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 چكيده

د. گردوسعه اقتصادي در هرکشور محسوب ميهاي تهش فقر يكي از اهداف اصلي برنامهافزايش رفاه اقتصادي مردم و کا اصوالً

هدف اين نوشتار در پاسخ به اين سوال انجام گرفته است که  است. هاي اقتصاديسنجش فقر، از طريق شاخصهاي يكي از راه

اين مطالعه تحليلي چگونه بوده است؟  (6921-31)روند تغييرات خط فقر و شدت فقر در مناطق شهري استان کردستان  طي دوره 

( 6921-31)ساله  9آمده طي دوره هاي مرکز آمار ايران و قيمت سبد غذايي که از طريق بانك مرکزي بدست با استناد به داده

براساس چهار روش: خط فقر نسبي، مطلق غذايي، ارشانسكي و ضريب انگل فقر در مناطق شهري استان کردستان مورد بررسي 

ين درصد رشد داشته و همچنين هزينه تام 3/1طور متوسط ه دهد روند تورم صعودي بوده و بها نشان مييافته قرار گرفته است.

 فقر نسبي ماهيانه خطدهد درصد افزايش داشته است. نتايج تحقيق نشان مي 92سبد استاندارد غذايي طي دوره مذکور حدود

درصد، خط فقر مطلق ماهيانه به روش  3/21درصد داشته، شدت فقر نسبي معادل  9/93به روش ميانگين رشدي معادل  شهري

 . داشته استدرصد افزايش  62ميانگين 

 كردستان، ارشانسکي ،فقرنسبي، فقرمطلق، فقر شهری، انگلگان کليدي: واژه
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 قدمهم
جوامع بشری است. كلیه جوامع بشری چه در حال حاضر و چه در گذر نابرابری یکي از مشکالت دیرینه  مسئله فقر و  

ترام و )اح های كیفي و ذاتيمد( مطلوبیتآ)قروت و در ابزاریهای كمي و وبیش نابرابری در ابعاد مطلوبیت كم ،تاریخي
نبود و  لیدی در كاراند حتي در جوامع ابتدایي كه ابزار توجربه نمودهای ت)قدرت( را به گونه های ربطيمنزلت( و مطلوبیت

بالطبع  و این جوامع برخوردار از نوعي نابرابری در حیثیت ،ای هم مشهود نبودای نابرابر اقتصادی قابل ماحظهبه رغم نظریه
(. پدیده فقر معضلي است كه تمامي جوامع بشری با آن روبرو 7: 8815، ایرانيو  اطمهف)بني  اندنابرابری در قدرت بوده

وسعه ه خود نمودی از تآورد. چرا كه این پدیدهستند. این معضل اقتصادی و اجتماعي ابعاد مختلفي را برای جوامع به بار مي
ا را تهدید هاجتماعي است و ثبات سیاسي، همبستگي اجتماعي و همچنین سالمت جسمي و روحي ملت -نیافتگي اقتصادی

شك چنین د. بيشومي جامعهو باالخره كاهش امید به زندگي درمیر به خصوص نوزادان، مادران  و موجب افزایش مرگ و
  (.880: 8875، زاده)حسن ین آمدن راندمان بهره وری اقتصادی مؤثر باشدیپاتواند در وضعیتي مي

نتایج  به ریزی كشورهای مختلف جهان جهت كاهش فقر، متاسفانه ها و برنامهرغم تالشیای علدر مقیاس جهاني و منطقه
تعیین كرد، و بر اساس آن  "قرف المللي ریشه كنيبین سال"م 8550اند. سازمان ملل متحد سال قابل توجهي دست نیافته

براساس گزارشات منتشر شده  .(world Bank :1999) درجهان معرفي كرد فقر دهه ریشه كني 8557 - 1880دهه 
دالر  در روز درآمد دارند. به عبارتي  88درصد  مردم ممالك در حال توسعه كمتر از  59بیش از  1881بانك جهاني درسال 

ریزی و بنابراین الزمه برنامه .(world Bank: 2008) انددالر در روز درآمد داشته 88زیر درصد جمعیت جهان 7/75
از وضعیت  بررسي و آگاهي"سیاست گذاری در موضوع فقر، ابتداء شناخت ابعاد مختلف فقر، و پیامدهای است. بدین ترتیب 

، )عرب مازار و حسیني نژاد"و محرومیت استریزی برای مبارزه با فقر جامعه اولین قدم در مسیر برنامه فقر در یك
19:8817 .) 

ری تراز كس ،بیکاری ،های گذشته اقتصاد ایران با مشکالت اقتصادی مختلفي مواجه بوده است. افزایش تورمطي دهه  
جمله مد و... در سطح اقتصاد خرد از آتوزیع در ،و عواقب آن بر روی فقرها و... در سطح اقتصاد كالن و آثار پرداخت

ای مبارزه با فقر در ایران نیز بر (.08 :8858، )خسرو نژاد مشکالتي است كه توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است
هایي صورت گرفته و چندین بار الیحه فقر زدایي تهیه و ، پیش بینيهای توسعه طرح ساماندهي اقتصادیدر قالب برنامه

از سویي نتایج مطالعات انجام شده در  موفق منجر نشده است. اقدامي كامالً در نهایت به هاتنظیم شده كه این تالش
ای منطقه ودر سطح ملي  های اتخاذ شده نمودی عینيگیری راه یافته ولي سیاستهای تصمیماخیر به حوزههای سال

براساس نقشه  (.110: 8858،پیرایي، شفیعي) همانند آنچه در كشورهای مانند مالزی؛ كره جنوبي و.. داشته پیداه نکرده است
كشور ما در زمره كشورهایي است كه مردم ما میزان  1881میزان فدرت خرید مردم بر گرفته از سایت بانگ جهاني درسال 

 دالر در روز است. 88قدرت خریدنشان كمتر از 
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 بانك جهاني()منبع:  2162يزان قدرت خريد مردم در ممالك مختلف جان در سال . م6شكل 

اندازه  برای محققین روش های معمول كه یکي از گیرند،متفاوتي بهره مي هایاز روش فقر، به مربوط مطالعات اما در  
ست. دراین ا مطلق، ارشانسکي و ضریب معکوس انگل نسبي، فقرروش خط فقر  كنندستفاده ميامعرفي و  فقر شدت گیری

اخته شده سپس با استفاده از های مختلف پردهای فقر از دیدگاهمقاله با الهام ازاین روش ها درابتدا به تعریف شاخص
قیمت سبد غذایي كه از طریق بانك  های طرح آمار گیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان كردستان وداده

شکاف فقر و تعیین درصد تغییر  محاسبه و خط فقر، 8858تا 8817های طي سالهای مذكور شاخص مركزی تهیه گردیده،
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. 

