني)

اما در مطالعات مربوط به فقر ،از روشهای متفاوتي بهره ميگیرند ،یکي از روش های معمول كه محققین برای اندازه
گیری شدت فقر معرفي و استفاده ميكنند روش خط فقر نسبي ،فقر مطلق ،ارشانسکي و ضریب معکوس انگل است.
دراین مقاله با الهام ازاین روش ها درابتدا به تعریف شاخصهای فقر از دیدگاههای مختلف پرداخته شده سپس با استفاده
از دادههای طرح آمار گیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان كردستان و قیمت سبد غذایي كه از طریق بانك
مركزی تهیه گردیده ،شاخصهای مذكور طي سالهای  8817تا 8858محاسبه و خط فقر ،شکاف فقر و تعیین درصد
تغییر آن طي دوره مذكور مورد بررسي قرار گرفته و فرض اصلي بر این اساس است كه شدت فقر و فقر نسبي طي دوره
مذكور افزایش یافته است.

مباني نظري تحقيق
فقر در جوامع بشری دارای ابعاد گوناگون است .اما جنبههای اقتصادی آن از نمود بیشتری برخوردار است" .فقر یك
مفهوم نظری است و به اشکال گوناگون تعریف شده و مفهوم آن به تبع شرایط مختلف زماني و مکاني یعني تحوالت
اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي ،علمي و تکنولوژیکي تغییر مي یابد (كاشي و همکاران .)9:8817 ،برخي از دانشمندان فقر را
در كنار محرومیت ميآورند .تانزند متخصص اقتصاد جهان سوم معتقد است فقر و گرسنگي رهیافتي تحلیلي بسوی
محرومیت به عنوان هسته اصلي تعریف فقر در پیش مي گیرد (زاهدی مازندراني و زاهدی عقبری .)89:8879 ،آمارتیا
سن درمطالعات خود اشاره دارد كه تمام تعاریف صورت گرفته درخصوص فقر به نوعي به محرومیت اشاره دارند.
محرومیت خودیك مفهوم نسبي است كه ممکن است درمکانها و زمانهای مختلف ،متفاوت باشد (.(Sen,1979: 21
براساس نظریات گیدنز فقر در نتیجه داشتن و نداشتن وسایل تولید است .معتقد است سرمایه داران قدرت بیشتری نسبت
به كارگران دارند زیرا دارای حق مالکیت بر ابزار تولید را دارند در حالیکه كارگران حق فروش نیروی كار خود را دارند
(گیدنز .)108:8878 ،فرانك پاركین همانند وبر و گیدنز معتقد است مالکیت دارائي وسایل تولید شالودهی اصلي ساخت
طبقاتي را تشکیل ميدهد .برخي دیگر از جامعه شناسان بر این باورند كه فقر پدیدهای است اجتماعي و بسیاری از
آسیبهای اجتماعي به این پدیده برميگردد و بسیاری دیگر از دانشمندان علوم اجتماعي و روانشناسي معتقدند كه برای
رفع یا كنترل بسیاری از معضالت اجتماعي الزم است كه در درجه اول پدیده فقر را در یك جامعه كنترل و سپس به
درمان مشکالت اجتماعي پرداخته شود .تانسند معتقد است :افراد ،خانوادهها و گروه های جمعیتي را زماني ميتوان فقیر
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به حساب آورد كه با فقدان منابع برای كسب انواع رژیمهای غذایي ،مشاركت در فعالیتها و شرایط و امکانات معمول
زندگي ،مواجه هستند (.)Townsend ,1985:31
ماركس معتقد است :فقر نوعي استراتژی برای تامین رفاه سرمایهداری است .ارنست انگل اقتصاد دان آلماني فقر را
ناشي از نابرابریهای ثروت و امکانات ميداند :معتقد است با افزایش درآمد ،سهم مخارج خوراكي مصرف كنندگان در
بودجه كاهش مي یابد .نظریه معروف او كه به نام قانون انگل معروف است ،براین منطق استوار است كه كشش درآمدی
تقاضای كاالهای خوراكي در بودجه خانوار به نسبت پایین است و بدین خاطر ،با افزایش درآمد ،مصرف كاالهای خوراكي
به نسبت كمتری افزایش مي یابد .نتیجه آنکه هرچه درآمد خانوار افزایش نشان دهد ،سهم مصرف كاالهای خوراكي در
بودجه پایین مي آید این بدان معناست كه مصرف مواد غذایي هم پای درآمد افزایش نميیابد (.)Kedir,2005:5
جغرافیدانان معتقدند هرچند نابرابریهای جامعه ریشه در نابرابری توزیع سرمایههای مادی و اجتماعي دارد ،اما نباید از
نقش عوامل طبیعي در تشدید فقر و محرومیتها چشم پوشي كرد كه این عوامل بالقوه ميتوانند در تشدید فقر مؤثر
باشند .عواملي مانند خشکسالي ،گسترش كویرها ،كمبود آب ،خاك نامساعد و… همه اینها در شدت فقر مؤثر هستند.
پس فقر یك پدیدهی چند بعدی است كه با توجه به شرایط طبیعي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و موقعیت زماني و
مکاني هر كشور شامل ناكامي در رضایتمندی بر مبنای نیاز و كمبود دستیابي به منابع ،تحصیالت ،مهارت ،سالمتي،
تغذیه ،پناهگاه و امکانات بهداشتي است كه آسیب پذیری اجتماعي ،خشونت و كمبود آزادی را در پيدارد.

