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چکیده
دانستن  مسأله  این  براي حل  است.  بوده  ملل  توجه  فقرزدایي همواره مورد  و  فقر  مسأله 
میزان و عمق فقر، امري ضروري است. در این پژوهش، با هدف محاسبه خط فقر و ارزیابي 
آن در استان مازندران، از سیستم مخارج خطي )LES( و روش رگرسیون هاي به ظاهر نا مرتبط 
تکراري )ISUR( استفاده شده است. بازه زماني این تحقیق مربوط به برنامه هاي پنج ساله توسعه 
اقتصادي ـ اجتماعي ایران در سال هاي 1386-1368 است. براي محاسبه خط فقر از متوسط 
خرده فروشي  قیمت  شاخص  مازندران،  استان  روستایي  و  شهري  خانوارهاي  مصرفي  هزینه 
گروه هاي کاالها و خدمات مصرفي شهري و روستایي استان مازندران و همچنین داده های 

خام هزینه و درآمد خانوار استان استفاده شده است.
یافته هاي پژوهش حاکي از وجود روند افزایشی خط فقر مناطق شهری و روستایی استان 
است، به طوری که خط فقر شهري همواره باالتر از خط فقر روستایي است. همچنین، خط فقر 
شهري ساالنه از 2412482/8 ریال در سال 1368 به 43601457/2 ریال در سال 1386 و خط 
فقر روستایي ساالنه از 1533763/8 ریال در سال 1368 به 34234502/2 ریال در سال 1386 
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رسیده است. عمکرد برنامه دوم از جنبه کاهش افراد فقیر نامناسب بوده، اما کلیه برنامه ها از 
نظر سایر شاخص ها مناسب اند.

I31, I32 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

نه تنها  تاکنون  دردناك،  پدیده  این  است؛  بشری  جامعه   معضالت  از  یکی  همواره  فقر 
عرصه های  در  بشری،  جوامع  پیشرفت های  با  مداوم  به طور  بلکه  درنیامده  کنترل  تحت 
مختلف از جمله اقتصاد، شدت یافته است. مطالعات اندکي براي اندازه گیري فقر از اوایل 
طي  در  آن  مفهوم  و  شده  تعریف  مختلف  به صورت هاي  فقر  است.  شده  آغاز  بیستم  قرن 
فقط  فقر  است.  یافته  تغییر  فرهنگي  و  اجتماعي  سیاسي،  اقتصادي،  تحوالت  اثر  بر  و  زمان 
شامل کساني نیست که از نیاز مداوم و عمیق رنج مي برند بلکه کساني که در سطحي کم تر 
اجتماعي  ارزش هاي  از  و  کنند  زندگي  زماني  دوره  یک  در  قبول  قابل  استانداردهاي  از 
محروم اند را  نیز دربرمی گیرد. موضوع فقر در سال های اخیر در ایران، هم از لحاظ نظري 
و  فقر  خط  فقر،  ادبیات  دلیل،  همین  به  است.  یافته  خاصي  اهمیت  عملي،  جنبه  از  هم  و 
گرفته  قرار  جامعه شناسان  و  اقتصاددان ها  محققان،  توجه  مورد  آن  اندازه گیري  روش هاي 
برنامه هاي  و  مختلف  همایش هاي  پژوهشي،  مطالعات  قالب  در  فراواني  تالش هاي  است. 
فقرزدایي انجام شد تا فقر در ایران، از ابعاد مختلف بررسي شود. نتایج این مطالعات حاکي 
از آن است که اندازه فقر، طیف وسیعي را در بر می گیرد. اما درمورد درصد جمعیت فقیر 

ایران اختالف نظر وجود دارد. این اختالف نظر در مطالعات مختلف به چند علت است:
مختلف،  محققان  نظر  در  فقر  از  تلقي  طرز  و  فقر  به  نگاه  نوع  فقر،  مفهوم  آن که  اول 

متفاوت است.
دوم آن که براي اندازه گیري فقر، روش واحد توافق شده ای وجود ندارد. بنابر این، ممکن 
متفاوت،  روش هاي  به کارگیري  دلیل  به  دارند،  توافق  مفهوم  درمورد  که  محقق  دو  است 

اندازه هاي متفاوتي از فقر را گزارش دهند.
سوم آن که تعدد متغیر یا متغیرهایي است که فقر را ارزیابي می کنند. همین امر موجب 
از  فقر  اندازه گیري  در  اگر  مثال،  براي  مي شود.  مختلف  مطالعات  در  فقر  میزان  تفاوت 
درآمد استفاده شود، نتایج متفاوت از وقتی است که از متغیر مخارج استفاده می شود. براي 
و  فقر  مفهوم  مورد  در  توافق  از  پس  دارد.  وجود  متفاوتي  شاخص هاي  فقر،  اندازه گیري 
شاخص فقر مي توان با استفاده از داده هاي مربوط، فقر را اندازه گیری کرد. براي این کار به 
داده هاي آماري دقیق و قابل اعتمادی نیاز است. مطالعه فقر در سطح استان مي تواند زمینه ساز 
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با  باشد.  منطقه اي  برنامه ریزي  و  پایدار  توسعه  به  نیل  جهت  فقرزدایي  براي  مناسبي  روش 
توجه به این که با گسترش فقر، تقاضاي مؤثر جامعه کاهش یافته و به تبع آن، تولید و اشتغال 
آن  منفی  تبعات  از  مي توان  آن ها  از  حمایت  و  فقیر  افراد  شناسایي  با  لذا  می یابد،  کاهش 
فقر1، شاخص نسبت سرشمار2،  مقاله می کوشد خطوط  این  این اساس،  بر  جلوگیری کرد. 
شاخص شکاف فقر3 و شاخص فوستر، گریر و توربک4 را در سال هاي 1368الی1386 برای 
برنامه هاي  آیا  و مشخص کند که  محاسبه کرده  مازندران  استان  و روستایي  مناطق شهري 

پنج ساله توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ایران تأثیر معناداري بر فقر استان داشته است یا خیر.
براي یافتن پاسخ، ابتدا خط فقر، شاخص های فقر )نسبت سرشمار و نسبت شکاف فقر و 
شاخص فوستر، گریر و توربک( برآورد شده، سپس با مقایسه شاخص هاي فقر در برنامه های 

پنج ساله، میزان فقر استان ارزیابي می شود.