 تحقيقمباني نظري 
ك فقر ی"های اقتصادی آن از نمود بیشتری برخوردار است. جنبهفقر در جوامع بشری دارای ابعاد گوناگون است. اما   

مفهوم نظری است و به اشکال گوناگون تعریف شده و مفهوم آن به تبع شرایط مختلف زماني و مکاني یعني تحوالت 
فقر را  برخي از دانشمندان .(9:8817 ،)كاشي و همکاران اقتصادی، سیاسي، فرهنگي، علمي و تکنولوژیکي تغییر مي یابد

آورند. تانزند متخصص اقتصاد جهان سوم معتقد است فقر و گرسنگي رهیافتي تحلیلي بسوی در كنار محرومیت مي
 سن آمارتیا(. 89:8879، زاهدی عقبری و )زاهدی مازندراني محرومیت به عنوان هسته اصلي تعریف فقر در پیش مي گیرد

 محرومیت دارند. اشاره محرومیت به نوعي به فقر گرفته درخصوص صورت تعاریف تمام كه دارد اشاره خود درمطالعات

  .Sen,1979: 21)) باشد متفاوت مختلف، هایزمان و هادرمکان است كه ممکن است نسبي مفهوم خودیك
براساس نظریات گیدنز فقر در نتیجه داشتن و نداشتن وسایل تولید است. معتقد است سرمایه داران قدرت بیشتری نسبت 

 كارگران دارند زیرا دارای حق مالکیت بر ابزار تولید را دارند در حالیکه كارگران حق فروش نیروی كار خود را دارندبه 
ی اصلي ساخت الکیت دارائي وسایل تولید شالوده(. فرانك پاركین همانند وبر و گیدنز معتقد است م108:8878، )گیدنز

های ای است اجتماعي و بسیاری از آسیباسان بر این باورند كه فقر پدیدهشن برخي دیگر از جامعه. دهدطبقاتي را تشکیل مي
شناسي معتقدند كه برای رفع یا كنترل جتماعي و رواناز دانشمندان علوم ا و بسیاری دیگر گردداجتماعي به این پدیده برمي

ه كنترل و سپس به درمان مشکالت بسیاری از معضالت اجتماعي الزم است كه در درجه اول پدیده فقر را در یك جامع
 كه آورد حساب به فقیر توانمي زماني را جمعیتي های گروه و هاخانواده تانسند معتقد است: افراد، اجتماعي پرداخته شود.
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 مواجه هستند زندگي، معمول امکانات و شرایط و هافعالیت در مشاركت غذایي، هایرژیم انواع كسب برای فقدان منابع با
(31:Townsend ,1985) .  

ارنست انگل اقتصاد دان آلماني  فقر را ناشي داری است. استراتژی برای تامین رفاه سرمایهنوعي  ماركس معتقد است: فقر  
ي مصرف كنندگان در بودجه داند: معتقد است با افزایش درآمد، سهم مخارج خوراكهای ثروت و امکانات ميرابریاز ناب

معروف او كه به نام قانون انگل معروف است، براین منطق استوار است كه كشش درآمدی تقاضای  یابد. نظریهكاهش مي
سبت خوراكي به ن ین خاطر، با افزایش درآمد، مصرف كاالهایدین است و بیكاالهای خوراكي در بودجه خانوار به نسبت پا

ین یهد، سهم مصرف كاالهای خوراكي در بودجه پایابد. نتیجه آنکه هرچه درآمد خانوار افزایش نشان دكمتری افزایش مي
جغرافیدانان معتقدند (. Kedir,2005:5) یابدآید این بدان معناست كه مصرف مواد غذایي هم پای درآمد افزایش نميمي

عي در های مادی و اجتماعي دارد، اما نباید از نقش عوامل طبیه ریشه در نابرابری توزیع سرمایههای جامعهرچند نابرابری
توانند در تشدید فقر مؤثر باشند. عواملي مانند خشکسالي، چشم پوشي كرد كه این عوامل بالقوه ميها تشدید فقر و محرومیت

ی چند بعدی ها در شدت فقر مؤثر هستند. پس فقر یك پدیدههمه این …گسترش كویرها، كمبود آب، خاك نامساعد و
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و موقعیت زماني و مکاني هر كشور شامل ناكامي در است كه با توجه به شرایط طبیعي، 

یابي به منابع، تحصیالت، مهارت، سالمتي، تغذیه، پناهگاه و امکانات بهداشتي مندی بر مبنای نیاز و كمبود دسترضایت
 دارد.ي، خشونت و كمبود آزادی را در پياست كه آسیب پذیری اجتماع

 پيشينه تحقيق
گرچه فقر به اشکال مختلف همواره در زندگي بشر وجود داشته، ولي ویلیام پتي در قرن هفدهم میالدی در كتاب حساب   

 ها برای اندازه گیری فقرنخستین تالش (.09:8879، )بالك سیاسي خود فقر زدایي را بصورت علمي مورد مطالعه قرار داد
(. سابقه مطالعات 00 :8879 ،)شوبرت دنیای انگلو ساكسون صورت گرفته استتوسط بوت و روانتری در  85 در اواخر قرن

گردد. این مطالعات بیشتر در قالب تعیین همزمان با تاسیس وزارت كار در ایران باز مي 8818مربوط به فقر در ایران به دهه 
مد را آگیری و بررسي هزینه و درجهمركز آمار ایران نتی 8808دهه  از باشد.دستمزد تعین سبد مصرفي خانوار ميحداقل 