پيشينه تحقيق
گرچه فقر به اشکال مختلف همواره در زندگي بشر وجود داشته ،ولي ویلیام پتي در قرن هفدهم میالدی در كتاب
حساب سیاسي خود فقر زدایي را بصورت علمي مورد مطالعه قرار داد (بالك .)09:8879 ،نخستین تالشها برای اندازه
گیری فقر در اواخر قرن  85توسط بوت و روانتری در دنیای انگلو ساكسون صورت گرفته است (شوبرت.)00 :8879 ،
سابقه مطالعات مربوط به فقر در ایران به دهه  8818همزمان با تاسیس وزارت كار در ایران باز ميگردد .این مطالعات
بیشتر در قالب تعیین حداقل دستمزد تعین سبد مصرفي خانوار ميباشد .از دهه  8808مركز آمار ایران نتیجهگیری و
بررسي هزینه و درآمد را شروع كرد و همه ساله نتایج آن را منتشر ميكرد .در سال  8805حسین عظیمي تحقیق در
زمینه توزیع درآمد و هزینه در ایران انجام داد .نتایج تحقیق نشان داد كه تمركز درآمد ،بیشتر در بخشهای خدمات غیر
دولتي و بخش صنایع بزرگ ميباشد .افقه و قنواتيفر ( )8858در تحقیق تحت عنوان تخمین خط فقر در استان خوزستان
بر مبنای میزان كالری محاسبه كرده و نتایج نشان ميدهد كه طي دوره زماني  8870تا 8819خط فقر مطلق شهری و
روستایي استان خوزستان از روند افزایشي برخوردار بوده است و این افزایش در مناطق شهری بیش از مناطق روستایي
است .بني فاطمه و ایراني ( ) 8851بررسي تطبیقي میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز به صورت پرسشنامهای و
میداني با هدف براورد میزان فقركل از مجموع نمرات فقر فرهنگي ،فقر موقعیتي ،فقر ربطي و فقر مسکن انجام دادهاند.
حاصل انجام محاسبات از آزمون تحلیل واریانس بین فقر وابعاد آن در88منطقه شهرداری ابریز تفاوت معناداری وجو دارد.
عزیزی و همکاران ( )8858تحلیلي بر وضعیت فقر شهری در مهاباد با روش میداني انجام دادند كه نتایج نشان ميدهد
وضعیت اقتصادی بیشتر اقشار جامعه شهری نامناسب كه معلول ضعف پایههای اقتصادی شهر است كه منجر به توزیع
نامتوازن منابع و افزایش فقر شده است .پورموسوی و همکاران ( )8851تاثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران
با استفاده از الگو بردارهای خود رگرسیوني ( )VARمي پردازد .در این الگو ،متغیرهای درآمد سرانه ،بیکاری ،بار مالیات
بر درآمد ،بار مالیاتي مستقیم ،درجه باز بودن اقتصاد و تورم عوامل ایجاد كننده اقتصاد سیاه در سالهای مورد بررسيِ
 8810-8808هستند .نتایج حاكي از این است كه در مناطق شهری ،متغیر درآمد سرانه بیشترین تاثیر را بر فقر دارد؛
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بنابراین اگر سیاست گذاران خواهان تغییر و بهبود در فقر شهری هستند ،متغیر كارساز همان تغییر در درآمد سرانه با همه
لوازم و تمهیدات نهادی و توزیعي آن است .شکوری و سعیدی ( )8858فقر خانواده و زنان شهری (با تاكید بر كالنشهر
تهران) ،نتایج تحقیقات نشان ميدهد كه  01درصد جمعیت شهر تهران زیر خط فقر هستند .از نظر نابرابری درآمدی
تفاوتهای چشمگیری دربین خانوارهای زن سرپرست دربین مناطق شهر تهران مشاهده ميشود .تفاوت درنابرابریهای
مؤلفههای اصلي رفاه خانوارها ،یعني تغذیه ،بهداشت ،آموزش و مسکن ،هم در بین مناطق مختلف شهر تهران بسیار
چشمگیر است و هم قدر مطلق بعضي از آنها همچون مسکن ،آموزش و بهداشت بسیار زیاد است .باقری و كاوندی در
سال  8811تحقیق خود در زمینه اندازهگیری شدت فقر در ایران (كاربرد شاخص  )SSTبه این نتایج رسیدند كه میزان
فقر در ایران در حال افزایش بوده به طوری كه طي سال  8818-8811فقر شهری حدود  8/7درصد افزایش و در مناطق
روستایي  8/1درصد افزایش داشته است (باقری و كاوندی .)818:8815 ،در مطالعه دیگر تحت عنوان محاسبه خط فقر در
ایران توسط فریده باقری ،خلیل حیدری و حسین پیمان طي سالهای  8818-8811انجام گرفت نتایج نشان داد كه خط
فقر در مناطق شهری و روستایي ،بر حسب نیاز به  1888كالری در سال  8811بیش از  81درصد خانوار شهری و 88
درصد خانوار روستایي زیر خط فقر زندگي ميكنند .اسماعیل ابونوری و نادرملکي در مطالعهای تحت عنوان خط فقر در
استان سمنان طي سالهای8817-8858با استفاده سیستم مخارج خطي ( )LESنتایج نشان ميدهد طي برنامه اول
توسعه تا برنامه سوم توسعه خط فقر  87برابر افزایش یافته است (ابونوری و ملکي.)898:8817 ،