1. مروري بر ادبیات فقر

از  معاش  سطح  و  فقر  درباره  جدي  مطالعه  اولین  انجام  افتخار  سن5   آمارتیا  عقیده  به 
به تدریس  دانشگاه آکسفورد  قرن هفدهم، در  نیمه دوم  پتي در  پتي6 است.  آن سر ویلیام 
آناتومي و موسیقي اشتغال داشت. در اواخر عمر خود کتابي با عنوان حساب سیاسي تألیف 
مردم  معاش  هزینه خانوارها، وضع  و  به درآمد  مربوط  ارقام  از  استفاده  با  کرد که در آن، 
جمله  از  کسنه9  و  الگرانژ8  الوازیه7،  از  سن،  آمارتیا  کرد.  مقایسه  را  انگلستان  و  فرانسه 
بنیان گذاران اروپایي مطالعه علمي پدیده فقر، نام برد. براي نخستین بار در امریکا، گزارش 
شوراي مشاوران اقتصادي رئیس جمهور، خط فقر را 3000 دالر در سال تعیین کرد که بعدها 
اساس اعالم خط فقر در امریکا گردید. بانک جهاني و سازمان بین المللي کار در گسترش و 

1. Poverty Lines.
2. Head-Count Raito.
3. Poverty Gap.
4. Foster,Greer and Thorbecke Index.
5. Amartya Sen.
6. Petty.
7. Lavasier.
8. Lagrange.
9. Quesnay.
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کاربرد مفاهیمي از جمله نیازهاي اساسي، منظور کردن حداقل مصرف کاالهاي ضروری و 
لحاظ کردن شرایط زیست محیطي در محاسبه خط فقر که در گزارش 1980 برانت1 آمده، 

نقش بسزایي داشتند.

1ـ1. تعریف های فقر
تعریف ارائه شده از فقر برحسب مکان و زمان متفاوت است و بین محققان اختالف نظر 

وجود دارد، اما اکثراً در خصوص نیاز به تعریف فقر اتفاق نظر دارند. 
که  کاالهایي  از  گذشته  ضروریات،  یا  مایحتاج  از  منظور  است،  معتقد  اسمیت  آدام 
وجودشان براي ادامه حیات الزم است، شامل همه چیزهایي است که طبق آداب و رسوم 
یک کشور، عدم دسترسي به آن ها براي مردم محترم و آبرومند، حتي در پایین ترین سطوح 
کلیه  که  است  کرده  بیان  خود  مطالعات  در   )1981( سن  مي شود.  تلقي  نامطلوب  جامعه، 
تعاریف صورت گرفته در مورد فقر به نوعي به محرومیت اشاره دارد. محرومیت، خود یک 
مفهوم نسبي است که ممکن است در مکان ها و زمان هاي مختلف، متفاوت باشد. بدین معنا 
که ممکن است در یک کشور درحال توسعه، فقر، محرومیت از امکاناتی نظیر غذا، مسکن 
و دارو تلقي شود که براي ادامه حیات ضروري است؛ درحالي که در یک کشور توسعه یافته 

بر محرومیت نسبي از شرایط و امکانات یک زندگي متوسط داللت دارد2. 
فقر مطلق3: یک موضوع عیني و متضمن تعریف علمي است که بر پایه حداقل معاش 

است.  زندگي الزم  براي حفظ  که  است  نیازهایي  آن، حداقل  از  منظور  و  می گیرد  شکل 
تعریف  زندگي  استانداردهای  حداقل  کسب  در  ناتواني  به عنوان  مطلق  فقر  ترتیب،  این  به 
می شود. فقر مطلق بستگي به چگونگي تعریف حداقل معاش دارد. پس باید بدانیم مردم به 
چه چیز نیاز دارند و با دسترسي به چه میزان از کاالها و خدمات مشکل فقر آن ها برطرف 

می شود. 
نیازهاي اساسي در  فقر نسبي4: یک موضوع نسبي است که در آن، یک فرد در تأمین 

1. Brant.
2. امیر هوشنگ مهریار )1373(؛ ص. 39-88.

3. Absolute Poverty.
4. Relative Poverty.
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سطح پایین تري از نیازهاي سایر افراد جامعه موردنظر قرار  گیرد1. در فقر نسبي که ناشي از 
ناشي از فقدان منابع جهت تأمین نیازهاي اساسي  اختالف شدید درآمدي است، فقر صرفاً 
نیست بلکه ناشي از کمبود منابع فرد برای دسترسي به حداقل استاندارد زندگي جامعه است. 
مطلق  میزان  از  بیش  ثروت  و  درآمد  توزیع  در  نابرابري  به  نسبي  فقر  تعریف  در  بنابراین، 

درآمد افراد توجه مي شود. 
مشکلي که فقر نسبي ایجاد مي کند آن است که این تعریف در هر حال عده اي از افراد 
جامعه را به عنوان فقیر تلقي کرده و مشکل فقر را به صورت یک مسأله دائمي و صرف نظر 

از درجه پیشرفت و رفاه درمي آورد. 
با  که  هستند  افرادی  دارد.  نیز  ذهنی  جنبه  قابل مشاهده،  جنبه  بر  فقر عالوه  فقر ذهني2: 

وجود داشتن درآمد باالتر از خط فقر )مطلق و نسبی( خود را فقیر مي دانند. براي اندازه گیري 
خط فقر ذهنی مي توان با استفاده از اظهارات شخصی و براساس مشاهده عمل کرد.

