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چکیده
در دهه های اخیر ،کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها ،به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها
تبدیل شده است ،به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه ،شرط الزم برای رشد اقتصادی محسوب
می شود .البته ،برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد ،به شناخت
ابعاد مختلف پدیده فقر و دالیل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد .بنابراین ،بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای،
اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است .در این راستا ،با استفاده از داده های هزینه و
درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود ،ابتدا خط فقر را طی سال های -4931
 4931که پنج برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است ،با استفاده از هشت گروه
کاالیی ،به روش سیستم مخارج خطی ( )LESو با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( )HLESمحاسبه شده،
سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر ،شدت فقر در مناطق شهری ،مورد مطالعه قرار می گیرد .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه ،گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه
اقتصادی -اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است ،لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته
است .بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق ،حداقل معاش در سال  – 4931سال اول برنامه اول18333918 -
ریال (به قیمت واقعی سال  )4938بوده است که در سال  -4931آخرین سال برنامه پنجم -به  3388781رسیده،
یعنی طی  7برنامه توسعه اقتصادی ،دارای رشد متوسط  8/8در صد بوده ،لیکن شدت و گستردگی فقر طی  7برنامه
توسعه اقتصادی ،دارای روند نزولی ،و در سال  4931شاخص های میانگین نسبت سرشمار ،شکاف فقر و  FGTبه
ترتیب 48/3 ،94/81 ،و  1/9بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی
خانوارهای شهری می باشد.
واژگان کلیدي :خط فقر ،شاخص های فقر ،عملکرد دولت ،خانوارهای شهری
طبقه بنديI32 ،D1 ،C33 :JEL

 .4استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا (همدان) (نویسنده مسئول) mowlaei.mohammad@gmail.com