روش پژوهش
به رغم تحقیقات فراواني كه در زمینه فقر انجام گرفته است ،تاكنون توافقي برای ارائه یك تعریف جامع و مانع از فقر
بدست نیامده و همین امر موجب گردیده تا محققین روشهای مختلفي برای اندازهگیری فقر بکار بگیرند .با این وجود
مطالعه فقر و بررسي میزان افراد فقیر یا خانوارهای زیر خط فقر در وهله اول مستلزم ارائه پیش تعریفي از فقر و شاخص
های كمي متناظر با آن است كه بتوان با این ابزار اندازهگیری حائلي میان افراد فقیر و غني ایجاد و به شناختي نسبي از
كم و كیف آنان در سطح جامعه دست یافت.
درواقع خطوط فقر را ميتوان حد فاصل گروههای جامعه از نظر برخورداری یا عدم برخورداری از حداقل نیازهای
اساسي و یا مقدار مشخصي از درآمد در واحدی از زمان دانست (خالدی و پرمه .)01 :8811 ،بدین ترتیب افرادی كه
درآمد باالتر دارند را غیر فقیر و افرادی كه درآمد كمتر از خط فقر دارند را فقیری خوانند.
در ترسیم خط فقر ،هدف تعیین سطح یا مقداری از درآمد است كه برای خرید حداقل سبد استاندارد تغذیه و سایر
مایحتاج انساني كافي است .براساس مطالعات انجام گرفته در حوزه فقر یکي از متداولترین روشهای تعیین خط فقر ،فقر
مطلق است كه از محرومیت یا ناتواني فرد در تأمین حداقل نیازهای ضروری واساسي سرچشمه ميگیرد .هر چند كه
مفهوم حداقل نیازهای ضروری نیز خود مفهوم ثابتي نبوده و معموال ًدر طي زمان یا از مکاني به مکان دیگر تغییر پیدا م
كند (كاشي و همگاران .)9:8817،در مقابل فقر مطلق ،فقر نسبي وجود دارد كه عبارت است از ناتواني در كسب یك
سطح معین از استانداردهای زندگي كه در جامعه فعلي الزم یا مطلوب تشخیص داده شده است .در واقع در فقر نسبي
ارضای نیازهای فرد در رابطه و نسبت به دیگر افراد جامعه سنجیده ميشود .خط فقر نسبي ،یا به صورت درصد معیني از
میانه یا سطح متوسط درآمد و یا به شکل مرز درآمدی كه درصدی معین از افراد جامعه پائینتر از نصف قرار ميگیرند،
تعریف ميشود (كاشي و همگاران.)9 :8817 ،
با توجه به تعاریف مذكور ،یکي از متداولترین روشهای محاسبه فقرمطلق ،فقر مطلق غذایي است .یعني تعیین نیازهای
غذایي افراد و میزان كالری مورد نیاز آنها در روز كه بر مبنای  1888كالری است (باقری و كاوندی .)0: 8815 ،البته
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انرژی مورد نیاز بر حسب جنس و سن نیز متفاوت خواهد بود .در برخي از كشورها با در نظر گرفتن تفاوت موجود در
فرهنگ غذایي و قیمت مواد خوراكي الزم برای تامین انرژی در مناطق متخلف ،برای هر منطقه سبد غذایي جداگانهای
تعریف و بر این اساس ،خط فقرهای گوناگوني نیز محاسبه ميگردد .در این مقاله ضمن بیان خط فقر مطلق غذایي و به
منظور درك و شناخت عمق فقر در جامعه شهری استان كردستان به پنج روش مختلف زیر به محاسبه خط فقر مطلق
پرادخته شده است:
 .8روش اول :در این روش پس از تعیین میزان خط فقر مطلق غذایي براساس متوسط بعد خانوار در مناطق شهری
استان ازتعریف زیر برای محاسبه خط فقر مطلق كل استفاده شده است (خالدی و همکاران.)7:8817 ،
(خط فقر مطلق غذایي)+8/1خط فقر مطلق غذایي= خط فقر مطلق كل
 .1روش دوم :در این روش پس از تعیین میزان خط فقر مطلق غذایي ،بر اساس تعریف زیر نسبت به محاسبه خط فقر
مطلق كل اقدام خواهد شد.
(خط فقر مطلق غذایي)+8/8خط فقر مطلق غذایي= خط فقر مطلق كل
 .8روش سوم :ارشانسکي
در این روش پس از تعیین میزان خط فقر مطلق غذایي با استفاده از رابطه زیر نسبت به محاسبه میزان خط فقر مطلق
كل اقدام شده است:
متوسط هزینه كل خوراكي و غیر خوراكي
 * ----------------------خط فقر غذایي = خط فقر كلمتوسط هزینه كل خوراكي
 .0روش چهارم :تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل
یکي از روشهای بررسي رابطه مخارج خوراكي خانوارها و درآمد آنها ،استفاده از شاخص نسبت مخارج خوراكي به
درآمد خانوارها است .كه توسط ارنست انگل معرفي شد .بعدها روش مذكور به عنوان معیاری جهت محاسبه خط فقر بکار
گرفته شد .تاكید اصلي این روش بر مفهوم عیني فقر است .فرآیند روش كار براین اساس است كه با استفاده از دادههای
آماری مربوط به هزینه و درآمد خانوارها و بر اساس مدلهای اقتصاد سنجي ،ضریب انگل براورد ميگردد .در مرحله بعد
مخارج خوراكي خانوار در معکوس ضریب مذكور ضرب ميشود .نتیجه این محاسبات معال خط فقر خواهد بود .با این
وجود مدلهای چهارگانه تعیین ضریب انگل بشرح ذیل است (باقری و همکاران.)09:8817 ،
LnF   0   1 I  
Ln F  B0  B1 LnI  
F   0  1 I  