2ـ1. تعاریف خط فقر
از دید راوالیون3 )1998( خط فقر عبارت است از مخارجي که یک فرد در یک زمان و 
مکان معین براي دسترسي به یک سطح حداقل رفاه متحمل مي شود. افرادي که به این سطح 
رفاه دسترسي  این سطح حداقل  به  تلقي مي شوند و کساني که  فقیر  ندارند،  رفاه دسترسي 
دارند، غیرفقیرند. براي اندازه گیري فقر و تعیین فقرا و جدا کردن آن ها از غیر فقرا به یک 
آستانه یا مالك به نام خط فقر نیاز است. این مالك چگونه اندازه گیري مي شود؟ می توان 

این مالك را براساس واحد پولي و حداقل مخارج براي ارائه حداقل معاش تعریف کرد.
از نظر ابوالفتحي )1371(، خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدي که جامعه مورد 
بررسي با توجه به زمینه اي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... براي تأمین حداقل نیازهاي افراد 
)مانند غذا، پوشاك، مسکن و...( و حداقل شرایطي )مانند حداقل میزان درآمد، تحصیالت، 
مسکن و...( الزم دارد و عدم تأمین آن موجب مي شود فرد مورد بررسي، فقیر در نظر گرفته 

1. همان منبع.
2. Subjective Poverty.
3. Ravallion M. 



بااورا خ  رلا ار رکماز مازناررز هی بانامه ها  سمک ه رتمتاا  د رقموالی ر ارز 229

شود. این روش تعیین خط فقر را روش نیازهاي اساسي1 مي گویند. خط فقر نسبي یا به صورت 
معیني  مرز درآمدي که درصد  به شکل یک  یا  و  از درآمد جامعه  میانگین(  )یا  معین  درصد 
انتخاب خط فقر نسبي موجب  از آن قرار مي گیرند، تعریف مي شود.  پایین تر  افراد جامعه  از 
مي شود که همواره در جامعه عده اي از افراد به عنوان فقیر معرفي  شوند. به عنوان نمونه، براساس 
این تعریف از فقر نسبي حتي در جامعه مرفهي نظیر امریکا )علي رغم افزایش درآمدها و رفع 
نیازهاي اساسي(، همواره گروهي از جمعیت پایین تر از درصد معین میانه درآمد قرار گرفته و 
بنابراین، فقیر محسوب مي شوند. این مسأله مهم ترین اشکال خط فقر نسبي است که استفاده از 
آن در سیاست هاي فقرزدایي با مشکل مواجه می شود؛ زیرا کاربرد آن در اندازه گیري اثرات 
این سیاست ها در کاهش فقر، تناقضاتي به وجود مي آورد. خط فقر نسبي و شاخص هاي فقر 
نسبي بیش از آن که نمایانگر فقر باشند، میزان نابرابري توزیع درآمد در جامعه را نشان مي دهند؛ 
و  رشد  صرف  و  مي گذارد  اثر  آن ها  بر  جامعه  در  درآمد  توزیع  نابرابري  تغییرات  فقط  زیرا 
توسعه اقتصادي ـ اجتماعي جامعه، اندازه آن ها را تغییر نمي دهد؛ درحالي که، خط فقر مطلق 

در نتیجه رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تغییر مي کند.

3ـ1. شاخص های فقر
1ـ3ـ1. شاخص نسبت سرشمار 

(، فقط بیان کننده 
n
qH =  این شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به کل جامعه )

تعداد افراد فقیر است، به این مفهوم که چه نسبتي از افراد جامعه مورد مطالعه، زیر خط فقر 
به سر مي برند. 

q تعداد افراد )خانوار( زیر خط فقر و n تعداد افراد )خانوار( جامعه است. دامنه مقدار 
افراد  کلیه  درآمد  که  است  صفر  شاخص  این  زماني  است.  یک  تا  صفر  بین  شاخص   این 
باشد.  نداشته  فقیري وجود  بوده و هیچ  بیش تر  برآورده شده آن جامعه  فقر  از خط  جامعه 
همچنین در شرایطي این شاخص برابر با یک است که تمام افراد جامعه زیر خط فقر زندگي 
کنند. از اشکاالت این شاخص این است که عمق و شکاف فقر، یعني فاصله افراد فقیر از 

خط فقر را نشان نمي دهد.

1. Basic-Needs Approach.
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2ـ3ـ1. شاخص شکاف فقر

این شاخص فاصله فقرا از خط فقر را نشان داده و بیان کننده عمق، وسعت و شدت فقر 
است. همچنین، مي تواند میانگین شکاف فقر در جامعه را ارائه دهد. از این شاخص مي توان 
به عنوان معرفي براي مقدار درآمد انتقالي الزم به فقیران )مردمي که درآمدشان زیر خط فقر 

است( استفاده کرد تا درآمد آن ها حداقل تا خط فقر باال رود.

∑
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i

i

z
xz

n
gapP

1

1  

اُمین فرد   i xi درآمد  z خط فقر و  افراد فقیر،   q افراد جامعه،  n تعداد  در این شاخص، 
اطالعاتي  فقیران  تعداد  نسبت سرشمار، درمورد  برخالف شاخص  این شاخص  است.  فقیر 

نمي دهد.

