فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،64پاییز 223-245 ،1391

برآورد خط فقر در استان مازندران طي برنامههاي
توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ايران

شهریار زروکی

*

مجتبي شهميري شورمستی

دریافت88/8/10 :

**

پذیرش90/8/15 :

خط فقر  /مازندران  /شاخص نسبت سرشمار  /شاخص نسبت شكاف فقر  /شاخص فوستر

 /گرير و توربك

چكيده
مسأله فقر و فقرزدايي همواره مورد توجه ملل بوده است .براي حل اين مسأله دانستن

ميزان و عمق فقر ،امري ضروري است .در این پژوهش ،با هدف محاسبه خط فقر و ارزيابي

آن در استان مازندران ،از سيستم مخارج خطي ( )LESو روش رگرسيونهاي بهظاهر نامرتبط

تكراري ( )ISURاستفاده شده است .بازه زماني اين تحقيق مربوط به برنامههاي پنجساله توسعه

اقتصادي ـ اجتماعي ايران در سالهاي  1368-1386است .براي محاسبه خط فقر از متوسط
هزينه مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي استان مازندران ،شاخص قيمت خردهفروشي

گروههاي كاالها و خدمات مصرفي شهري و روستايي استان مازندران و همچنين دادههای

خام هزينه و درآمد خانوار استان استفاده شده است.

يافتههاي پژوهش حاكي از وجود روند افزایشی خط فقر مناطق شهری و روستایی استان

است ،بهطوریکه خط فقر شهري همواره باالتر از خط فقر روستايي است .همچنین ،خط فقر
شهري ساالنه از  2412482/8ريال در سال  1368به  43601457/2ريال در سال  1386و خط

فقر روستايي ساالنه از  1533763/8ريال در سال  1368به  34234502/2ريال در سال 1386
* .عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،گروه علوم اقتصادی.
** .كارشناس ارشد علوم اقتصادي
شهریار زورکی ،مسئول مکاتبات.

zarokish@gmail.com
shahmiri.m@gmail.com

پژوهشنامه بازرگانی

224

رسيده است .عمکرد برنامه دوم از جنبه كاهش افراد فقير نامناسب بوده ،اما کلیه برنامهها از

نظر سایر شاخصها مناسباند.
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مقدمه
فقر همواره یکی از معضالت جامعه بشری است؛ این پدیده دردناک ،تاکنون نهتنها

تحت کنترل درنیامده بلکه بهطور مداوم با پیشرفتهای جوامع بشری ،در عرصههای
مختلف از جمله اقتصاد ،شدت یافته است .مطالعات اندكي براي اندازهگيري فقر از اوايل

قرن بيستم آغاز شده است .فقر بهصورتهاي مختلف تعريف شده و مفهوم آن در طي
زمان و بر اثر تحوالت اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي تغيير يافته است .فقر فقط

شامل كساني نيست كه از نياز مداوم و عميق رنج ميبرند بلكه كساني كه در سطحي كمتر
از استانداردهاي قابل قبول در يك دوره زماني زندگي كنند و از ارزشهاي اجتماعي

محروماند را نیز دربرمیگیرد .موضوع فقر در سالهای اخير در ایران ،هم از لحاظ نظري
و هم از جنبه عملي ،اهميت خاصي یافته است .به همين دليل ،ادبيات فقر ،خط فقر و

روشهاي اندازهگيري آن مورد توجه محققان ،اقتصاددانها و جامعهشناسان قرار گرفته
است .تالشهاي فراواني در قالب مطالعات پژوهشي ،همايشهاي مختلف و برنامههاي

فقرزدايي انجام شد تا فقر در ايران ،از ابعاد مختلف بررسي شود .نتايج اين مطالعات حاكي
از آن است كه اندازه فقر ،طيف وسيعي را در بر میگيرد .اما درمورد درصد جمعيت فقير
ايران اختالفنظر وجود دارد .اين اختالفنظر در مطالعات مختلف به چند علت است:

اول آنكه مفهوم فقر ،نوع نگاه به فقر و طرز تلقي از فقر در نظر محققان مختلف،

متفاوت است.

دوم آنكه براي اندازهگيري فقر ،روش واحد توافقشدهای وجود ندارد .بنابر اين ،ممکن

است دو محقق كه درمورد مفهوم توافق دارند ،به دليل بهكارگيري روشهاي متفاوت،
اندازههاي متفاوتي از فقر را گزارش دهند.

سوم آنكه تعدد متغير يا متغيرهايي است كه فقر را ارزيابي میکنند .همين امر موجب

تفاوت میزان فقر در مطالعات مختلف ميشود .براي مثال ،اگر در اندازهگيري فقر از
درآمد استفاده شود ،نتايج متفاوت از وقتی است كه از متغير مخارج استفاده میشود .براي

اندازهگيري فقر ،شاخصهاي متفاوتي وجود دارد .پس از توافق در مورد مفهوم فقر و

شاخص فقر ميتوان با استفاده از دادههاي مربوط ،فقر را اندازهگیری کرد .براي اينكار به
دادههاي آماري دقيق و قابلاعتمادی نياز است .مطالعه فقر در سطح استان ميتواند زمينهساز
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روش مناسبي براي فقرزدايي جهت نيل به توسعه پايدار و برنامهريزي منطقهاي باشد .با
توجه به اينكه با گسترش فقر ،تقاضاي مؤثر جامعه كاهش یافته و به تبع آن ،توليد و اشتغال
کاهش مییابد ،لذا با شناسايي افراد فقير و حمايت از آنها ميتوان از تبعات منفی آن

جلوگیری کرد .بر این اساس ،اين مقاله میکوشد خطوط فقر ،1شاخص نسبت سرشمار،2

شاخص شكاف فقر 3و شاخص فوستر ،گرير و توربك 4را در سالهاي 1368الی 1386برای
مناطق شهري و روستايي استان مازندران محاسبه کرده و مشخص کند که آيا برنامههاي

پنج ساله توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ايران تأثير معناداري بر فقر استان داشته است یا خیر.