F  0  1 LnI  

درمدلهای فوق  Fعبارت است از مخارج خوراكي خانوار و  Iبرابر كل مخارج (خوراكي و غیر خوراكي) خانوار ميباشد.
همچنین سایر پارامترها ضرایب قابل براورد مدلها با روش تخمین  OLS8و سایر پارامترها جمالت پسمانده یا جمله
اخالل مدلهای چهارگانه هستند .براساس نتایج هزینه ودرآمد خانوارهای شهری كه هر ساله توسط مركز آمار ایران
انجام ميشود ،در سطح استانها خانوارهای موجود به ده گروه هزینهای تقسیم ميشوند ،كه در هریك از گروهها براساس
نتایج نمونه گیری تعدادی از خانوارها قرار خواهند گرفت و براساس دادههای آماری مربوط به هزینههای خوراكي و كل
این خانوارها ،مدلهای چهارگانه فوق برآورد و بهترین مدل انتخاب ميگردد و براساس آن ضریب انگل محاسبه خواهد

1. Ordinary Least Squares
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شد .این روش به دو صورت انجام ميگیرد :در روش اول بعد از محاسبه و برآورد مدل اقتصاد سنجي برای محاسبات
بعدی از هزینههای خوراكي و كل ،كلیه گروهای درآمدی (متوسط هزینههای خوراكي و كل یك خانوار نمونه شهری
استان كردستان) استفاده خواهد شد ،كه این روش خود به دلیل براوردی بیش از اندازه از خط فقر مورد انتقاد است كه
برای رفع این مشکل از روش دوم ك ه در آن برای برآورد ضریب انگل پیشنهاد شده است كه به جای استفاده از متوسط
مخارج خوراكي كلیه گروههای ده گانه درآمدی ،از مخارج خوراكي و كل فقیرترین گروه درآمدی (گروه اول) استفاده
شود .انجام این كار موجب برآورد پایین تری از خط فقر نسبي به شیوه معکوس ضریب انگل ميشود.
 .9روش پنجم :استفاده از متوسط روشهای قبل به عنوان خط فقر
در این روش هم چنانکه اشاره گردید از متوسط خط فقرهای برآورد شده براساس روشهای قبلي به عنوان خط فقر
استفاده خواهد شد (خالدی و پرمه.)09:8811 ،

خط فقر نسبي
همان طوری كه اشاره شد فقر نسبي به موقعیت فرد یا خانوار در مقایسه با درآمد متوسط در سطح جامعه اشاره دارد و با
تغییر سطح درآمد متوسط جامعه ،میزان فقر نسبي نیز تغییر خواهد یافت .به عبارت دیگرفقر نسبي عبارت است از سنجش
درجه ارضاء نیازهای فرد یا خانوار در رابطه با دیگر افراد یا خانوارهای جامعه و بر این اساس خط فقر نسبي معموالً به
عنوان درصد مشخصي از میانه یا میانگین درآمد و یا به صورت مرز درآمدی كه درصدی معین از خانوارهای جامعه پایین
تر از آن قرار ميگیرند ،تعریف شده است .به طوری كه افراد یا خانوارهایي كه درامدی پایینتر از سطح مذكور هستند در
زمره افراد فقیر جای خواهند گرفت .در مقاله حاضر از پنج روش برای محاسبه خط فقر نسبي به شرح زیر استفاده شده
است (كاشي و همکاران.)90:8811 ،
الف :قرار دادن  98درصد درآمد (هزینه) خانوار میانگین جامعه به عنوان خط فقر نسبي.
ب :قرار دادن  07درصد ( )1/8درامد (هزینه) خانوار میانگین جامعه به عنوان خط فقر نسبي.
ج :قرار دادن  98درصد درامد (هزینه) خانوار میانه جامعه به عنوان خط فقر نسبي.
د :قرار دادن  07درصد درآمد (هزینه) خانوار میانه جامعه به عنوان خط فقر نسبي.
ط :قرار دادن میانگین روشهای چهارگانه به عنوان خط فقر نسبي.