مد و هزینه در آحسین عظیمي تحقیق در زمینه توزیع در 8805 كرد. در سالشروع كرد و همه ساله نتایج آن را منتشر مي
ت غیر دولتي و بخش صنایع بزرگ های خدمامد، بیشتر در بخشآایران انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد كه تمركز در

ه ای میزان كالری محاسب( در تحقیق تحت عنوان تخمین خط فقر در استان خوزستان بر مبن8858) فره و قنواتيباشد. افقمي
خط فقر مطلق شهری و روستایي استان خوزستان از روند 8819تا  8870 دهد كه طي دوره زمانيج نشان ميایكرده و نت

( 8851) بني فاطمه و ایراني شهری بیش از مناطق روستایي است. افزایشي برخوردار بوده است و این افزایش در مناطق
كل  از میداني با هدف براورد میزان فقر ای ونامهبررسي تطبیقي میزان فقر در مناطق مختلف شهر تبریز به صورت پرسش

 ند.افقر ربطي و فقر مسکن انجام داده ،فقر موقعیتي ،مجموع نمرات فقر فرهنگي
 دارد. وجو منطقه شهرداری ابریز تفاوت معناداری88ابعاد آن درزمون تحلیل واریانس بین فقر وآت از ام محاسباجحاصل ان

هد دنجام دادند كه نتایج نشان مي( تحلیلي بر وضعیت فقر شهری در مهاباد با روش میداني ا8858) عزیزی و همکاران
 های اقتصادی شهر است كه منجر به توزیعایهشهری نامناسب كه معلول ضعف پ وضعیت اقتصادی بیشتر اقشار جامعه

تاثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران با  (8851) پورموسوی و همکاران ازن منابع و افزایش فقر شده است.نامتو
مي پردازد. در این الگو، متغیرهای درآمد سرانه، بیکاری، بار مالیات بر  (VAR) رگرسیوني استفاده از الگو بردارهای خود

-8808های مورد بررسيِ ایجاد كننده اقتصاد سیاه در سال درآمد، بار مالیاتي مستقیم، درجه باز بودن اقتصاد و تورم عوامل
این اگر رین تاثیر را بر فقر دارد؛ بنابرهستند. نتایج حاكي از این است كه در مناطق شهری، متغیر درآمد سرانه بیشت 8810
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 سیاست گذاران خواهان تغییر و بهبود در فقر شهری هستند، متغیر كارساز همان تغییر در درآمد سرانه با همه لوازم و
 ،فقر خانواده و زنان شهری )با تاكید بر كالنشهر تهران( (8858) شکوری و سعیدی تمهیدات نهادی و توزیعي آن است.

های د. از نظر نابرابری درآمدی تفاوتدرصد جمعیت شهر تهران زیر خط فقر هستن 01دهد كه تحقیقات نشان مي تایجن
ای هلفهؤهای مشود. تفاوت درنابرابریر تهران مشاهده ميبین مناطق شهچشمگیری دربین خانوارهای زن سرپرست در

م در بین مناطق مختلف شهر تهران بسیار چشمگیر است و اصلي رفاه خانوارها، یعني تغذیه، بهداشت، آموزش و مسکن، ه
تحقیق  8811 باقری و كاوندی در سال آموزش و بهداشت بسیار زیاد است. ها همچون مسکن،هم قدر مطلق بعضي از آن

حال  ( به این نتایج رسیدند كه میزان فقر در ایران درSST)كاربرد شاخص  گیری شدت فقر در ایرانخود در زمینه اندازه
درصد  1/8 درصد افزایش و در مناطق روستایي 7/8 فقر شهری حدود 8818-8811كه طي سال  طوریه افزایش بوده ب

(. در مطالعه دیگر تحت عنوان محاسبه خط فقر در ایران توسط فریده 818:8815، )باقری و كاوندی افزایش داشته است
انجام گرفت نتایج نشان داد كه خط فقر در مناطق شهری  8818-8811های و حسین پیمان طي سال خلیل حیدری باقری،

وار روستایي زیر درصد خان 88درصد خانوار شهری و  81بیش از  8811كالری در سال  1888و روستایي، بر حسب نیاز به 
               ان خط فقر در استان سمنان طيای تحت عنویل ابونوری و نادرملکي در مطالعهكنند. اسماعخط فقر زندگي مي

دهد طي برنامه اول توسعه تا برنامه سوم نتایج نشان مي (LES) با استفاده سیستم مخارج خطي8817-8858هایالس
 (.898:8817 ،ملکي و نوریابو) برابر افزایش یافته است 87توسعه خط فقر 

 پژوهشروش 
ز فقر ارائه یك تعریف جامع و مانع ابه رغم تحقیقات فراواني كه در زمینه فقر انجام گرفته است، تاكنون توافقي برای   

گیری فقر بکار بگیرند. با این وجود های مختلفي برای اندازهن امر موجب گردیده تا محققین روشبدست نیامده و همی
             های زیر خط فقر در وهله اول مستلزم ارائه پیش تعریفي از فقر وررسي میزان افراد فقیر یا خانوارمطالعه فقر و ب
گیری حائلي میان افراد فقیر و غني ایجاد و به شناختي ست كه بتوان با این ابزار اندازهكمي متناظر با آن اشاخص های 

 نسبي از كم و كیف آنان در سطح جامعه دست یافت. 
های جامعه از نظر برخورداری یا عدم برخورداری از حداقل نیازهای اساسي توان حد فاصل گروهدرواقع خطوط فقر را مي  

مد باالتر آبدین ترتیب افرادی كه در(. 01: 8811 ،پرمه و خالدی) و یا مقدار مشخصي از درآمد در واحدی از زمان دانست
 مد كمتر از خط فقر دارند را فقیری خوانند.آدارند را غیر فقیر و افرادی كه در

ج حداقل سبد استاندارد تغذیه و سایر مایحتامد است كه برای خرید آدر ترسیم خط فقر، هدف تعیین سطح یا مقداری از در  
طلق های تعیین خط فقر، فقر محوزه فقر یکي از متداولترین روش انساني كافي است. براساس مطالعات انجام گرفته در

 مفهوم كه چند هر گیرد.مي سرچشمه واساسي ضروری نیازهای حداقل تأمین در فرد ناتواني یا محرومیت ازاست كه 