براي يافتن پاسخ ،ابتدا خط فقر ،شاخصهای فقر (نسبت سرشمار و نسبت شكاف فقر و

شاخص فوستر ،گرير و توربك) برآورد شده ،سپس با مقايسه شاخصهاي فقر در برنامههای

پنجساله ،میزان فقر استان ارزيابي میشود.

 .1مروري بر ادبيات فقر
به عقيده آمارتيا سن 5افتخار انجام اولين مطالعه جدي درباره فقر و سطح معاش از

آن سر ويليام پتي 6است .پتي در نيمه دوم قرن هفدهم ،در دانشگاه آكسفورد به تدريس

آناتومي و موسيقي اشتغال داشت .در اواخر عمر خود كتابي با عنوان حساب سياسي تأليف
كرد كه در آن ،با استفاده از ارقام مربوط به درآمد و هزينه خانوارها ،وضع معاش مردم
فرانسه و انگلستان را مقایسه کرد .آمارتيا سن ،از الوازيه ،7الگرانژ 8و كسنه 9از جمله

بنيانگذاران اروپايي مطالعه علمي پديده فقر ،نام برد .براي نخستينبار در امريكا ،گزارش

شوراي مشاوران اقتصادي رئيسجمهور ،خط فقر را  3000دالر در سال تعيين كرد كه بعدها
اساس اعالم خط فقر در امريكا گرديد .بانك جهاني و سازمان بينالمللي كار 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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كاربرد مفاهيمي از جمله نيازهاي اساسي ،منظور کردن حداقل مصرف كاالهاي ضروری و
لحاظ کردن شرايط زيستمحيطي در محاسبه خط فقر كه در گزارش  1980برانت 1آمده،
نقش بسزايي داشتند.

1ـ .1تعريفهای فقر
تعريف ارائهشده از فقر برحسب مكان و زمان متفاوت است و بين محققان اختالفنظر

وجود دارد ،اما اكثرا ً در خصوص نياز به تعريف فقر اتفاقنظر دارند.

آدام اسميت معتقد است ،منظور از مايحتاج یا ضروريات ،گذشته از كاالهايي كه

وجودشان براي ادامه حيات الزم است ،شامل همه چيزهايي است كه طبق آداب و رسوم
يك كشور ،عدم دسترسي به آنها براي مردم محترم و آبرومند ،حتي در پايينترين سطوح
جامعه ،نامطلوب تلقي ميشود .سن ( )1981در مطالعات خود بيان كرده است كه كليه

تعاريف صورتگرفته در مورد فقر بهنوعي به محروميت اشاره دارد .محروميت ،خود يك
مفهوم نسبي است كه ممكن است در مكانها و زمانهاي مختلف ،متفاوت باشد .بدينمعنا

كه ممكن است در يك كشور درحالتوسعه ،فقر ،محروميت از امكاناتی نظير غذا ،مسكن

و دارو تلقي شود كه براي ادامه حيات ضروري است؛ درحاليكه در يك كشور توسعهيافته
بر محروميت نسبي از شرايط و امكانات يك زندگي متوسط داللت دارد.2

فقر مطلق :3يك موضوع عيني و متضمن تعريف علمي است كه بر پايه حداقل معاش

شكل میگیرد و منظور از آن ،حداقل نيازهايي است كه براي حفظ زندگي الزم است.

به اين ترتيب ،فقر مطلق بهعنوان ناتواني در كسب حداقل استانداردهای زندگي تعريف
میشود .فقر مطلق بستگي به چگونگي تعريف حداقل معاش دارد .پس بايد بدانيم مردم به
چه چيز نياز دارند و با دسترسي به چه ميزان از كاالها و خدمات مشكل فقر آنها برطرف

میشود.

فقر نسبي :4يك موضوع نسبي است كه در آن ،يك فرد در تأمين نيازهاي اساسي در
1. Brant.

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

3. Absolute Poverty.
4. Relative Poverty.
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سطح پايينتري از نيازهاي ساير افراد جامعه موردنظر قرار گيرد .1در فقر نسبي كه ناشي از
اختالف شديد درآمدي است ،فقر صرفاً ناشي از فقدان منابع جهت تأمين نيازهاي اساسي

نيست بلكه ناشي از كمبود منابع فرد برای دسترسي به حداقل استاندارد زندگي جامعه است.

بنابراين ،در تعريف فقر نسبي به نابرابري در توزيع درآمد و ثروت بيش از ميزان مطلق
درآمد افراد توجه ميشود.

مشكلي كه فقر نسبي ايجاد ميكند آن است كه اين تعريف در هر حال عدهاي از افراد

جامعه را بهعنوان فقیر تلقي کرده و مشكل فقر را بهصورت يك مسأله دائمي و صرفنظر
از درجه پيشرفت و رفاه درميآورد.