محاسبه شدت فقر
با عنایت به تعریفهای ارائه شده برای محاسبه خط فقر مطلق و نسبي ،اكنون ميتوانیم پس از مشخص شدن خطوط
فقر در روشهای مذكور ،به اندازهگیری شدت فقر بپردازیم .برای محاسبه شدت فقر از شاخصهای مختلفي مانند
شاخص نسبت سرشماری ،شاخص شکاف فقر و ...وجود دارد كه تفسیر هریك از روشهای مذكور متفاوت خواهد بود.
ضمن اینکه برای محاسبه هركدام از آنها نیز دادهها و آمارهای مختلفي مورد نیاز خواهد بود .در این میان شاخص
نسبت سرشمار كه با محاسبه خط فقر و اطالعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری قابل ارزیابي است كه یکي
از معروفترین آنهاست .الزم به ذكر است كه محاسبه سایر شاخصها به دلیل نیاز به اطالعات آماری بیشتر در این مقاله
محاسبه نشدهاند .از طرف دیگرشاخص نسبت سرشمار ساده ترین و ابتدایي ترین روش اندازه گیری شدت فقر است كه
بصورت زیر بیان ميگردد:
H  q / n  100
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كه در آن  Hدرصد خانوارهای زیر خط فقر  qتعداد افراد فقیر و  nتعداد كل افراد جامعه است .این شاخص نشان
ميدهد كه چه نسبتي از افراد زیر خط فقر زندگي ميكنند .اندازه این شاخص بین صفر ،حالتي كه هیچ فقری در جامعه
وجود نداشته باشد و یك حالتي كه كلیه افراد در جامعه فقیر باشند یعني درآمد كلیه افراد جامعه كمتر از درآمد متناظر با
خط فقر باشد ،تغییر ميكند .اشکال عمده این شاخص این است كه افزایش یا كاهش میزان درآمد افراد فقیر و غیر فقیر
جامعه مشروط بر آنکه موجب جابجایي افراد حول خط فقر نشود .هیچگونه تأثیری در اندازه شاخص نسبت افراد فقیر
ندارد .در واقع اشکال این شاخص آن است كه نسبت به انتقال درآمد بین فقیرها و حتي بین فقیرها و غیرفقیرها حساس
نميباشد و عالوه بر این این شاخص نسبت به كاهش درآمد فقرا نیز حساس نميباشد .اشکاالت فوق ،كاربرد این
شاخص را محدود مي نماید (كاشي و همکاران.)8811 ،
اما دوره زماني تحقیق از سال  8817شروع و تا پایان سال  8858ميباشد .جامعه آماری مورد مطالعه مناطق شهری
استان كردستان مشتمل بر  1شهرستان با جمعیتي معادل  95/08درصد كل جمعیت استان ميباشد .متغیرهای تحقیق
عبارتند از :قیمت مواد غذایي طي سالهای مذكور ،هزینههای كل وخوراكي خانوارهای شهری استان كردستان ،اطالعات
اولیه و خام مربوط به قیمت مواد غذایي از بانك مركزی و سایر اطالعات از نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری
مركز آمار ایران استفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه
استان كردستان با مساحتي حدود  11189كیلومتر مربع درغرب ایران ،از شمال به استانهای آذربایجان غربي و قسمتي
از زنجان ،از شرق به همدان و زنجان ،از جنوب به استان كرمانشاه و از غرب به كشور عراق محدود است .موقعیت
ریاضي استان بین  80در جه و  00دقیقه تا  80درجه و  88دقیقه عرضي شمالي و  01در جه و  88درجه و  80دقیقه
طول شرقي از نصف النهار گرینویچ قرار دارد .این استان دارای  88شهرستان و جمعیتي بالغ بر  8058009نفر در سال
 8858است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان كردستان.)8858 ،

شكل .2موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه
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يافتهها و بحث
 محاسبه خط فقر و شدت فقر در مناطق شهري استان کردستانبراورد خط فقر مطلق
براورد خط فقر مواد غذايي

به منظور براورد خط فقرمطلق غذایي با استفاده از الگوی تغذیه مناسب نسبت به محاسبه ارزش ریالي سبد غذایي دوره
مورد نظر تغذیه مناسب طي سالهای  8817-58اقدام گردید كه نتایج آن در جدول ( )8نشان داده شده است.
جدول  .1الگوي پيشنهادي تغذيه در مناطق شهري استان کردستان و ارزش ريالي آن ()1921-31
ميزان مصرف