3ـ3ـ1. شاخص فوستر،گریر و توربک 

این شاخص همزمان به بررسي درصد افراد فقیر، فاصله آن ها از خط فقر و شدت فقر 
مي پردازد. فوستر، گریر و  توربک )1984( این شاخص را به صورت زیر معرفي کردند: 
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فقر در این شاخص به عنوان تابعي از نسبت شکاف فقر که به توان a رسیده است، تلقي 
بهتر،  به  عبارت  از فقر در جامعه را نشان مي دهد.  تنفر و گریز  پارامتر  میزان  این  می شود. 
به  باید  بوده و  فقر گریزان تر  از  این معني است که جامعه  به  باشد  بیش تر  هرچه مقدار آن 
فقیرترین افراد اهمیت بیش تري داده شود. اگر پارامتر a صفر باشد، این شاخص به شاخص 
سرشمار و اگر یک باشد این شاخص به شاخص نسبت شکاف فقر تبدیل مي شود. اگر این 
پارامتر برابر 2 باشد یعني حساسیت بیش تري به عمق فقر نشان داده و به شاخص FGT تبدیل 
از تمام ویژگي هاي الزم براي یک شاخص فقر  مي شود که یک شاخص عمومي است و 

مطلوب پیروي مي کند. 
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4ـ1. پیشینه تحقیق 
باولي1 در اندازه گیري فقر و تعیین خط فقر به صورت تجربي پیشقدم بود. آرتور باولي در 
سال 1915 کتابي به نام سطح زندگي و فقر2 نوشت. ایشان وجود فقر را در پنج شهر انگلستان 
مطالعه کرد. بررسي فقر در ایران به صورت جامع و علمي توسط دکتر عظیمي در سال 1355 با 
محاسبه خط فقر انجام شد. پژویان )1375(، فقر و توزیع درآمد را مورد توجه قرار داد و سپس 
به بحث خط فقر پرداخت. خط فقر تعریف  شده  و سپس  خط فقر براي  شهر، روستا، و چند 
استان  در سال  1373 استخراج   شد و سپس ضمن  مقایسه  خطوط  فقر به  دست آمده ، دالیل تفاوت  
بین  آن ها توجیه  شد. متوسلي و صمدي )1378(، به مطالعه کاهش خط فقر، کارایي و نابرابري 
در ایران با استفاده از الگوي سیستم مخارج خطي)LES3( پرداختند. محمودي )1382(، فقر را 
به دو اثر رشد اقتصادي و توزیع مجدد تقسیم کرد و نتیجه گرفت هم اثر رشد اقتصادي و هم 
نابرابري بر روند کاهش فقر مثبت است. غروي نخجواني )1384(، به مطالعه فقر  اثر کاهش 
در اقتصاد ایران در سال های 1361تا1382 پرداخت. ابونوري و عباسي قادي )1386(، اثر رشد 
اقتصادي بر فقر و نابرابري در ایران را برآورد کرده و رشد را به صورت فقرزا، فقرزدا و رشد 
سرریز معرفي کردند. ابونوري و مالکي )1387(، خط فقر را طي سه برنامه توسعه در سمنان 
محاسبه و ارزیابي کردند. کاکواني، خاندکر و سان )2003(، رابطه بین رشد اقتصادي و فقر 
مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدند که ارتباط قوي و مثبتی بین رشد و کاهش فقر وجود دارد4. 
سالیا و هیالمو5 )2006( با ترکیب اطالعات براساس شاخص عمق فقر و تعداد افراد فقیر، از 

لحاظ جامعه شناسي و تصمیم گیری های سیاسي، فقر نسبي را به دست آوردند.

2. داده ها و روش استفاده شده در تحقیق

1ـ2. داده ها و بازه زماني 
لحاظ  از   ( بررسی  مورد  منطقه  و  زمانی  دوره  است  الزم  ابتدا  فقر،  برآورد  منظور  به 

1. Arthur Lyon Bowely.
2. Livelihood and Poverty.
3. Linear Expenditure System.

4. کاکواني، خاندکر و سان )2003(.
5. Sallia and Hiilamo.
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شهری یا روستایی بودن خانوارها( مشخص شود؛ پس از آن، گروه کاالهای موجود در سبد 
با برآورد  مصرفی خانوارها تعیین و توابع تقاضای مربوطه تصریح می شود. در گام بعدی، 

پارامترهای توابع تقاضا و استفاده از آن ها، مقدار ریالی خط فقر استخراج خواهد شد.
بودجه  اطالعات  و  آمار  از  آن،  شاخص های  و  فقر  خط  برآورد  برای  تحقیق،  این  در 
اقتصادی و قسمتی  برنامه توسعه  استان مازندارن در طی سه  خانوارهای شهری و روستایی 
نتایج  ایران در نشریه  از برنامه چهارم توسعه )1386-1368( که هر سال توسط مرکز آمار 
)بر  می شود  منتشر  کشور  روستایی  و  شهری  خانوارهای  بودجه  درآمد  ـ  هزینه  آمارگیری 
روی سایت اینترنتی این مرکز نیز موجود است( استفاده شده است. در بررسی رفتار مصرفی 
به دو گروه  نخست  مرحله  در  و روستایی  خانوار، کل مخارج مصرف خانوارهای شهری 
هفت  به  غیرخوارکی  گروه  می شود.  تقسیم  »غیرخوراکی«  و  دخانی«  و  »خوارکی  کاالیی 
گروه  پوشاك، مسکن و اجاره بها، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل 

و ارتباطات، تفریح و تحصیل، کاالها و خدمات متفرقه تقسیم می شود.

2ـ2. روش تحلیل
در این پژوهش، از روش سیستم مخارج خطی استفاده شده است که یکی از سیستم های 
پارامترهای  طریق  از  و  کرده  احراز  دقیقاً  را  تئوری  خواص  که  است  شناخته شده  ای 
تخمین زده شده در تابع تقاضا و با استفاده از آمار مصرف خانوارها، خط فقر را تعیین می کند. 