 كند م پیدا تغییر دیگر مکان به مکاني از یا زمان طي درً معموال و نبوده ثابتي مفهوم خود نیز ضروری زهاینیا حداقل
 سطح یك كسب در ناتواني از است عبارت(. در مقابل فقر مطلق، فقر نسبي وجود دارد كه 9:8817،همگاران)كاشي و 

 ارضای نسبي فقر در واقع رد .است شده داده تشخیص مطلوب یا الزم فعلي جامعه در كه زندگي استانداردهای از معین

 یا میانه از معیني درصد صورت به یا نسبي، فقر خط شود.مي سنجیده جامعه افراد دیگر به نسبت و رابطه در فرد نیازهای

 تعریف گیرند،مي قرار نصف از ترپائین جامعه افراد از معین درصدی كه درآمدی مرز شکل به یا و درآمد متوسط سطح
 (.9: 8817، كاشي و همگاران) شودمي
ی مطلق، فقر مطلق غذایي است. یعني تعیین نیازهاهای محاسبه فقریف مذكور، یکي از متداولترین روشبا توجه به تعار  

(. البته 0: 8815 ،كاوندی و )باقری كالری است 1888ها در روز كه بر مبنای غذایي افراد و میزان كالری مورد نیاز آن
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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 
ی ابرای هر منطقه سبد غذایي جداگانهفرهنگ غذایي و قیمت مواد خوراكي الزم برای تامین انرژی در مناطق متخلف، 

در این مقاله ضمن بیان خط فقر مطلق غذایي و به گردد. نیز محاسبه مي تعریف و بر این اساس، خط فقرهای گوناگوني
منظور درك و شناخت عمق فقر در جامعه شهری استان كردستان به پنج روش مختلف زیر به محاسبه خط فقر مطلق 

 پرادخته شده است:
خانوار در مناطق شهری استان در این روش پس از تعیین میزان خط فقر مطلق غذایي براساس متوسط بعد  روش اول: .8

 (.7:8817، )خالدی و همکاران ازتعریف زیر برای محاسبه خط فقر مطلق كل استفاده شده است

 +خط فقر مطلق غذایي= خط فقر مطلق كل 1/8)خط فقر مطلق غذایي(
قر سبه خط فروش دوم: در این روش پس از تعیین میزان خط فقر مطلق غذایي، بر اساس تعریف زیر نسبت به محا. 1

 مطلق كل اقدام خواهد شد.

 +خط فقر مطلق غذایي= خط فقر مطلق كل 8/8)خط فقر مطلق غذایي(
 ارشانسکيروش سوم: . 8

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:

 كل خوراكي و غیر خوراكي متوسط هزینه         
 خط فقر كل =    * خط فقر غذایي    -----------------------

 متوسط هزینه كل خوراكي
 

 خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل روش چهارم: تعیین. 0

به درآمد ها، استفاده از شاخص نسبت مخارج خوراكي های بررسي رابطه مخارج خوراكي خانوارها و درآمد آنیکي از روش  
خانوارها است. كه توسط ارنست انگل معرفي شد. بعدها روش مذكور به عنوان معیاری جهت محاسبه خط فقر بکار گرفته 

ای آماری هیند روش كار براین اساس است كه با استفاده از دادهآشد. تاكید اصلي این روش بر مفهوم عیني فقر است. فر
گردد. در مرحله بعد مخارج های اقتصاد سنجي، ضریب انگل براورد مير اساس مدلمد خانوارها و بآمربوط به هزینه و در

فقر خواهد بود. با این وجود  شود. نتیجه این محاسبات معال خطخوراكي خانوار در معکوس ضریب مذكور ضرب مي
 (.09:8817 ،)باقری و همکاران های چهارگانه تعیین ضریب  انگل بشرح ذیل استمدل

 
                  

 

  

باشد. )خوراكي و غیر خوراكي( خانوار مي برابر كل مخارج  Iعبارت است از مخارج خوراكي خانوار و Fفوق های درمدل  
جمالت پسمانده یا جمله و سایر پارامترها  8OLSها با روش تخمین ب قابل براورد مدلیهمچنین سایر پارامترها ضرا

ه توسط مركز آمار ایران انجام مد خانوارهای شهری كه هر سالآهای چهارگانه هستند. براساس نتایج هزینه ودراخالل مدل
 ها براساس نتایجشوند، كه در هریك از گروهای تقسیم ميانوارهای موجود به ده گروه هزینهها خشود، در سطح استانمي

ی خوراكي و كل این هاهای آماری مربوط به هزینهاهند گرفت و براساس دادهقرار خو نمونه گیری تعدادی از خانوارها
شد. گردد و براساس آن ضریب انگل محاسبه خواهد ق برآورد و بهترین مدل انتخاب ميهای چهارگانه فوخانوارها، مدل

                                                           
1. Ordinary Least Squares  

  ILnF 10  LnIBBFLn 10

  IF 10
  LnIF 10
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سنجي برای محاسبات بعدی از ورد مدل اقتصاد آگیرد: در روش اول بعد از محاسبه و براین روش به دو صورت انجام مي
های خوراكي و كل یك خانوار نمونه شهری استان )متوسط هزینه های درآمدییه گرو، كلهای خوراكي و كلهزینه

كردستان( استفاده خواهد شد، كه این روش خود به دلیل براوردی بیش از اندازه از خط فقر مورد انتقاد است كه برای رفع 
از متوسط مخارج ه در آن برای برآورد ضریب انگل پیشنهاد شده است كه به جای استفاده این مشکل از روش دوم ك

)گروه اول( استفاده شود. انجام  ترین گروه درآمدیآمدی، از مخارج خوراكي و كل فقیرهای ده گانه درخوراكي كلیه گروه
 شود.مي نسبي به شیوه معکوس ضریب انگلین تری از خط فقر یاین كار موجب برآورد پا

 ل به عنوان خط فقرهای قبروش پنجم: استفاده از متوسط روش. 9

های قبلي به عنوان خط فقر ورد شده براساس روشآاره گردید از متوسط خط فقرهای بردر این روش هم چنانکه اش 
 (.09:8811 ،پرمه و )خالدی استفاده خواهد شد