ارزش ريالي

ارزش ريالي

ارزش ريالي

ارزش ريالي

متوسط نرخ

ساالنه GK

1921

1929

1923

1931

رشد 1921-31

58

885858

881818

809188

808818

88/0

برنج

80

158088

801888

170818

808888

7/8

حبوبات

88/1

07118

15588

55808

888088

85

قند وشکر

80/1

58988

881588

810198

815088

80/0

روغن

5

811058

881858

800198

801988

0/0

گوشت قرمز

88/1

000188

007508

981088

950888

88/1

گوشت سفید(مرغ)

5

885188

889708

811198

801988

88/0

کاال
نان

ماهي

7/1

181818

115018

190818

100088

0/5

تخم مرغ

5

55888

880188

887888

889888

88/5

شیر

80

000518

988818

990708

909188

0/0

ماست

80

000518

988818

990708

909188

0/0

پنیر

7/1

58818

888118

888598

888808

0/0

سبزیجات

889

078188

979888

081988

081988

88/8

810

098508

758188

111888

508588

88/1

بعد خانوار

0/81

0/15

0/80

0/88

-

خط فقر غذایي سالیانه خانوار

80801891

81810785

81098187

85088080

0/5

میوه جات

منبع :بانك مركزی استان كردستان واحد آمار و نتایج محاسبات نگارندگان

براورد خط فقر مطلق کل
پس از براورد خط فقر غذایي براساس الگوی پیشنهادی تغذیه مناسب كه نتایج آن در جدول ( )1نشان داده شده است،
با استفاده از روشهای مختلف ارائه شده در متن مقاله نسبت به محاسبه خط فقر مطلق كل در سطح خانوار اقدام شد كه
نتایج آن در جدول ( )1نشان داده شده است.
همان طوری كه جدول ( )1نشان مي دهد ،خط فقر مطلق غذایي ماهانه سرانه به واسطه وجود تورم سالیانه دارای روند
صعودی بوده و طي دوره مورد مطالعه ،سالیانه بطور متوسط حدود  0/5درصد رشد داشته است .به عبارت دیگر هزینه
تامین سبد استاندارد غذایي مورد نظر انستیتوی تغذیه به منظور تامین كالری الزم ( 1888كیلوكالری) در سال8858
نسبت به سال  8817حدود  81درصد افزایش نشان ميدهد .درمیان روشهای مختلف ارائه شده برای محاسبه خط فقر
مطلق كل به استثنای روشهای ارشانسکي و انگل (استفاده از هزینه خوراكي و كل تمام گروههای درآمدی) در سایر
روش ها خط فقر مطلق دارای روندی صعودی بوده است .از نظر كمي كمترین مقدار خط فقر مطلق كل ماهیانه در سطح
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خانوار مربوط به روش دوم (خط فقر غذایي به اضافه یك سوم خط فقر غذایي مساوی خط فقر مطلق كل) و بیشترین آن
مربوط به روش انگل استفاده از هزینههای كل گروهای هزینهای برای محاسبه ضریب انگل است.
جدول  .2ميزان خط فقر مطلق غذايي و کل ماهيانه خانوار شهري استان کردستان
1921

1922

1923

1931

شرح

885978

898878

871788

087578

0/81

0/15

0/80

0/88

خط فقر مطلق كل ماهیانه (روش اول)

1880888

1198808

1880078

1098508

خط فقر مطلق ماهانه روش دوم

8710818

1881578

1898858

1818118

8/91

8/00

8/98

8/87

خط فقر مطلق كل ماهیانه (ارشانسکي)

0787098

9857788

9818798

9819558

خط فقر مطلق كل ماهیانه (انگل)8

7110178

9100898

9118008

0007578

خط فقر مطلق (انگل)1

8511158

8505088

0880718

0085978

خط فقر مطلق كل ماهیانه (متوسط روشها)