سیستم فوق براساس تابع مطلوبیت استون ـ گری1 به صورت معادله )1( معرفی می شود:

 ( ) 10,0log
1

 iiii

n

i
i xU αββα −=∑

=
                                      )1

معادله )1( از تابع مطلوبیت کالین و روبین2 )1948( استخراج شده است. تابع مطلوبیت  
فوق به صورت زیر است:

[ ] [ ] 1; 212211
21 =+−−= ααββ αα xxU  )2

 [ ]21 ,ββ که این همان تابع مطلوبیت کاب داگالس است و مبدأ مختصات آن را به نقطه 

1. Stone-Geary Utility Function.
2. Lawrence Klein and Herman Rubin.
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یا  الزامی  به ترتیب حداقل مخارج   β2 β1 و  انتقال داده اند.  در ربع اول محورهای مختصات 
حداقل میزان مصرف کاالی x1 و x2 است.

ii حداکثر کنیم و تابع الگرانژ را  XPM ∑= چنانچه رابطه )1( را با قید بودجه یعنی 
نوشته و تابع تقاضا را تخمین بزنیم خواهیم داشت:

 [ ]2211
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21 ββ
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ازرابطه )2( نهایتاً مقدار x برای یک مدل n کاالیی بصورت زیربه دست می آید: 
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عبارت داخل کروشه را اصطالحاً درآمد فرامعشیتی1 می نامند، یعنی درآمدی )مخارجی( 
که حداقل مخارج الزامی از آن کنار گذاشته شده است. چنانچه رابطه )3( را در Pi ضرب 

کنیم به سیستم مخارج خطی می رسیم: 
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در معادله باال مخارج صرف شده روی کاالی i ام تابعی از تمام قیمت ها و مخارج کل 
مصرف کننده است. αi سهم نهایی مخارج و به معنی آن است که اگر مخارج کل )درآمد( 
مثاًل 100 ریال افزایش یابد، مخارج صرف شده روی کاالی i ام پس از کسر حداقل مخارج 

الزامی، چند ریال افزایش خواهد یافت. 
فرامعیشتی گویند. هر ضربه  با درآمد  ارتباط  به مصرف در  نهایی  میل   ،αi به  اصطالحاً 
نیز جمالت  و  افزایش مصرف کاالیی شود، مصرف کاالهای دیگر  باعث  تصادفی ای که 

1. Supernumerary  Income.
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اختالل معادالت دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، جمالت اختالل معادالت مختلف 
دستگاه رگرسیونی  به نام  دستگاهی  این رو،  از  وابسته اند.  یکدیگر  به  و  نبوده  هم  از  مستقل 
معادالت به ظاهر نامرتبط خواهیم داشت که ارتباط معادالت آن، نه از طریق متغیرهای برونزا 
استخراج شده  تقاضای  توابع  که  آنجا  از  است.  اختالل  جمالت  طریق  از  بلکه  درونزا،  و 
برحسب پارامترها غیرخطی است، پارامترهای الگو را می توان با روش رگرسیون های به ظاهر 
نامرتبط تکراری )ISUR(1 برآورد کرد. چون هشت گروه کاالهای عمده وجود دارد پس، 
به  مربوط  برآوردی  پارامترهای  از  استفاده  با  بعد،  مرحله  در  داشت.  معادله خواهیم  هشت 
حداقل معاش و با در نظرگرفتن شاخص های قیمت مربوط به هر کاال و با استفاده از رابطه 
)این رابطه بیانگر حداقل هزینه الزمی است که خانوارها برای به دست آوردن کاالی  iiPβ∑

مورد نیازشان پرداخت می کنند( خط فقر برآورد می شود.

3. یافته ها

1ـ3. برآورد خط فقر در مناطق شهري و روستایي
نتایج حاصل از برآورد پارامترهاي αi و βi در مناطق شهري و روستایي در جدول های  

)1( و )2( آورده شده است.

        جدول 1ـ پارامترهاي برآوردشده سيستم مخارج خطي خانوارهاي شهري 
استان مازندران

   پارامتر         

کاال

خوراکی 
مسكنپوشاكدخانی

کاال و 
خدمات منزل

حمل ونقل 
ارتباطات

بهداشت 
و درمان

تفریح و 
تحصیل

کاال و خدمات 
متفرقه

αi
t

0/117130
)10/06 (

0/082304
)15/27 (

0/105533
)12/12(

0/089969
)10/89(

0/145843
)10/6(

0/268875
)10/68(

0/0477190
)17/57(

0/140900
)16/50(

βi
t

79366/09
)21/27(

16003/65
)9/44(

6529/19
)19/50(

12934/83
)5/09(

11648/29
)1/95(

15607/01
)1/98(

8482/089
)5/75(

15776/68
)3/69(

R20/990/980/990/970/910/940/990/98

منبع: یافته های تحقیق.

1. Iterative Seemingly Unrelated Regression.
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نهایي  سهم  بیش ترین  که  مي دهد  نشان   )1( جدول  در   αi برآوردی  پارامتر   ردیف 
مخارج خانوار شهري استان مازندران به بهداشت و درمان )رقم 0/26( مربوط است. به این 
معنا که اگر مخارج فرامعیشتي )مخارج اختصاص یافته به کاال پس از کسر حداقل معاش( 
افزایش  ریال   0/26 درمان  و  بهداشت  به  اختصاص یافته  مخارج  یابد،  افزایش  ریال  یک 
با  ارتباطات  و  حمل ونقل  فرامعیشتي،  مخارج  جذب  در  درمان  و  بهداشت  از  بعد  مي یابد. 
سهم هزینه نهایي 0/145 در رتبه دوم جاي گرفته اند. کم ترین سهم به تفریح و تحصیل با 
رقم 0/047 اختصاص دارد. بنابراین، هرگونه رشد درآمد در مناطق شهری استان مازندران، 
بیش ترین فشار را بر تقاضای گروه بهداشت و درمان دارد. با توجه به میزان حداقل معاش 
)βi(، باالترین مقدار حداقل معاش به خوراك و دخانیات و کم ترین مقدار به مسکن تعلق 
نشان  را  روستایي  مناطق  در   βi و   αi پارامترهاي  برآورد  از  حاصل  نتایج   )2( جدول  دارد. 