 خط فقر نسبي

مد متوسط در سطح جامعه اشاره دارد و با آت فرد یا خانوار در مقایسه با درفقر نسبي به موقعی شدكه اشاره  یطور همان  
ت از سنجش فقر نسبي عبارت استغییر خواهد یافت. به عبارت دیگرمد متوسط جامعه، میزان فقر نسبي نیز آتغییر سطح در

ه ب بر این اساس خط فقر نسبي معموالً وارهای جامعه ودرجه ارضاء نیازهای فرد یا خانوار در رابطه با دیگر افراد یا خان
ین یمدی كه درصدی معین از خانوارهای جامعه پاآمد و یا به صورت مرز درآانگین درعنوان درصد مشخصي از میانه یا می

ند در مذكور هستتر از سطح ینیكه افراد یا خانوارهایي كه درامدی پا طوریه گیرند، تعریف شده است. بتر از آن قرار مي
زمره افراد فقیر جای خواهند گرفت. در مقاله حاضر از پنج روش برای محاسبه خط فقر نسبي به شرح زیر استفاده شده 

 (.90:8811 ،و همکاران )كاشي است
 )هزینه( خانوار میانگین جامعه به عنوان خط فقر نسبي. درصد درآمد 98الف: قرار دادن 
 ( درامد )هزینه( خانوار میانگین جامعه به عنوان خط فقر نسبي.8/1) درصد 07ب: قرار دادن 
 درصد درامد )هزینه( خانوار میانه جامعه به عنوان خط فقر نسبي. 98ج: قرار دادن 
 مد )هزینه( خانوار میانه جامعه به عنوان خط فقر نسبي.آدرصد در 07د: قرار دادن 

 چهارگانه به عنوان خط فقر نسبي. هایط: قرار دادن میانگین روش

 محاسبه شدت فقر
 توانیم پس از مشخص شدن خطوطقر مطلق و نسبي، اكنون ميهای ارائه شده برای محاسبه خط فبا عنایت به تعریف  

 های مختلفي مانند شاخصیم. برای محاسبه شدت فقر از شاخصگیری شدت فقر بپردازهای مذكور، به اندازهفقر در روش
های مذكور متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه بت سرشماری، شاخص شکاف فقر و... وجود دارد كه تفسیر هریك از روشنس

ها و آمارهای مختلفي مورد نیاز خواهد بود. در این میان شاخص نسبت سرشمار كه ها نیز دادهبرای محاسبه هركدام از آن
مد خانوارهای شهری قابل ارزیابي است كه یکي از معروفترین آبا محاسبه خط فقر و اطالعات مربوط به هزینه و در

بیشتر در این مقاله محاسبه  ها به دلیل نیاز به اطالعات آماریصهاست. الزم به ذكر است كه محاسبه سایر شاخآن
ورت دت فقر است كه بصاز طرف دیگرشاخص نسبت سرشمار ساده ترین و ابتدایي ترین روش اندازه گیری شاند. نشده

 گردد: زیر بیان مي
 100/  nqH
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       نشان شاخص این. است جامعه افراد كل تعداد  nو فقیر افراد تعداد qدرصد خانوارهای زیر خط فقر H  آن در كه
 جامعه فقری در هیچ كه حالتي، صفر شاخص بین این اندازه كنند.مي زندگي فقر خط زیر افراد از نسبتي چه كه دهدمي

 با متناظر درآمد از كمتر جامعه افراد كلیه درآمد یعني باشند فقیر در جامعه افراد كلیه كه حالتي یك باشد و نداشته وجود

 غیر فقیر و فقیر افراد درآمد میزان كاهش یا افزایش كه است این شاخص این عمده اشکال كند.باشد، تغییر مي فقر خط

 فقیر افراد نسبت اندازه شاخص در تأثیری هیچگونه نشود. فقر خط حول افراد جابجایي موجب آنکه بر مشروط جامعه

 حساس غیرفقیرها و فقیرها بین حتي و فقیرها درآمد بین انتقال به نسبت كه است آن شاخص این اشکال واقع در ندارد.

 شاخص این كاربرد فوق، اشکاالت .باشدنمي حساس نیز فقرا درآمد به كاهش نسبت شاخص این این بر عالوه و باشدنمي

 .(8811، )كاشي و همکاران نماید مي محدود را
باشد. جامعه آماری مورد مطالعه مناطق شهری استان مي 8858ل شروع و تا پایان سا 8817اما دوره زماني تحقیق از سال   

 رتند از:عبامتغیرهای تحقیق . باشددرصد كل جمعیت استان مي 08/95دل معاشهرستان با جمعیتي  1كردستان مشتمل بر 
های شهری استان كردستان، اطالعات اولیه و خام خوراكي خانوارهای كل وهای مذكور، هزینهقیمت مواد غذایي طي سال

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. 

 ورد مطالعه محدوده م

های آذربایجان غربي و قسمتي از شمال به استان ،رانیغرب امربع در لومتریك 11189حدود  يكردستان با مساحت استان  
موقعیت ریاضي  .از زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان كرمانشاه و از غرب به كشور عراق محدود است

 يطول شرق قهیدق 80درجه و  88در جه و  01و  يشمال يعرض قهیدق 88درجه و  80تا  قهیدق 00در جه و  80 نیب استان 
 است 8858نفر در سال  8058009شهرستان  و جمعیتي بالغ بر   88این استان دارای قرار دارد.  چینویاز نصف النهار گر

 (.8858ریزی استان كردستان، )سازمان مدیریت و برنامه

 
 موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه  .2شكل
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و بحث هايافته  

 محاسبه خط فقر و شدت فقر در مناطق شهري استان کردستان -
 براورد خط فقر مطلق

 براورد خط فقر مواد غذايي

ره وبه منظور براورد خط فقرمطلق غذایي با استفاده از الگوی تغذیه مناسب نسبت به محاسبه ارزش ریالي سبد غذایي د  
 نشان داده شده است. (8) اقدام گردید كه نتایج آن در جدول 8817-58های مورد نظر تغذیه مناسب طي سال