8908898

8788508

8110708

0818798

خط فقر مطلق غذایي ماهانه (سرانه
بعد خانوار

نسبت كل هزینهها به هزینههای خوراكي

منبع :نتایج محاسبات نگارندگان

در مورد كاهش خط فقر كل به روش انگل در سال  8811نسبت به سال  8817براساس نتایج براوردی الگوی اقتصاد
سنجي شماره ( 1الگوی لگاریتمي) كمترین ضریب انگل برآورد شده مربوط به سال  8817بوده كه در صورت معکوس
شدن ب یشترین مقدار را به خود اختصاص داده و براین اساس بیشترین مقدار خط فقر مطلق كل در این روش برای سال
 8817و كمترین آن برای سال  8811رقم خورده است .اما روش متوسط خط فقر مطلق كل (متوسط روشهای پنج
گانه) نشان ميدهد كه در این روش خط فقر مطلق كل ماهیانه در سطح خانوار از  8908898ریال در سال  8817به
 0818798ریال در سال  8858افزایش یافته كه معادل  81/8درصد رشد داشته است.
برآورد خط فقر نسبي
به منظور برآورد خط فقر نسبي براساس روشهای پنج گانه در جدول ( )8نشان داده شده است .براین اساس بیشترین
مقدار خط فقر نسبي ماهیانه طي سالهای  8817-58مربوط به روش  07درصد هزینه میانگین خانوارهای شهری استان
كردستان وكمترین میزان خط فقر نسبي مربوط به روش  98درصد هزینه خانوار میانه است .براین اساس روش  07درصد
هزینه خانوار میانگین مقدار خط فقر نسبي ماهیانه از  1870708ریال برای یك خانوار نمونه شهری استان كردستان در
سال  8817به  8811508ریال در سال  8858افزایش یافته كه نشان دهنده رشدی برابر با  88/0درصد بوده است .رشد
متوسط سالیانه این شاخص طي دوره  8817-58حدود  5/0درصد بوده است .نگاهي به متوسط خط فقر نسبي ماهیانه به
روش قرار دادن میانگین روشهای چهارگانه به عنوان خط فقر نسبي نشان ميدهد كه بطور متوسط خط فقر نسبي
ماهیانه از  8151008ریال در سال  8817به  1901818ریال در سال  8858افزایش یافته كه حدود با  89/8درصد رشد
داشته است و متوسط نرخ رشد سالیانه این شاخص حدود  88/0درصد بوده است .مقایسه تطبیقي خط فقر مطلق كل با
خط فقر نسبي (متوسط روشهای مختلف) نشان ميدهد كه طي سالهای  8817-58همواره خط فقر مطلق كل از خط
فقر نسبي بیشتر بوده است .متوسط خط فقر مطلق كل حدود  8/1برابر متوسط خط فقر نسبي بوده است.
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جدول  .9خط فقر نسبي ماهيانه خانوار در مناطق شهري استان کردستان ()1921-31
شرح

1921

1929

1923

1931

متوسط نرخ رشد
ساليانه

روش  98درصد هزینه خانوار میانگین

8711908

8589118

8501998

1800788

5/0

روش  07درصد هزینه خانوار میانگین

1870708

1998018

1958878

8811508

5/0

روش  98درصد هزینه خانوار میانه

8078778

8950088

8081988

1899718

88/1

روش  07درصد هزینه خانوار میانه

8501878

1810878

1898888

1708508

88/1

متوسط خط فقر نسبي ماهیانه به روشهای فوق

8151008

1807088

1878718

1901818

88/0

منبع :نتایج محاسبات نگارندگان

محاسبه شدت فقر مطلق
خط فقر مطلق كل به روشهای مختلف و با استفاده از تعریف ارائه شده برای شاخص نسبت سرشمار ،نسبت به
محاسبه شدت فقر مطلق اقدام شد كه نتایج آن در جدول ( )0آمده است .بر اساس جدول فوق بیشترین نسبت خانوارهای
زیر خط فقر براساس تعریف انگل  8بدست آمده است ،در سال  8817حدود  08/9درصد خانوارهای شهری استان
كردستان زیر خط فقر مطلق كل قرار گرفتهاند كه این نسبت در سال  8858به  75/7درصد رسیده است یعني 81/1
درصد از خانو ارهای شهری استان كردستان به زیر خط فقر انتقال یافته اند .اما بیشترین میزان خط فقر مربوط به تعریف
خط فقر مطلق كل (خط فقر مطلق غذایي به عالوه  8/8خط فقر مطلق غذایي) بوده است كه در سال  8817معادل
 81/8درصد خانوارهای شهری استان كردستان زیرخط فقر مطلق كل بوده كه در سال  8858به  87/0درصد افزایش
یافته است .براساس متوسط خط فقر مطلق كل (روش آخر) نسبت خانوارهای زیر خط فقر مطلق كل در سال 8817حدود
 98/5درصد بوده كه در سال  8858به  98/8درصد افزایش یافته است .در خوشبینانهترین حالت در سال  8858حدود
 80/0درصد خانوارهای شهری استان كردستان زیر خط فقر مطلق بودهاند .در بدبینانهترین حالت با در نظر گرفتن روش
انگل  8حدود  75/7درصد از خانوارهای شهری استان كردستان زیر خط فقر مطلق بودهاند.
جدول  .9درصد خانوارهاي زير خط فقر مطلق مناطق شهري استان کردستان ()1921-31
انواع خط فقر مطلق

1921

1922

1923

1931

روش اول
روش دوم
ارشانسکي
روش انگل8
روش انگل1
روش متوسط

10/5
81/8
08/8
08/9
01/0
98/5

15/8
18/8
11
11/9
09
08/1

88
11/9
71/9
77/1
00/1
08/9

80/0
87/0
07/0
75/7
95/1
98/8

منبع :نتایج محاسبات نگارندگان

محاسبه شدت فقر نسبي
براساس محاسبات انجام گرفته كه در جدول ( )9نشان داده شده است ،كمترین شدت فقر نسبي مربوط به روش 98
درصد هزینه خانوار میانه بوده است ،براساس این روش در سال  8817حدود  18/5درصد از خانوارهای شهری استان
كردستان زیر خط فقر نسبي بودهاند كه در سال  8858به  87/8درصد افزایش یافته است .بیشترین مقدار شدت فقر
نسبي مربوط به روش  07درصد هزینه خانوار میانگین بوده كه در سال  8817حدود  87درصد خانوارهای شهری زیر خط
فقر مذكور بوده ،كه این نسبت در برای سال  8858به  81/0درصد افزایش یافته است .براساس روش متوسط خط فقر
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نسبي در سال  8817حدود 18/9درصد خانوار شهری استان كردستان زیر خط فقر نسبي بوده اند كه این نسبت در سال
 8858به  81/9افزایش است.
جدول  .3درصد خانوارهاي زير خط فقر نسبي مناطق شهري استان کردستان ()1921-31
انواع خط فقر نسبي