فقر ذهني :2فقر عالوه بر جنبه قابلمشاهده ،جنبه ذهنی نيز دارد .افرادی هستند كه با

وجود داشتن درآمد باالتر از خط فقر (مطلق و نسبی) خود را فقیر ميدانند .براي اندازهگيري

خط فقر ذهنی ميتوان با استفاده از اظهارات شخصی و براساس مشاهده عمل كرد.
2ـ .1تعاريف خط فقر

از دید راواليون )1998( 3خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك زمان و

مكان معين براي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل ميشود .افرادي كه به اين سطح
رفاه دسترسي ندارند ،فقير تلقي ميشوند و كساني كه به اين سطح حداقل رفاه دسترسي
دارند ،غيرفقيرند .براي اندازهگيري فقر و تعيين فقرا و جدا كردن آنها از غير فقرا به يك

آستانه يا مالك به نام خط فقر نياز است .اين مالك چگونه اندازهگيري ميشود؟ میتوان
اين مالك را براساس واحد پولي و حداقل مخارج براي ارائه حداقل معاش تعريف كرد.

از نظر ابوالفتحي ( ،)1371خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدي كه جامعه مورد

بررسي با توجه به زمينهاي فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و ...براي تأمين حداقل نيازهاي افراد
(مانند غذا ،پوشاك ،مسكن و )...و حداقل شرايطي (مانند حداقل ميزان درآمد ،تحصيالت،

مسكن و )...الزم دارد و عدم تأمين آن موجب ميشود فرد مورد بررسي ،فقير در نظر گرفته

 .1همان منبع.

2. Subjective Poverty.
3. Ravallion M.
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شود .اين روش تعيين خط فقر را روش نيازهاي اساسي 1ميگويند .خط فقر نسبي يا بهصورت
درصد معين (يا ميانگين) از درآمد جامعه و يا بهشكل يك مرز درآمدي كه درصد معيني

از افراد جامعه پايينتر از آن قرار ميگيرند ،تعريف ميشود .انتخاب خط فقر نسبي موجب

ميشود كه همواره در جامعه عدهاي از افراد بهعنوان فقير معرفيشوند .بهعنوان نمونه ،براساس
اين تعريف از فقر نسبي حتي در جامعه مرفهي نظير امريكا (عليرغم افزايش درآمدها و رفع

نيازهاي اساسي) ،همواره گروهي از جمعيت پايينتر از درصد معين ميانه درآمد قرار گرفته و
بنابراين ،فقير محسوب ميشوند .اين مسأله مهمترين اشكال خط فقر نسبي است كه استفاده از

آن در سياستهاي فقرزدايي با مشكل مواجه میشود؛ زيرا كاربرد آن در اندازهگيري اثرات

اين سياستها در كاهش فقر ،تناقضاتي بهوجود ميآورد .خط فقر نسبي و شاخصهاي فقر
نسبي بيش از آنكه نمايانگر فقر باشند ،ميزان نابرابري توزيع درآمد در جامعه را نشان ميدهند؛
زيرا فقط تغييرات نابرابري توزيع درآمد در جامعه بر آنها اثر ميگذارد و صرف رشد و

توسعه اقتصادي ـ اجتماعي جامعه ،اندازه آنها را تغيير نميدهد؛ درحاليكه ،خط فقر مطلق

در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تغيير ميكند.
3ـ .1شاخصهای فقر

1ـ3ـ .1شاخص نسبت سرشمار

اين شاخص بهصورت نسبت تعداد افراد فقير به كل جامعه (  ،) H = qفقط بيانكننده
n

تعداد افراد فقير است ،به این مفهوم که چه نسبتي از افراد جامعه مورد مطالعه ،زير خط فقر
به سر ميبرند.

 qتعداد افراد (خانوار) زير خط فقر و  nتعداد افراد (خانوار) جامعه است .دامنه مقدار

ص بين صفر تا يك است .زماني اين شاخص صفر است كه درآمد كليه افراد
اين شاخ 
جامعه از خط فقر برآورده شده آن جامعه بيشتر بوده و هيچ فقيري وجود نداشته باشد.

همچنین در شرايطي این شاخص برابر با يك است كه تمام افراد جامعه زير خط فقر زندگي
كنند .از اشكاالت اين شاخص اين است كه عمق و شكاف فقر ،يعني فاصله افراد فقير از
خط فقر را نشان نميدهد.

1. Basic-Needs Approach.
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2ـ3ـ .1شاخص شكاف فقر

اين شاخص فاصله فقرا از خط فقر را نشان داده و بيانكننده عمق ،وسعت و شدت فقر

است .همچنین ،ميتواند ميانگين شكاف فقر در جامعه را ارائه دهد .از اين شاخص ميتوان

بهعنوان معرفي براي مقدار درآمد انتقالي الزم به فقيران (مردمي كه درآمدشان زير خط فقر

است) استفاده کرد تا درآمد آنها حداقل تا خط فقر باال رود.

1 q z − xi
∑
n i =1 z

= P gap

در این شاخص n ،تعداد افراد جامعه q ،افراد فقير z ،خط فقر و  xiدرآمد  iاُمين فرد

فقير است .اين شاخص برخالف شاخص نسبت سرشمار ،درمورد تعداد فقيران اطالعاتي
نميدهد.