مي دهد.

 جدول 2ـ پارامترهاي برآوردشده سيستم مخارج خطي 
خانوارهاي روستايي استان مازندران

   پارامتر          

کاال
خوراکی 

مسكنپوشاكدخانی

کاال وخدمات 
منزل، بهداشت 

درمان، حمل ونقل 
و ارتباطات

تفریح و 
تحصیل 

کاال و 
خدمات 
متفرقه 

αi
t

0/243298
)5/37(

0/071843
)5/43(

0/132694
)4/27(

0/424013
)10/20(

0/050428
)8/08(

0/079557
)2/6(

βi
t

80360/03
)8/41(

19431/03
)6/97(

23651
)4/11(

30511/04
)2/19(

3827/65
)3/50(

21504/25
)4/58(

R20/990/980/980/990/980/97

منبع: یافته های تحقیق.

با  ارتباطات  پارامتر در گروه حمل ونقل و  این   ،βi پارامتر  نبودن  به شرط منفی  با توجه 
عالمت منفي ظاهر شد که با تئوري منفي  نبودن αi و βi ناسازگار است. برای رفع این مشکل، 
گروه هاي کاال و خدمات منزل و بهداشت و درمان را با گروه حمل ونقل و ارتباطات ادغام 
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خانوار  مخارج  نهایي  سهم  بیش ترین  مي دهند  نشان   )2( جدول  در   αi ضرایب  کردیم. 
حمل ونقل  درمان،  و  بهداشت  منزل،  خدمات  و  کاال  گروه  به  مازندران  استان  روستایي 
و  خوراك  به ترتیب  آن،  از  بعد  دارد.  اختصاص   0/42 نهایي  هزینه  سهم  با  ارتباطات  و 
دخانیات، مسکن، کاال و خدمات متفرقه و پوشاك قرار دارد. همچنین، کم ترین سهم هزینه 
نهایي به گروه تفریح و تحصیل با رقم 0/05 تعلق دارد. بر این اساس، هرگونه رشد درآمد 
در مناطق روستایی استان مازندران، بیش ترین فشار را برای تقاضای گروه کاال و خدمات 
 )βi(با توجه به میزان حداقل معاش منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات دارد.  
باالترین مقدار حداقل معاش به خوراك و دخانیات و کم ترین مقدار آن به تفریح و تحصیل 
از درآمد  به مصرف  نهایی  میل  مقایسه جدول های فوق می توان دریافت که  با  تعلق دارد. 
فرامعیشتی در گروه های خوراکی و دخانی، مسکن، تفریح و تحصیل برای مناطق روستایی، 
حداقل  بیانگر  برآوردی  پارامتر  در  برتری  این  همچنین  و  بوده  شهری  مناطق  از  بزرگ تر 
نیز  متفرقه  خدمات  و  کاالها  و  مسکن  پوشاك،  دخانی،  و  خوراکی  گروه های  در  معاش 
∑iiPβ مي توان  مشهود است. حال با داشتن پارامترهاي برآوردشده و با استفاده از رابطه 
خط فقر را محاسبه کرد. خط فقر در مناطق شهري و روستایي استان مازندران در جدول 
)3(  محاسبه شده و در نمودار )1( خط فقر مناطق شهري با خط فقر مناطق روستایي مقایسه 

شده است. 

 جدول 3ـ برآورد خط فقر  به تفكيک مناطق شهري و روستايي 
استان مازندران

سالبرنامه توسعه اقتصادي
خط فقر در مناطق شهري 

)ریال(
خط فقر در مناطق روستایي 

)ریال(

 برنامه اول 
توسعه اقتصادي

13682412482/81533763/8
1369275414/51654199/8
13702656093/91880142/2
137132054192352401/6
13723891217/22691590/7

2488125/52022419/6میانگین
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 برنامه دوم 
توسعه اقتصادي

13747704872/13464782/3
13759369073/74483556/3
137611040453/85612700
137713287422/87673836/1
13781623157410231869

11526679/36293348/8میانگین

 برنامه سوم 
توسعه اقتصادي

137918303261/412478389
138019783135/515033743
13813016866317928500
138225863466/620623386
13832965890723724939

24755486/717957791/4میانگین

 برنامه چهارم 
 توسعه اقتصادي 

)سه سال اول برنامه(

13843275960226469540
13853670924229833068
13864360145734234502

3769010030179037میانگین

منبع: یافته های تحقیق.

منبع: یافته های تحقیق

نمودار 1ـ مقايسه خط فقر ساالنه در مناطق شهری و روستايی استان مرکزی

با توجه به جدول )3(، خط فقر ساالنه مناطق شهري استان از 2412482/8ریال در ابتداي 
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برنامه اول )1368( به 43601457/2 ریال در سال 1386 رسیده است. همچنین، خط فقر ساالنه 
به 34234502/2   )1368( اول  برنامه  ابتداي  در  ریال  از 1533763/8  استان  مناطق روستایي 
ریال در سال 1386 رسیده است. لذا روند خط فقر، هم در مناطق شهري و هم در مناطق 
داشته  قرار  روستایي  فقر  خط  از  باالتر  همواره  شهري  فقر  خط  و  بوده  افزایشي  روستایي، 
است. براساس میانگین خط فقر در برنامه های توسعه، دو نکته حائز اهمیت است، اول این که 
میزان خط فقر محاسباتی برای مناطق شهری و روستایی روند صعودی دارد و دوم، خط فقر 

مناطق شهری همواره بزرگ تر از مناطق روستایی است. 
در ادامه شاخص های فقر، نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص فوستر، گریر و 
توربک برای مناطق شهری و روستایی استان محاسبه شده و در جدول های )4( و )5( نشان 

داده شده است.