 

  ( 6921-31) کردستان و ارزش ريالي آن الگوي پيشنهادي تغذيه در مناطق شهري استان .6جدول 

 کاال
  ميزان مصرف 

 GK ساالنه

 ارزش ريالي

6921 

 ارزش ريالي

6929 

 ارزش ريالي

6923 

 ارزش ريالي

6931 

متوسط نرخ 

 6921-31 رشد

0/88 808818 809188 881818 885858 58 نان  

8/7 808888 170818 801888 158088 80 برنج  

1/88 حبوبات  07118 15588 55808 888088 85 

1/80 قند وشکر  58988 881588 810198 815088 0/80  

0/0 801988 800198 881858 811058 5 روغن  

1/88 گوشت قرمز  000188 007508 981088 950888 1/88  

0/88 801988 811198 889708 885188 5 گوشت سفید)مرغ(  

1/7 ماهي  181818 115018 190818 100088 5/0  

5/88 889888 887888 880188 55888 5 تخم مرغ  

0/0 909188 990708 988818 000518 80 شیر  

0/0 909188 990708 988818 000518 80 ماست  

1/7 پنیر  58818 888118 888598 888808 0/0  

8/88 081988 081988 979888 078188 889 سبزیجات  

1/88 508588 111888 758188 098508 810 میوه جات  

81/0 بعد خانوار  15/0  80/0  88/0  - 

5/0 85088080 81098187 81810785 80801891 خط فقر غذایي سالیانه خانوار  

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

 براورد خط فقر مطلق کل

داده شده است، نشان   (1) پس از براورد خط فقر غذایي براساس الگوی پیشنهادی تغذیه مناسب كه نتایج آن در جدول  
محاسبه خط فقر مطلق كل در سطح خانوار اقدام شد كه های مختلف ارائه شده در متن مقاله نسبت به با استفاده از روش
 نشان داده شده است. (1) نتایج آن در جدول

دهد، خط فقر مطلق غذایي ماهانه سرانه به واسطه وجود تورم سالیانه دارای روند نشان مي (1) كه جدول طوری همان  
درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر هزینه تامین  5/0 صعودی بوده و طي دوره مورد مطالعه، سالیانه بطور متوسط حدود

نسبت به  8858كیلوكالری( در سال 1888) سبد استاندارد غذایي مورد نظر انستیتوی تغذیه به منظور تامین كالری الزم
ه خط فقر مطلق كل های مختلف ارائه شده برای محاسبیان روشدهد. درمدرصد افزایش نشان مي 81حدود  8817سال 

 ها خطمدی( در سایر روشآهای در)استفاده از هزینه خوراكي و كل تمام گروه های ارشانسکي و انگلستثنای روشبه ا
فقر مطلق دارای روندی صعودی بوده است. از نظر كمي كمترین مقدار خط فقر مطلق كل ماهیانه در سطح خانوار مربوط 
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ط به روش ویي مساوی خط فقر مطلق كل( و بیشترین آن مرب)خط فقر غذایي به اضافه یك سوم خط فقر غذا به روش دوم
 ای برای محاسبه ضریب انگل است.های هزینههای كل گروانگل استفاده از هزینه

 ميزان خط فقر مطلق غذايي و کل ماهيانه خانوار شهري استان کردستان .2جدول 

 6931 6923 6922 6921 شرح

)سرانه خط فقر مطلق غذایي ماهانه  885978 898878 871788 087578 

81/0 بعد خانوار  15/0  80/0  88/0  

)روش اول( خط فقر مطلق كل ماهیانه  1880888 1198808 1880078 1098508 

 1818118 1898858 1881578 8710818 خط فقر مطلق ماهانه روش دوم

های خوراكيها به هزینهنسبت كل هزینه  91/8  00/8  98/8  87/8  

)ارشانسکي( كل ماهیانه خط فقر مطلق  0787098 9857788 9818798 9819558 

8)انگل( خط فقر مطلق كل ماهیانه  7110178 9100898 9118008 0007578 

 0085978 0880718 8505088 8511158  1)انگل( خط فقر مطلق

ها()متوسط روش خط فقر مطلق كل ماهیانه  8908898 8788508 8110708 0818798 

 : نتایج محاسبات نگارندگاننبعم                       

براساس نتایج براوردی الگوی اقتصاد  8817نسبت به سال  8811در مورد كاهش خط فقر كل به روش انگل در سال   
بوده كه در صورت معکوس  8817ورد شده مربوط به سال آ) الگوی لگاریتمي( كمترین ضریب انگل بر 1سنجي شماره

یشترین مقدار را به خود اختصاص داده و براین اساس بیشترین مقدار خط فقر مطلق كل در این روش برای سال شدن ب
های پنج گانه( متوسط روش) اما روش متوسط خط فقر مطلق كلخورده است.  رقم 8811و كمترین آن برای سال  8817

 0818798به  8817ریال در سال  8908898خانوار از دهد كه در این روش خط فقر مطلق كل ماهیانه در سطح نشان مي
 درصد رشد داشته است. 8/81افزایش یافته كه معادل  8858ریال در سال 

 ورد خط فقر نسبيآبر
نشان داده شده است. براین اساس بیشترین  (8) های پنج گانه در جدولورد خط فقر نسبي براساس روشآبه منظور بر  
درصد هزینه میانگین خانوارهای شهری استان  07بوط به روش مر 8817-58های نه طي سالقدار خط فقر نسبي ماهیام

درصد  07درصد هزینه خانوار میانه است. براین اساس روش  98كردستان وكمترین میزان خط فقر نسبي مربوط به روش 
ر نمونه شهری استان كردستان در ریال برای یك خانوا 1870708هزینه خانوار میانگین مقدار خط فقر نسبي ماهیانه از 

درصد بوده است. رشد  0/88افزایش یافته كه نشان دهنده رشدی برابر با  8858ریال در سال  8811508به  8817سال 
نه به درصد بوده است. نگاهي به متوسط خط فقر نسبي ماهیا 0/5حدود  8817-58متوسط سالیانه این شاخص طي دوره 