3ـ3ـ .1شاخص فوستر،گرير و توربك

اين شاخص همزمان به بررسي درصد افراد فقير ،فاصله آنها از خط فقر و شدت فقر

ميپردازد .فوستر ،گرير و توربك ( )1984این شاخص را بهصورت زير معرفي کردند:
a≥0

1 q ( z − xi ) a
∑ za
n i =1

= FGTa

فقر در اين شاخص بهعنوان تابعي از نسبت شكاف فقر كه به توان  aرسيده است ،تلقي

میشود .این پارامتر ميزان تنفر و گريز از فقر در جامعه را نشان ميدهد .به عبارت بهتر،
هرچه مقدار آن بيشتر باشد به اين معني است كه جامعه از فقر گريزانتر بوده و بايد به

فقيرترين افراد اهميت بيشتري داده شود .اگر پارامتر  aصفر باشد ،اين شاخص به شاخص

سرشمار و اگر يك باشد اين شاخص به شاخص نسبت شكاف فقر تبديل ميشود .اگر اين
پارامتر برابر  2باشد يعني حساسيت بيشتري به عمق فقر نشان داده و به شاخص  FGTتبديل

ميشود كه يك شاخص عمومي است و از تمام ويژگيهاي الزم براي يك شاخص فقر
مطلوب پيروي ميكند.

1 q ( z − xi ) 2
∑ z2
n i =1

= FGT2
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4ـ .1پيشينه تحقيق
باولي 1در اندازهگيري فقر و تعيين خط فقر بهصورت تجربي پيشقدم بود .آرتور باولي در

سال  1915كتابي به نام سطح زندگي و فقر 2نوشت .ایشان وجود فقر را در پنج شهر انگلستان
مطالعه کرد .بررسي فقر در ايران بهصورت جامع و علمي توسط دكتر عظيمي در سال  1355با

محاسبه خط فقر انجام شد .پژويان ( ،)1375فقر و توزيع درآمد را مورد توجه قرار داد و سپس

ي شهر ،روستا ،و چند
س خط فقر برا 
ف شد ه و سپ 
به بحث خط فقر پرداخت .خط فقر تعري 

ط فقر بهدستآمده ،داليل تفاوت
ن مقايس ه خطو 
جشد و سپس ضم 
استا ن در سا ل  1373استخرا 

ن آنها توجي ه شد .متوسلي و صمدي ( ،)1378به مطالعه كاهش خط فقر ،كارايي و نابرابري
بي 
در ايران با استفاده از الگوي سيستم مخارج خطي( )LES3پرداختند .محمودي ( ،)1382فقر را

به دو اثر رشد اقتصادي و توزيع مجدد تقسيم كرد و نتيجه گرفت هم اثر رشد اقتصادي و هم

اثر كاهش نابرابري بر روند كاهش فقر مثبت است .غروي نخجواني ( ،)1384به مطالعه فقر
در اقتصاد ايران در سالهای 1361تا 1382پرداخت .ابونوري و عباسي قادي ( ،)1386اثر رشد
اقتصادي بر فقر و نابرابري در ايران را برآورد کرده و رشد را بهصورت فقرزا ،فقرزدا و رشد

سرريز معرفي كردند .ابونوري و مالكي ( ،)1387خط فقر را طي سه برنامه توسعه در سمنان
محاسبه و ارزيابي کردند .كاكواني ،خاندكر و سان ( ،)2003رابطه بين رشد اقتصادي و فقر
مطالعه کرده و به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط قوي و مثبتی بين رشد و كاهش فقر وجود دارد.4

ساليا و هيالمو )2006( 5با تركيب اطالعات براساس شاخص عمق فقر و تعداد افراد فقير ،از
لحاظ جامعهشناسي و تصميمگیریهای سياسي ،فقر نسبي را بهدست آوردند.

 .2دادهها و روش استفادهشده در تحقيق
1ـ .2دادهها و بازه زماني
به منظور برآورد فقر ،ابتدا الزم است دوره زمانی و منطقه مورد بررسی ( از لحاظ
1. Arthur Lyon Bowely.
2. Livelihood and Poverty.
3. Linear Expenditure System.

 .4كاكواني ،خاندكر 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
مصرفی خانوارها تعیین و توابع تقاضای مربوطه تصریح میشود .در گام بعدی ،با برآورد

پارامترهای توابع تقاضا و استفاده از آنها ،مقدار ریالی خط فقر استخراج خواهد شد.

در این تحقیق ،برای برآورد خط فقر و شاخصهای آن ،از آمار و اطالعات بودجه

خانوارهای شهری و روستایی استان مازندارن در طی سه برنامه توسعه اقتصادی و قسمتی

از برنامه چهارم توسعه ( )1368-1386که هر سال توسط مرکز آمار ایران در نشریه نتایج
آمارگیری هزینه ـ درآمد بودجه خانوارهای شهری و روستایی کشور منتشر میشود (بر

روی سایت اینترنتی این مرکز نیز موجود است) استفاده شده است .در بررسی رفتار مصرفی
خانوار ،کل مخارج مصرف خانوارهای شهری و روستایی در مرحله نخست به دو گروه

کاالیی «خوارکی و دخانی» و «غیرخوراکی» تقسیم میشود .گروه غیرخوارکی به هفت
گروه پوشاک ،مسکن و اجارهبها ،لوازم و خدمات در منزل ،بهداشت و درمان ،حملونقل

و ارتباطات ،تفریح و تحصیل ،کاالها و خدمات متفرقه تقسیم میشود.
2ـ .2روش تحلیل

در این پژوهش ،از روش سیستم مخارج خطی استفاده شده است که یکی از سیستمهای

شناختهشدهای است که خواص تئوری را دقیقاً احراز کرده و از طریق پارامترهای

تخمینزدهشده در تابع تقاضا و با استفاده از آمار مصرف خانوارها ،خط فقر را تعیین میکند.
سیستم فوق براساس تابع مطلوبیت استونـگری 1بهصورت معادله ( )1معرفی میشود:
)1