 جدول 4ـ شاخص هاي فقر در مناطق شهري استان مازندران )1368-1386( 
)درصد(

سالبرنامه توسعه اقتصادي

شاخص هاي فقر

فوستر، گریر و نسبت شكاف فقرنسبت سرشمار
توربک

 برنامه اول 
توسعه اقتصادي

136854/8657/518/02
136941/547/616/3
137032/43913/2
137140/747/716/4
137242/949/717/6

42/548/316/3میانگین

 برنامه دوم 
توسعه اقتصادي

137447/5137/218/05
13754540/918/1
137663/1425/5413/76
137757/8922/1511/5
137852/6818/689/23

53/228/914/1میانگین
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سالبرنامه توسعه اقتصادي

شاخص هاي فقر

فوستر، گریر و نسبت شكاف فقرنسبت سرشمار
توربک

 برنامه سوم 
توسعه اقتصادي

137939/114/577/03
138048/7818/369/51
138154/9420/119/95
138238/7612/405/8
138325/457/983/61

41/414/77/2میانگین

 برنامه چهارم 
 توسعه اقتصادي 

)سه سال اول برنامه(

138425/368/343/92
138525/758/23/93
138635/511/715/69

28/99/44/5میانگین
منبع: یافته های تحقیق.

همان گونه که در جدول )4( مشهود است، شاخص نسبت سرشمار حاکی از روند تقریباً 
درصد  متوسط  به طور  یعنی  است.  استان  شهری  مناطق  جمعیت  کل  به  فقرا  نسبت   نزولی 
افراِد زیر خط فقر مناطق شهری استان کاهش داشته است. همچنین، این شاخص براساس 
شکاف  شاخص  است.  یافته  کاهش  درصد   28/9 به  درصد   42/5 عدد  از  برنامه،   میانگین 
مورد  سال های  طی  نیز  می کند  اندازه گیری  را  فقر  خط  از  فقرا  فاصله  واقع  در  که   فقر 
میانگین  براساس  شاخص  این  به طوری که  است،  داده  نشان  را  نزولی  روندی   بررسی 
نتیجه  می توان  لذا  است.  داشته  به 9/4 درصد  از عدد 48/3 درصد  برنامه، حرکتی کاهشی 
نیز کاهش  فقر  فقرا؛ شدت، وسعت و عمق  نسبت  نزولی در  بروز روند  به مانند  گرفت که 
یافته است. در نهایت، شاخص فوستر، گریر و توربک نیز به مانند دو شاخص قبلی روندی 
بیانگر کاهش میزان تنفر و گریز جامعه از فقر است. عدد محاسباتی این  کاهشی دارد که 
یافت. سه  برنامه چهارم کاهش  به 4/5 درصد در  اول  برنامه  از 18/02 در صد در  شاخص 
شاخص مذکور برای مناطق روستایی استان نیز محاسبه شده اند که در ادامه در جدول )5( 

آمده است.
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 جدول 5ـ شاخص های فقر در مناطق روستايی استان مازندران )1386- 1368( 
) درصد(

سالبرنامه توسعه اقتصادي

شاخص هاي فقر

فوستر، گریر و نسبت شكاف فقرنسبت سرشمار
توربک

 برنامه اول 
توسعه اقتصادي

136849/743/519/02
136943/739/217/12
137036/431/716/84
137141/238/517/3
137244/641/615/8

43/138/917/2میانگین

برنامه دوم
توسعه اقتصادي

137449/636/416/5
13754831/518/04
137643/5217/819/89
137739/3415/558/74
137835/8414/428/11

43/323/112/3میانگین

برنامه سوم
توسعه اقتصادي

137933/8713/107/14
138041/2916/519/14
138140/9617/029/74
138233/61126/44
138328/3310/475/92

35/613/87/7میانگین

برنامه چهارم
توسعه اقتصادي

)سه سال اول برنامه(

138431/1111/075/74
138527/8610/435/60
138628/0710/635/58

29/0110/75/6میانگین

منبع: یافته های تحقیق.

با  روند حرکتی هر سه شاخص محاسباتی در جدول )5( برای مناطق روستایی، منطبق 
نتایج حاصله از مناطق شهری ای است که در جدول )4( بود، اما از نظر اندازه تفاوت هایی 
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در  شهری  مناطق  سرشمار  شاخص  برنامه  ای  طی  میانگین  اساس،  این  بر  می شود.  مشاهده 
برنامه دوم و سوم، بزرگ تر از مناطق روستایی بوده و نشان می دهد که نسبت افراد فقیر در 
این دو برنامه در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است و در سایر برنامه ها عکس آن 
حاکم است. همچنین شاخص نشان دهنده  میزان شکاف فقرا از خط فقر، براساس میانگین 
مناطق  از  بزرگ تر  استان  شهری  مناطق  در  سوم  و  دوم  اول،  برنامه های  در  برنامه ای،  طی 
روستایی بوده و نشانگر عمق بیش تر فقر در سه برنامه اول توسعه در مناطق شهری نسبت به 
بیانگر برتری  مناطق روستایی است. میانگین طی برنامه ای شاخص فوستر، گریر و توربک 
این  به  است؛  روستایی  مناطق  برای  چهارم  و  سوم  اول،  برنامه های  در  این شاخص  عددی 
مفهوم که در این برنامه ها به طور متوسط، میزان تنفر و گریز از فقر در مناطق روستایی بیش تر 

از مناطق شهری بوده است.
به طورکلی، برنامه دوم توسعه کشور در مناطق شهری و روستایی استان، از نظر میانگین 
شاخص نسبت سرشمار در مقایسه با برنامه اول و روند موجود در برنامه ها، ناکارا بوده، اما 

روند برنامه ها از نظر میانگین شاخص شکاف فقر کارا بوده است.