دهد كه بطور متوسط خط فقر نسبي ماهیانه های چهارگانه به عنوان خط فقر نسبي نشان ميوشروش قرار دادن میانگین ر
درصد رشد داشته است  8/89افزایش یافته كه حدود با  8858ریال در سال  1901818به  8817ریال در سال  8151008از 

 خط فقر مطلق كل با خط فقر نسبي قيمقایسه تطبی درصد بوده است. 0/88و متوسط نرخ رشد سالیانه این شاخص حدود 
همواره خط فقر مطلق كل از خط فقر نسبي بیشتر  8817-58های دهد كه طي سالهای مختلف( نشان ميمتوسط روش)

 برابر متوسط خط فقر نسبي بوده است. 1/8متوسط خط فقر مطلق كل حدود  بوده است.
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  ( 6921-31) خط فقر نسبي ماهيانه خانوار در مناطق شهري استان کردستان .9جدول 

 6931 6923 6929 6921 شرح
متوسط نرخ رشد 

 ساليانه

درصد هزینه خانوار میانگین 98روش   8711908 8589118 8501998 1800788 0/5  

درصد هزینه خانوار میانگین 07روش   1870708 1998018 1958878 8811508 0/5  

درصد هزینه خانوار میانه 98روش   8078778 8950088 8081988 1899718 1/88  

درصد هزینه  خانوار میانه 07روش   8501878 1810878 1898888 1708508 1/88  

های فوقنه به روشمتوسط خط فقر نسبي ماهیا  8151008 1807088 1878718 1901818 0/88  

 نگارندگان: نتایج محاسبات نبعم               

 قر مطلقمحاسبه شدت ف

های مختلف و با استفاده از تعریف ارائه شده برای شاخص نسبت سرشمار، نسبت به محاسبه خط فقر مطلق كل به روش  
آمده است. بر اساس جدول فوق بیشترین نسبت خانوارهای زیر خط  (0) شدت فقر مطلق اقدام شد كه نتایج آن در جدول

ن زیر درصد خانوارهای شهری استان كردستا 9/08حدود  8817بدست آمده است، در سال  8 فقر براساس تعریف انگل
ارهای درصد از خانو 1/81درصد رسیده است یعني  7/75به  8858اند كه این نسبت در سال خط فقر مطلق كل قرار گرفته

 شهری استان كردستان به زیر خط فقر انتقال یافته اند. اما بیشترین میزان خط فقر مربوط به تعریف خط فقر مطلق كل
انوارهای درصد خ 8/81معادل  8817خط فقر مطلق غذایي( بوده است كه در سال  8/8)خط فقر مطلق غذایي به عالوه 

براساس متوسط  درصد افزایش یافته است. 0/87به  8858ه در سال خط فقر مطلق كل بوده كشهری استان كردستان زیر
درصد بوده كه در سال  5/98حدود  8817روش آخر( نسبت خانوارهای زیر خط فقر مطلق كل در سال) خط فقر مطلق كل

ری درصد خانوارهای شه 0/80حدود  8858ترین حالت در سال افزایش یافته است. در خوشبینانه درصد 8/98به  8858
درصد از  7/75حدود  8 ترین حالت با در نظر گرفتن روش انگلاند. در بدبینانهان كردستان زیر خط فقر مطلق بودهاست

 اند.ان كردستان زیر خط فقر مطلق بودهخانوارهای شهری است

  (6921-31) درصد خانوارهاي زير خط فقر مطلق مناطق شهري استان کردستان .9 جدول

 6931 6923 6922 6921 مطلقانواع خط فقر 

 0/80 88 8/15 5/10 روش اول

 0/87 9/11 8/18 8/81 روش دوم

 0/07 9/71 11 8/08 ارشانسکي

 7/75 1/77 9/11 9/08 8روش انگل

 1/95 1/00 09 0/01 1روش انگل

 8/98 9/08 1/08 5/98 روش متوسط

 سبات نگارندگان: نتایج محانبعم                       

 محاسبه شدت فقر نسبي
 98كمترین شدت فقر نسبي مربوط به روش  نشان داده شده است، (9) براساس محاسبات انجام گرفته كه در جدول  

درصد از خانوارهای شهری استان  5/18 حدود 8817درصد هزینه خانوار میانه بوده است، براساس این روش در سال 
درصد افزایش یافته است. بیشترین مقدار شدت فقر نسبي  8/87به  8858در سال اند كه بوده كردستان زیر خط فقر نسبي

درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر  87 حدود 8817درصد هزینه خانوار میانگین بوده كه در سال  07مربوط به روش 
وسط خط فقر نسبي درصد افزایش یافته است. براساس روش مت 0/81به  8858مذكور بوده، كه این نسبت در برای سال 
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 8858درصد  خانوار شهری استان كردستان زیر خط فقر نسبي بوده اند كه این نسبت در سال  9/18حدود 8817در سال 
 افزایش است. 9/81به 

 (6921-31) درصد خانوارهاي زير خط فقر نسبي مناطق شهري استان کردستان .3 جدول

 6931 6923 6921 6921 انواع خط فقر نسبي

 10 18 8/85 8/81 اولروش 

 0/87 8/80 9/80 87 روش دوم

 8/87 80 9/88 0/18 روش سوم

 5/80 8/80 8/10 5/18 روش چهارم

 9/81 8/88 9/10 9/18 روش متوسط

 : نتایج محاسبات نگارندگاننبعم                     

 گيرينتيجه
مد و هزینه خانوار مركز آمار ایران اخذ آاز طرح آماری در ها راج تحقیق الزم به ذكر است كه دادهدرخصوص اعتبار نتای  

تداول های ممده از طریق روشآها صحت گذاشت. نتایج بدست توان بر دادهبا توجه به مرجعیت چنین نهادی مي شده است.
ستان استان كرد مده روند فقر شهری درآكه در نتایج  ارشانسکي و.. بوده است. همچنان ،در ارزیابي فقر مانند روش انگل

با توجه به محرومیت استان كردستان از یك روند صعودی را در پیش گرفته است. واقعیت امر این است كه مقوله فقر در 
های اجتماعي آن معلول مجموعه عواملي گرایي و آسیبتکدی ،فقر ،مناطق شهری و پیامدهای همچون حاشیه نشیني

های روستایي است كه در نتیجه و همان ناپایداری سکونتگاه فضای شهری استها خارج از است كه یکي از مهمترین آن
 اند.  فقر و... به شهرها مهاجرت نموده اجتماعي و ،فقر در ابعاد اقتصادی

ایي نیز افزایش خط فقر مطلق غذ 8817-58دهد كه با افزایش قیمت كاالها طي دورهبا این وجود نتایج تحقیق نشان مي  
بعد  ،های خوراكي، نرخ تورمهای كل خانوار به هزینهابعي از عواملي مانند نسبت هزینهخط فقر مطلق ت اصوالًیافته است. 