0  αi  1

,

βi  0

n

) U = ∑ α i log( xi − β i
i =1

معادله ( )1از تابع مطلوبیت کالین و روبین )1948( 2استخراج شده است .تابع مطلوبیت

فوق بهصورت زیر است:
)2

α1 + α 2 = 1

;

] U = [x1 − β1 ] 1 [x2 − β 2

α2

α

که این همان تابع مطلوبیت کاب داگالس است و مبدأ مختصات آن را به نقطه ] [β1 , β 2
1. Stone-Geary Utility Function.
2. Lawrence Klein and Herman Rubin.
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در ربع اول محورهای مختصات انتقال دادهاند β1 .و  β2بهترتیب حداقل مخارج الزامی یا

حداقل میزان مصرف کاالی  x1و  x2است.

چنانچه رابطه ( )1را با قید بودجه یعنی  M = ∑ Pi X iحداکثر کنیم و تابع الگرانژ را

نوشته و تابع تقاضا را تخمين بزنيم خواهيم داشت:

] [M − P1β1 − P2 β 2

α1

] [M − P1β1 − P2 β 2

α2

P1

P2

x1 = β 2 +
x2 = β1 +

ازرابطه ( )2نهایتاً مقدار  xبرای یک مدل  nکاالیی بصورت زیربهدست میآيد:
)3

αi 

n

−
M
Pi β i  i = 1,2,........, n
∑

Pi 
i =1


xi = Bi +

عبارت داخل کروشه را اصطالحاً درآمد فرامعشیتی 1مینامند ،یعنی درآمدی (مخارجی)

که حداقل مخارج الزامی از آن کنار گذاشته شده است .چنانچه رابطه ( )3را در  Piضرب
کنیم به سیستم مخارج خطی میرسیم:
)4

n


Pi xi = Pi β i + α i  M − ∑ Pj β i  i = 1,........n
j =1



در معادله باال مخارج صرفشده روی کاالی  iام تابعی از تمام قیمتها و مخارج کل

مصرفکننده است αi .سهم نهایی مخارج و به معنی آن است که اگر مخارج کل (درآمد)

مث ً
ال  100ریال افزایش یابد ،مخارج صرفشده روی کاالی  iام پس از کسر حداقل مخارج
الزامی ،چند ریال افزایش خواهد یافت.

اصطالحاً به  ،αiمیل نهایی به مصرف در ارتباط با درآمد فرامعیشتی گویند .هر ضربه

تصادفیای که باعث افزایش مصرف کاالیی شود ،مصرف کاالهای دیگر و نیز جمالت
1. Supernumerary Income.
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اختالل معادالت دیگر را تحتتأثیر قرار میدهد .بنابراین ،جمالت اختالل معادالت مختلف
مستقل از هم نبوده و به یکدیگر وابستهاند .از اینرو ،دستگاهی بهنام دستگاه رگرسیونی

معادالت بهظاهر نامرتبط خواهیم داشت که ارتباط معادالت آن ،نه از طریق متغیرهای برونزا
و درونزا ،بلکه از طریق جمالت اختالل است .از آنجا که توابع تقاضای استخراجشده
برحسب پارامترها غیرخطی است ،پارامترهای الگو را میتوان با روش رگرسیونهای بهظاهر

نامرتبط تکراری ( 1)ISURبرآورد کرد .چون هشت گروه کاالهای عمده وجود دارد پس،
هشت معادله خواهیم داشت .در مرحله بعد ،با استفاده از پارامترهای برآوردی مربوط به
حداقل معاش و با در نظرگرفتن شاخصهای قیمت مربوط به هر کاال و با استفاده از رابطه
( ∑ Pi β iاین رابطه بیانگر حداقل هزینه الزمی است که خانوارها برای بهدستآوردن کاالی

مورد نیازشان پرداخت میکنند) خط فقر برآورد میشود.

 .3يافتهها
1ـ .3برآورد خط فقر در مناطق شهري و روستايي
نتايج حاصل از برآورد پارامترهاي  αiو  βiدر مناطق شهري و روستايي در جدولهای

( )1و ( )2آورده شده است.

جدول 1ـ پارامترهاي برآوردشده سيستم مخارج خطي خانوارهاي شهري
استان مازندران
پارامتر
کاال
αi
t
βi
t
R2

حملونقل بهداشت تفریح و کاال و خدمات
کاال و
خوراکی
متفرقه
دخانی پوشاک مسکن خدمات منزل ارتباطات و درمان تحصیل
0/105533 0/082304 0/117130
( )12/12( )15/27 ( )10/06

6529/19 16003/65 79366/09
()21/27

()9/44

()19/50

0/99

0/98

0/99

0/089969
()10/89

12934/83
()5/09
0/97

0/0477190 0/268875 0/145843
()10/6

()10/68

()17/57

8482/089 15607/01 11648/29
()1/95

()1/98

()5/75

0/91

0/94

0/99

0/140900
()16/50

15776/68
()3/69
0/98

منبع :یافتههای تحقیق.
1. Iterative Seemingly Unrelated Regression.
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رديف پارامتر برآوردی  αiدر جدول ( )1نشان ميدهد كه بيشترين سهم نهايي

مخارج خانوار شهري استان مازندران به بهداشت و درمان (رقم  )0/26مربوط است .به این
معنا که اگر مخارج فرامعيشتي (مخارج اختصاصيافته به كاال پس از کسر حداقل معاش)