جمع بندی و مالحظات

در این پژوهش ابتدا ادبیات نظري و تجربي فقر بررسی شد. سپس، به کمک داده های 
ظاهر  به  رگرسیون هاي  روش  و  خطي  مخارج  سیستم  طریق  از  خانوارها،  درآمد  ـ  هزینه 
نامرتبط تکراري در سال هاي 1386-1368، خط فقر برآورد گردید. به کمک خط فقر و 
مناطق  براي  فقر  داده های خام هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایي، شاخص هاي 
شهري و روستایي استان محاسبه شد. روند خط فقر، هم در مناطق شهري و هم در مناطق 
از  )روستایی(  شهري  مناطق  ساالنه  فقر  خط  به طوري که  است؛  صعودی  استان  روستایي 
 )34234502/2(  43601457/2 به  اول  برنامه  ابتداي  در  ریال   )1533763/8(  2412482/8
ریال در سال سوم برنامه چهارم )1386( افزایش یافته است. همچنین براساس میانگین خط 
فقر طی برنامه های توسعه، اوالً، روندی صعودی در میزان خط فقر محاسباتی برای مناطق 
شهری و روستایی مشاهده می شود و ثانیاً، خط فقر مناطق شهری همواره بزرگ تر از مناطق 

روستایی است. 
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و  گریر  فوستر،  شاخص  و  فقر  شکاف  سرشمار،  نسبت  شاخص های  تحقیق،  ادامه  در 
توربک محاسبه شد. نرخ فقر در مناطق شهري استان از 54/86 در سال 1368، کاهش یافته 
و به 35/5 درصد در سال 1386 رسیده است. همچنین، نرخ فقر در مناطق روستایي از 49/7 
درصد در سال 1368، کاهش یافته و به 28/07 درصد در سال 1386 رسید. شاخص نسبت 
شکاف فقر در مناطق شهري استان از 57/5 درصد در سال 1368 به 11/71 درصد در سال 
1386 کاهش یافت و شاخص نسبت شکاف فقر در مناطق روستایي استان از 43/5 درصد 
گریر  فوستر،  شاخص  است.  یافته  کاهش   1386 سال  در  درصد   10/63 به   1368 سال  در 
یافته است.  به 5/69 درصد کاهش  از 18/02 درصد در 1368  مناطق شهري  توربک در  و 
همچنین، شاخص فوستر، گریر و توربک در مناطق روستایي از 19/02 درصد در سال 1368 
به 5/58 درصد در سال 1386 کاهش داشته است. به طورکلی، در مناطق شهری و روستایی 
با برنامه  استان، برنامه دوم توسعه کشور از نظر میانگین شاخص نسبت سرشمار در مقایسه 
اول و روند موجود در برنامه ها ناکارا بوده، اما روند برنامه ها از نظر میانگین شاخص شکاف 
نیز  برنامه ها  طی  محاسباتی  فقر  خط  افزایشی  روند  براساس  همچنین  است.  بوده  کارا  فقر 

می توان این برنامه ها را نامناسب تلقی کرد.
ایجاد چترهای  از طریق  فقرزدایی  سایر کشورها،  موفق  تجربیات  به  توجه  با  پایان،  در 
افزایش  و  بیش تر  ارائه خدمات آموزشی  اجتماعی،  تأمین  و  بیکاری  بیمه  براساس  حمایتی 
سال های تحصیل، به خصوص در مناطق روستایی استان، توصیه می شود. درضمن، شاخص 
شکاف فقر در هر سال نشان می دهد که برای پرکردن شکاف فقر و رساندن افراِد زیر خط 
مثال، در سال 1386 شاخص  به عنوان  نقدی الزم است؛  میزان کمک  فقر، چه  به خط  فقر 
باید 11/71 درصد خط  درنتیجه،  است؛  بوده  مناطق شهری 11/71 درصد  در  فقر  شکاف 
سال  آن  در  فقر  شکاف  تا  داد  اختصاص  فقر  خط  زیر  افراد  به  را   1386 سال  شهری  فقر 
پنج ساله مذکور )1386-1368( برنامه های  این که در طي  به  با توجه  برود. همچنین  بین  از 

گروه بهداشت و درمان در مناطق شهري و گروه کاال و خدمات منزل، بهداشت و درمان، 
و  داشته اند  خانوار  مصرف  الگوي  در  بیش تري  نهایي  هزینه  سهم  ارتباطات،  و  حمل ونقل 
هزینه باالي تأمین آن ها، خانواده را از دسترسي مطلوب و مناسب سایر نیازهاي اساسي مانند 
برنامه ریزی و سیاستگذاري صحیح و  باید  لذا  بازمی دارد،  خوراك، مسکن و پوشاك و... 
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مناسبي جهت کاهش هزینه های این دو گروه در سبد خانوار انجام شود. شایان ذکر است 
پرهیز از یکسان فرض کردن مناطق و گروه هاي مختلف در یک برنامه فقرزدایي و تدوین 

یک برنامه غیرمتمرکز و انعطاف پذیر ضروري است.
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