ه  نشان عهای مورد مطال. با این وجود نتایج بر اساس روشخانوار، و نوع تعریف ارائه شده برای محاسبه فقرمطلق كل است
كه از  طوریه ب درصد رشد داشته است. 8/18مورد مطالعه حدود دهد كه خط فقر مطلق غذایي ماهانه طي دوره مي

افزایش یافته است. براین اساس میانگین خط فقر مطلق  8858ریال در سال  8089598به  8817ریال در سال  88878090
است ریال افزایش یافته  0818798به  8858ریال بود كه در سال  8908898برابر با  8817كل )روش متوسط( در سال 

درصد در  5/98درصدی است. با تکیه براین تعریف از خط فقر مطلق كل، شدت فقر مطلق از  8/81كه نشان دهنده رشد 
افزایش یافته است. همچنین متوسط خط فقر نسبي طي دوره مورد مطالعه از  8858درصد در سال  8/98به  8817سال 

و  8817ي در سال های ساس خط فقر مذكور شدت فقر نسبریال افزایش است. برا 190181ریال در ماه به  8151008
 درصد بوده است.  9/18ثابت بوده و معادل  تقریباً 8858

گي ترین عامل از هم گسیختاند و از نظر سیستمي فقر مهلكوری نمودهآیاد ه در آیا و احادیث بر اهمیت فقر ي كینجاآاز   
الزم  ،یاهای حاشیهمذهبي و زباني در استان ،به تکثر گرایي فرهنگيانسجام اجتماعي است و وحودت ملي است. با توجه 

ت در هاسهای سیاسي و امنیتي كه سالای و محروم با توجه به زمینهای به مناطق و نواحي حاشیهمام ویژهتاست دولت اه
 تصمیماتي جهت كاهش فقر در پیش بگیرد. این رویکرد تصمیم گیری براساس تئوری واگرایي و ،مناطق وجود داشته

قر تکیه بر نتایج فوق و با توجه به اینکه مقابله با ف ای قابل طرح است. در پایان باهمگرایي در مباحص سیاسي و منطقه
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های كوتاه مدت، میان رنامههای الزم در تدوین بباید سیاستآید و ميبشمار مي جزو ضروریات اهداف هر برنامه توسعه
 گردد:مي مدت و بلند مدت مد نظر قرار گیرد، به این منظور اجرای موارد زیر پیشنهاد

 های محیطي در راستای توانمندسازی استان كردستان و بکار گیری نیروهای محلي در این راستا.ارزیابي توان -

 ن دیدگاه.ها با ایهای سنواتي استانو تدوین بودجه ا تاكید بر تقلیل شدت فقرتدوین برنامه ششم توسعه كشور ب -

 های كار آفریني و حمایت منطقي دولت از اجرایي نمودن آن.تدوین برنامه -

 های مرزی و كولبری به شکل رسمي.توسعه بازارچه -

  های متولید محصوالت كشاورزی.استان در زمینه 9 و رتبه توسعه صنایع تکمیلي و كارگاهي با توجه به پتانسیل -

 منابع
 7، فصلنامه رفاه اجتماعي .(8801-8817) های توسعهخط فقر در استان سمنان طي برنامه .(8817). نادر ،ملکي و اسماعیل ،ابونوری

 . 187-189 صص(، 11)
 . 11-7(، 7) 1، مطالعات جامعه شناسي .بررسي تطبیقي میزان فقر در مناطق شهر تبریز .(8851). سعید ،ایراني و حسین ،بني فاطمه

ریزی و برنامه .تاثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران .(8851). مهدی ،كیخا و میالد ،امیني ،سیدموسي ،پورموسوی
 . 08-09(، 8) 87، آمایش فضا )مدرس علوم انساني(

-818(، 18) 9، فصلنامه رفاه اجتماعي .SSTاندازه گیری شدت فقر در ایران كاربرد شاخص .(8815). كاوند، حسین و باقری، فریده
851 . 

 انتشارات وثقي. تهران:  ، ترجمه غالمعلي فرجادی،اقتصاد دانان بزرگ .(8879). مارك ،بالك
( 81،  )های اقتصادیپژوهش .خانوارهای شهری استان مازندران گیری فقر با تاكید براندازه .(8858). شفیعي، شهریارو  پیرایي، خسرو

8 ،118-109 . 

 . 818-889، 0-9، های اقتصادی ایرانوهشپژ .بررسي عوامل مؤثر بر فقر مطالعه موردی ایران .(8875). علي ،زادهحسن
 اقتصاد كشاورزی و .(8879-11) بررسي وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایي ایران .(8811). پرمه، زوار و  خالدی، كوهسار

 .11-97(، 05) 88 ، توسعه

مطالعه فقر روستایي ایران و تعیین عوامل مؤثر برآن با تاكید . (8817). جو شیرازی، اندیشهحقیقت و خالدی، كوهسار، یزداني، سعید
 . 111-189(، 89) 88، های اقتصادی ایرانپژوهشفصلنامه  .بر سرمایه گذاری بخش كشاورزی

(، 0) 8، فصلنامه مدلسازی اقتصادی .های فقر در مناطق شهری و روستایيبراورد فقر و شاخص .(8858). علي اكبر ،خسروی نژاد
85-08 .  

ه نامه ، ویژاقتصاد كشاورزی و توسعه .پذیر یان فقیر و آسیببیروستا .(8879). زاهدی مازندراني، محمد جواد و زاهدی عقبری، ابراهیم
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