يك ريال افزايش يابد ،مخارج اختصاصيافته به بهداشت و درمان  0/26ريال افزايش

مييابد .بعد از بهداشت و درمان در جذب مخارج فرامعيشتي ،حملونقل و ارتباطات با
سهم هزينه نهايي  0/145در رتبه دوم جاي گرفتهاند .كمترين سهم به تفريح و تحصيل با

رقم  0/047اختصاص دارد .بنابراین ،هرگونه رشد درآمد در مناطق شهری استان مازندران،
بیشترین فشار را بر تقاضای گروه بهداشت و درمان دارد .با توجه به ميزان حداقل معاش

( ،)βiباالترين مقدار حداقل معاش به خوراك و دخانيات و كمترين مقدار به مسكن تعلق

دارد .جدول ( )2نتايج حاصل از برآورد پارامترهاي  αiو  βiدر مناطق روستايي را نشان
ميدهد.

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

خوراکی
دخانی

کاال
αi
t

βi
t

پوشاک

مسکن

0/132694 0/071843 0/243298
()4/27
()5/43
()5/37
19431/03 80360/03
()6/97
()8/41

R2

0/99

0/98

کاال وخدمات
منزل ،بهداشت
درمان ،حملونقل
و ارتباطات

تفریح و
تحصیل

کاال و
خدمات
متفرقه

0/424013
()10/20

0/079557 0/050428
()2/6
()8/08

23651
()4/11

30511/04
()2/19

3827/65
()3/50

21504/25
()4/58

0/98

0/99

0/98

0/97

منبع :یافتههای تحقیق.

با توجه به شرط منفی نبودن پارامتر  ،βiاین پارامتر در گروه حملونقل و ارتباطات با

عالمت منفي ظاهر شد که با تئوري منفي نبودن  αiو  βiناسازگار است .برای رفع این مشکل،

گروههاي كاال و خدمات منزل و بهداشت و درمان را با گروه حملونقل و ارتباطات ادغام
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کرديم .ضرايب  αiدر جدول ( )2نشان ميدهند بيشترين سهم نهايي مخارج خانوار
روستايي استان مازندران به گروه كاال و خدمات منزل ،بهداشت و درمان ،حملونقل

و ارتباطات با سهم هزينه نهايي  0/42اختصاص دارد .بعد از آن ،بهترتيب خوراك و

دخانيات ،مسكن ،كاال و خدمات متفرقه و پوشاك قرار دارد .همچنین ،کمترين سهم هزينه
نهايي به گروه تفريح و تحصيل با رقم  0/05تعلق دارد .بر این اساس ،هرگونه رشد درآمد

در مناطق روستایی استان مازندران ،بیشترین فشار را برای تقاضای گروه كاال و خدمات
منزل ،بهداشت و درمان ،حملونقل و ارتباطات دارد .با توجه به ميزان حداقل معاش()βi

باالترين مقدار حداقل معاش به خوراك و دخانيات و كمترين مقدار آن به تفريح و تحصيل
تعلق دارد .با مقایسه جدولهای فوق میتوان دریافت که میل نهایی به مصرف از درآمد
فرامعیشتی در گروههای خوراکی و دخانی ،مسکن ،تفریح و تحصیل برای مناطق روستایی،

بزرگتر از مناطق شهری بوده و همچنین این برتری در پارامتر برآوردی بیانگر حداقل

معاش در گروههای خوراکی و دخانی ،پوشاک ،مسکن و کاالها و خدمات متفرقه نیز

مشهود است .حال با داشتن پارامترهاي برآوردشده و با استفاده از رابطه ∑ P β
i

i

ميتوان

خط فقر را محاسبه کرد .خط فقر در مناطق شهري و روستايي استان مازندران در جدول
( )3محاسبه شده و در نمودار ( )1خط فقر مناطق شهري با خط فقر مناطق روستايي مقايسه

شده است.

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

برنامه توسعه اقتصادي

سال

1368

2412482/8

1533763/8

1370

2656093/9

1880142/2

3891217/2

2691590/7

1369
برنامه اول
توسعه اقتصادي
میانگین

خط فقر در مناطق شهري خط فقر در مناطق روستايي
(ريال)
(ريال)

1371
1372

275414/5
3205419

2488125/5

1654199/8
2352401/6
2022419/6
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1374

7704872/1

3464782/3

1376

11040453/8

5612700

16231574

10231869

1375
برنامه دوم
توسعه اقتصادي
میانگین

1377
1378

میانگین
برنامه چهارم
توسعه اقتصادي
(سه سال اول برنامه)
میانگین

13287422/8

19783135/5

15033743

1381

30168663

1383

12478389
17928500

25863466/6

20623386

24755486/7

17957791/4

29658907

1384

32759602

1386

43601457

1385

7673836/1

11526679/3

1379

1382

4483556/3

6293348/8

18303261/4

1380
برنامه سوم
توسعه اقتصادي

9369073/7

36709242
37690100
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23724939
26469540
29833068
34234502
30179037
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نمودار 1ـ مقایسه خط فقر ساالنه در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی

با توجه به جدول ( ،)3خط فقر ساالنه مناطق شهري استان از 2412482/8ريال در ابتداي
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برنامه اول ( )1368به  43601457/2ريال در سال  1386رسيده است .همچنین ،خط فقر ساالنه

مناطق روستايي استان از  1533763/8ريال در ابتداي برنامه اول ( )1368به 34234502/2

ريال در سال  1386رسيده است .لذا روند خط فقر ،هم در مناطق شهري و هم در مناطق
روستايي ،افزايشي بوده و خط فقر شهري همواره باالتر از خط فقر روستايي قرار داشته
است .براساس میانگین خط فقر در برنامههای توسعه ،دو نکته حائز اهمیت است ،اول اینکه
میزان خط فقر محاسباتی برای مناطق شهری و روستایی روند صعودی دارد و دوم ،خط فقر

مناطق شهری همواره بزرگتر از مناطق روستایی است.