1921

1921

1923

1931

روش اول

81/8

85/8

18

10

روش دوم

87

80/9

80/8

87/0

روش سوم

18/0

88/9

80

87/8

روش چهارم

18/5

10/8

80/8

80/5

روش متوسط

18/9

10/9

88/8

81/9

منبع :نتایج محاسبات نگارندگان

نتيجهگيري
درخصوص اعتبار نتایج تحقیق الزم به ذكر است كه دادهها را از طرح آماری درآمد و هزینه خانوار مركز آمار ایران اخذ
شده است .با توجه به مرجعیت چنین نهادی ميتوان بر دادهها صحت گذاشت .نتایج بدست آمده از طریق روشهای
متداول در ارزیابي فقر مانند روش انگل ،ارشانسکي و ..بوده است .همچنان كه در نتایج آمده روند فقر شهری در استان
كردستان با توجه به محرومیت استان كردستان از یك روند صعودی را در پیش گرفته است .واقعیت امر این است كه
مقوله فقر در مناطق شهری و پیامدهای همچون حاشیه نشیني ،فقر ،تکدیگرایي و آسیبهای اجتماعي آن معلول
مجموعه عواملي است كه یکي از مهمترین آنها خارج از فضای شهری است و همان ناپایداری سکونتگاههای روستایي
است كه در نتیجه فقر در ابعاد اقتصادی ،اجتماعي و فقر و ...به شهرها مهاجرت نمودهاند.
با این وجود نتایج تحقیق نشان ميدهد كه با افزایش قیمت كاالها طي دوره 8817-58خط فقر مطلق غذایي نیز
افزایش یافته است .اصوالً خط فقر مطلق تابعي از عواملي مانند نسبت هزینههای كل خانوار به هزینههای خوراكي ،نرخ
تورم ،بعد خانوار ،و نوع تعریف ارائه شده برای محاسبه فقرمطلق كل است .با این وجود نتایج بر اساس روشهای مورد
مطالعه نشان ميدهد كه خط فقر مطلق غذایي ماهانه طي دوره مورد مطالعه حدود  18/8درصد رشد داشته است .به
طوری كه از  88878090ریال در سال  8817به  8089598ریال در سال  8858افزایش یافته است .براین اساس میانگین
خط فقر مطلق كل (روش متوسط) در سال  8817برابر با  8908898ریال بود كه در سال  8858به  0818798ریال
افزایش یافته است كه نشان دهنده رشد  81/8درصدی است .با تکیه براین تعریف از خط فقر مطلق كل ،شدت فقر
مطلق از  98/5درصد در سال  8817به  98/8درصد در سال  8858افزایش یافته است .همچنین متوسط خط فقر نسبي
طي دوره مورد مطالعه از  8151008ریال در ماه به  190181ریال افزایش است .براساس خط فقر مذكور شدت فقر نسبي
در سال های  8817و  8858تقریباً ثابت بوده و معادل  18/9درصد بوده است.
از آنجایي كه در آیا و احادیث بر اهمیت فقر یاد آوری نمودهاند و از نظر سیستمي فقر مهلكترین عامل از هم
گسیختگي انسجام اجتماعي است و وحودت ملي است .با توجه به تکثر گرایي فرهنگي ،مذهبي و زباني در استانهای
حاشیهای ،الزم است دولت اهتمام ویژهای به مناطق و نواحي حاشیهای و محروم با توجه به زمینههای سیاسي و امنیتي
كه سالهاست در مناطق وجود داشته ،تصمیماتي جهت كاهش فقر در پیش بگیرد .این رویکرد تصمیم گیری براساس
تئوری واگرایي و همگرایي در مباحص سیاسي و منطقهای قابل طرح است .در پایان با تکیه بر نتایج فوق و با توجه به
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اینکه مقابله با فقر جزو ضروریات اهداف هر برنامه توسعه بشمار ميآید و ميباید سیاستهای الزم در تدوین برنامههای
كوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مد نظر قرار گیرد ،به این منظور اجرای موارد زیر پیشنهاد ميگردد:
 ارزیابي توانهای محیطي در راستای توانمندسازی استان كردستان و بکار گیری نیروهای محلي در این راستا. تدوین برنامه ششم توسعه كشور با تاكید بر تقلیل شدت فقر و تدوین بودجههای سنواتي استانها با این دیدگاه. تدوین برنامههای كار آفریني و حمایت منطقي دولت از اجرایي نمودن آن. توسعه بازارچههای مرزی و كولبری به شکل رسمي. -توسعه صنایع تکمیلي و كارگاهي با توجه به پتانسیل و رتبه  9استان در زمینههای متولید محصوالت كشاورزی.
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