در ادامه شاخصهای فقر ،نسبت سرشمار ،نسبت شکاف فقر و شاخص فوستر ،گریر و

توربک برای مناطق شهری و روستایی استان محاسبه شده و در جدولهای ( )4و ( )5نشان

داده شده است.

جدول 4ـ شاخصهاي فقر در مناطق شهري استان مازندران ()1368-1386
(درصد)
برنامه توسعه اقتصادي

شاخصهاي فقر
سال

نسبت سرشمار

نسبت شكاف فقر

فوستر ،گرير و
توربك

1368

54/86

57/5

18/02

1370

32/4

39

13/2

1369
برنامه اول
توسعه اقتصادي

1371
1372

40/7
42/9

میانگین

42/5

1375

45

1374

برنامه دوم
توسعه اقتصادي

41/5

1376
1377
1378

میانگین

47/6

16/3

47/7

16/4

48/3

16/3

49/7

17/6

47/51

37/2

63/14

25/54

13/76

52/68

18/68

9/23

57/89
53/2

40/9

22/15
28/9

18/05
18/1
11/5
14/1
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برنامه توسعه اقتصادي

شاخصهاي فقر
سال

نسبت سرشمار

نسبت شكاف فقر

فوستر ،گرير و
توربك

1379

39/1

14/57

7/03

1381

54/94

20/11

9/95

1380
برنامه سوم
توسعه اقتصادي

1382
1383

برنامه چهارم
توسعه اقتصادي
(سه سال اول برنامه)

48/78
38/76
25/45

میانگین

41/4

1385

25/75

1384
1386

میانگین

18/36
12/40
7/98
14/7

25/36

8/34

35/5

11/71

28/9

8/2
9/4

9/51
5/8

3/61
7/2

3/92
3/93
5/69
4/5
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همانگونه كه در جدول ( )4مشهود است ،شاخص نسبت سرشمار حاکی از روند تقریباً

نزولی نسبت فقرا به کل جمعیت مناطق شهری استان است .یعنی بهطور متوسط درصد
ِ
افراد زیر خط فقر مناطق شهری استان کاهش داشته است .همچنین ،این شاخص براساس
میانگین برنامه ،از عدد  42/5درصد به  28/9درصد کاهش یافته است .شاخص شکاف
فقر که در واقع فاصله فقرا از خط فقر را اندازهگیری میکند نیز طی سالهای مورد

بررسی روندی نزولی را نشان داده است ،بهطوریکه این شاخص براساس میانگین
برنامه ،حرکتی کاهشی از عدد  48/3درصد به  9/4درصد داشته است .لذا میتوان نتیجه

گرفت که بهمانند بروز روند نزولی در نسبت فقرا؛ شدت ،وسعت و عمق فقر نیز کاهش

یافته است .در نهایت ،شاخص فوستر ،گریر و توربک نیز بهمانند دو شاخص قبلی روندی
کاهشی دارد که بیانگر کاهش میزان تنفر و گریز جامعه از فقر است .عدد محاسباتی این

شاخص از  18/02در صد در برنامه اول به  4/5درصد در برنامه چهارم کاهش یافت .سه
شاخص مذکور برای مناطق روستایی استان نیز محاسبه شدهاند که در ادامه در جدول ()5

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

برنامه توسعه اقتصادي

شاخصهاي فقر
سال

نسبت سرشمار

نسبت شكاف فقر

فوستر ،گرير و
توربك

1368

49/7

43/5

19/02

1370

36/4

31/7

16/84

1369
برنامه اول
توسعه اقتصادي

1371
1372

برنامه چهارم
توسعه اقتصادي
(سه سال اول برنامه)

44/6

میانگین
1375

48

1376
1377
1378

49/6

35/84

23/1

12/3

33/87

13/10

40/96

17/02

9/74

33/61
28/33

16/51
12

9/14
6/44

10/47

5/92

31/11

11/07

5/74

28/07

10/63

5/58

1385

27/86

میانگین

15/55

8/74

7/14

میانگین

1386

31/5

18/04

14/42

35/6

1384

36/4

16/5

8/11

39/34

1380

1383

38/9

17/2

43/52

41/29

1382

41/6

15/8

17/81

میانگین

1381

38/5

17/3

9/89

43/3

1379

برنامه سوم
توسعه اقتصادي

41/2
43/1

1374

برنامه دوم
توسعه اقتصادي

43/7

39/2

17/12

29/01

13/8

10/43
10/7

7/7

5/60
5/6

منبع :یافتههای تحقیق.

روند حرکتی هر سه شاخص محاسباتی در جدول ( )5برای مناطق روستایی ،منطبق با

نتایج حاصله از مناطق شهریای است که در جدول ( )4بود ،اما از نظر اندازه تفاوتهایی
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مشاهده میشود .بر این اساس ،میانگین طی برنامهای شاخص سرشمار مناطق شهری در
برنامه دوم و سوم ،بزرگتر از مناطق روستایی بوده و نشان میدهد که نسبت افراد فقیر در

این دو برنامه در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است و در سایر برنامهها عکس آن
حاکم است .همچنین شاخص نشاندهنده میزان شکاف فقرا از خط فقر ،براساس میانگین

طی برنامهای ،در برنامههای اول ،دوم و سوم در مناطق شهری استان بزرگتر از مناطق
روستایی بوده و نشانگر عمق بیشتر فقر در سه برنامه اول توسعه در مناطق شهری نسبت به
مناطق روستایی است .میانگین طی برنامهای شاخص فوستر ،گریر و توربک بیانگر برتری
عددی این شاخص در برنامههای اول ،سوم و چهارم برای مناطق روستایی است؛ به این
مفهوم که در این برنامهها بهطور متوسط ،میزان تنفر و گریز از فقر در مناطق روستایی بیشتر

از مناطق شهری بوده است.

بهطورکلی ،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 برنامهها ،ناکارا بوده ،اما

روند برنامهها از نظر میانگین شاخص شکاف فقر کارا بوده است.

جمعبندی و مالحظات
در اين پژوهش ابتدا ادبيات نظري و تجربي فقر بررسی شد .سپس ،به كمك دادههای

هزينه ـ درآمد خانوارها ،از طريق سيستم مخارج خطي و روش رگرسيونهاي به ظاهر

نامرتبط تكراري در سالهاي  ،1368-1386خط فقر برآورد گرديد .به كمك خط فقر و

دادههای خام هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي ،شاخصهاي فقر براي مناطق
شهري و روستايي استان محاسبه شد .روند خط فقر ،هم در مناطق شهري و هم در مناطق

روستايي استان صعودی است؛ بهطوريكه خط فقر ساالنه مناطق شهري (روستایی) از
 )1533763/8( 2412482/8ريال در ابتداي برنامه اول به )34234502/2( 43601457/2
ريال در سال سوم برنامه چهارم ( )1386افزايش يافته است .همچنین براساس میانگین خط

فقر طی برنامههای توسعه ،اوالً ،روندی صعودی در میزان خط فقر محاسباتی برای مناطق
شهری و روستایی مشاهده میشود و ثانیاً ،خط فقر مناطق شهری همواره بزرگتر از مناطق

روستایی است.
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در ادامه تحقیق ،شاخصهای نسبت سرشمار ،شکاف فقر و شاخص فوستر ،گریر و

توربک محاسبه شد .نرخ فقر در مناطق شهري استان از  54/86در سال  ،1368كاهش یافته

و به  35/5درصد در سال  1386رسيده است .همچنين ،نرخ فقر در مناطق روستايي از 49/7

درصد در سال  ،1368كاهش یافته و به  28/07درصد در سال  1386رسيد .شاخص نسبت
شكاف فقر در مناطق شهري استان از  57/5درصد در سال  1368به  11/71درصد در سال

 1386كاهش يافت و شاخص نسبت شكاف فقر در مناطق روستايي استان از  43/5درصد
در سال  1368به  10/63درصد در سال  1386كاهش يافته است .شاخص فوستر ،گرير
و توربك در مناطق شهري از  18/02درصد در  1368به  5/69درصد كاهش یافته است.

همچنين ،شاخص فوستر ،گرير و توربك در مناطق روستايي از  19/02درصد در سال 1368

به  5/58درصد در سال  1386كاهش داشته است .بهطورکلی ،در مناطق شهری و روستایی
استان ،برنامه دوم توسعه کشور از نظر میانگین شاخص نسبت سرشمار در مقایسه با برنامه

اول و روند موجود در برنامهها ناکارا بوده ،اما روند برنامهها از نظر میانگین شاخص شکاف

فقر کارا بوده است .همچنین براساس روند افزایشی خط فقر محاسباتی طی برنامهها نیز
میتوان این برنامهها را نامناسب تلقی کرد.

در پایان ،با توجه به تجربیات موفق سایر کشورها ،فقرزدایی از طریق ایجاد چترهای

حمایتی براساس بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی ،ارائه خدمات آموزشی بیشتر و افزایش

سالهای تحصیل ،بهخصوص در مناطق روستایی استان ،توصیه میشود .درضمن ،شاخص
ِ
افراد زیر خط
شکاف فقر در هر سال نشان میدهد که برای پرکردن شکاف فقر و رساندن
فقر به خط فقر ،چه میزان کمک نقدی الزم است؛ بهعنوان مثال ،در سال  1386شاخص

شکاف فقر در مناطق شهری  11/71درصد بوده است؛ درنتیجه ،باید  11/71درصد خط
فقر شهری سال  1386را به افراد زیر خط فقر اختصاص داد تا شکاف فقر در آن سال
از بین برود .همچنین با توجه به اينكه در طي برنامههای پنجساله مذكور ()1386-1368

گروه بهداشت و درمان در مناطق شهري و گروه كاال و خدمات منزل ،بهداشت و درمان،

حملونقل و ارتباطات ،سهم هزينه نهايي بيشتري در الگوي مصرف خانوار داشتهاند و
هزينه باالي تأمين آنها ،خانواده را از دسترسي مطلوب و مناسب ساير نيازهاي اساسي مانند

خوراك ،مسكن و پوشاك و ...بازمیدارد ،لذا بايد برنامهریزی و سياستگذاري صحيح و
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مناسبي جهت كاهش هزينههای اين دو گروه در سبد خانوار انجام شود .شایان ذکر است
پرهيز از يكسان فرض کردن مناطق و گروههاي مختلف در يك برنامه فقرزدايي و تدوين

يك برنامه غيرمتمركز و انعطافپذير ضروري است.
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