 . 3کارشناسی ارشد از دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

rahimirad@gmail.com
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فقرزدایی به معنی صحیح کلمه ،مستلزم اتخاذ سیاست هایی است که اوالً ،چرخ های اقتصادی کشور
را با سرعت به کار اندازد و موانع نهادی و ساختاری انباشت سرمایه و رشد سریع اقتصادی را از میان
بردارد .از سوی دیگر ،مستلزم طراحی پروژه های خاص برای گسترش عدالت اجتماعی است .این
فرایند در گرو مشارکت بیشتر مردم در سرنوشت خویش و نوسازی بنیادین نهاد دولت و خارج کردن
آن از وضعیت تسخیر شده توسط منافع گروه های ذی نفوذ به وضعیت یک دولت توسعه گرا،
آزادی خواه و عدالت محور است .اولین گام در جهت فقر زدایی و کاهش نابرابری ها در جامعه،
شناسایی و سنجش میزان فقر و نحوه توزیع درآمد در جامعه می باشد.
یکی از اهداف مهم دولت ،پس از انقالب با توجه به اصول  33 ،94و  13قانون اساسی ،برقراری
عدالت اقتصادی و اجتماعی و مقابله با فقر و محرومیت در جامعه بود .این موضوع در برنامه های
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به طرق مختلف لحاظ گردیده است:
در قانون اول برنامه توسعه اقتصادی ،تأمین حداقل نیازهای اساسی عامه مردم ،تأمین آموزش های
عمومی ،بهداشتی و درمانی با تأکید بر مناطق محروم شهرها و روستاهای کشور مطرح شده ،و در
تبصره  37قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،ایجاد فرصت های شغلی ارزان قیمت و کاهش نرخ
بیکاری برای مقابله با فقر طرح گردیده ،در ماده  93قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،گسترش نظام
تأمین اجتماعی و تحت پوشش قراردادن افراد فقیر و نیازمند توسط کمیته امداد امام خمینی مورد
توجه قرار گرفته است.
برای انسجام بیشتر در امور تأمین اجتماعی ،وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی در سال 4919
تأسیس شد .در ماده  37قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،توجه ویژه ای به کاهش فقر و محرومیت
و توانمند سازی فقرا از طریق گسترش تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی به آنها شده است .در این
قانون ،تعیین خط فقر و ساماندهی نظام خدمات و حمایت های اجتماعی برای تحت پوشش
قرار گرفتن جمعیت زیر فقر مطلق و افزایش قدرت خرید سه دهک پایین درآمدی خانوارهای شهری
و روستایی ،و همچنین ایجاد اشتغال ،گسترش خدمات بهداشتی ،درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین
مسکن ارزان قیمت و افزایش پوشش بیمه اجتماعی برای فقر زدایی در جامعه در نظر گرفته شد .در
ماده  38قانون برنامه پنجم نیز تأکید بر گسترش نظام جامع تأمین اجتماعی و بیمه درمانی و حمایت
از گروه های نیازمند مد نظر قرار گرفت و برای سامان دهی بیشتر در امور کار و اشتغال  ،در  34تیر
 ،4938وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به وجود آمد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی-4913 ،
.)4933
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 .2ادبیات تحقیق
در این بخش از مقاله ،ابتدا تعاریف فقر و شاخص های مورد استفاده آن مورد مطالعه قرار می گیرد.
سپس پیشینه تحقیق و در انتها چارچوب نظری تحقیق ارائه می گردد.
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اقدامات دولت در سال های گذشته ،تا حدودی توانسته است در کاهش شدت فقر در جامعه مؤثر
باشد .لیکن عملکرد دولت برای مقابله با فقر چندان چشمگیر و فراگیر در جامعه نمی باشد و نیاز به
برنامه ریزی دقیق تر و تالش بیشتری می باشد.
متأسفانه آمار رسمی و مستندی از میزان حداقل معیشت و خط فقر در ایران وجود ندارد .مراکز
تحقیقاتی و پژوهشگران بر اساس رو ش های مختلف محاسباتی خود ،آمار متفاوتی را ارائه می کنند.
به عنوان مثال  ،بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،بیشترین مقدار ضریب جینی در جوامع شهری ایران،
طی  18سال گذشته ،در سال  ،4917معادل  8/93و کمترین آن در سال  ،4933به میزان 8/93
بوده است .این آمار نشان می دهد که شکاف طبقاتی و توزیع نابرابری درآمد در جوامع شهری رو به کاهش
بوده است (مرکز آمار ایران.)4933 ،
مرکز پژوهش های مجلس ،خط فقر را دو میلیون و  988هزار تومان اعالن کرده است ،یعنی خانوارهایی
که درآمد کمتر از آن مبلغ دارند ،زیر خط فقرند ( .)www. tasnimnews.comوزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،حداقل دستمزد کارگران را در سال  ،4933مبلغ  333394تومان اعالن کرده است
( .)www.mehrnews.comبا توجه به اختالف نظری که بین محققان درباره میزان خط فقر و حداقل
معیشت در جوامع شهری و روستایی ایران وجود دارد ،ضرورت انجام این تحقیق که در آن خط فقر
بر اساس سیستم مخارج خطی و با استفاده از نظریه عادات نسبی که دارای پشتوانه نظری قوی
می باشد ،احسا س می شود .همچنین با استفاده از شاخص های سنجش فقر ،روند فقر طی سال های
مورد مطالعه در خانوارهای شهری مشخص خواهد شد و بر اساس آن ،می توان نتیجه گرفت که آیا
وضعیت فقر در جوامع شهری طی سال های پنج برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بهبود یافته
است یا خیر؟
سازماندهی مقاله به شرح زیر است :پس از مقدمه در بخش دوم ،ادبیات تحقیق؛ در بخش سوم،
روش تحقیق؛ در بخش چهارم ،نتایج و بحث؛ و در بخش پنجم ،نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه
می گردد.
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در مطالعات اقتصادی برای مشخص کردن فقرا از غیر فقرا ،از مفهومی به نام خط فقر استفاده می شود و
برای اندازه گیری خط فقر ،از معیارهای فقر مطلق و نسبی استفاده می گردد (.)Simler & Arndt, 2006
فقر مطلق(4یا معیشتی ،)3شرایطی است که در آن ،خانوارها از دستیابی به حداقل نیازهای اساسی
زندگی مانند غذا ،پوشاک و مسکن محروم باشند .در تعریفی دیگر ،فقر مطلق ،عدم توانایی خانوار در
تأمین حداقل  3388کیلو کالری انرژی سرانه در روز و عدم تأمین حداقل پوشاک ،سرپناه و بهداشت
و درمان مورد نیاز می باشد.
فقر نسبی ،9عدم دستیابی به سطح معمولی و متعارف امکانات زندگی در جامعه است و کسانی
که از سطح متعارف جامعه پایین تر باشند ،دچار فقر نسبی هستند .این سطح متعارف به صورت
میانگین یا میانه مخارج مصرفی است.
خط فقر ،1حد فاصل گروه های جامعه به لحاظ برخورداری یا عدم برخورداری از حداقل معیارهای
اساسی است .بنابر مطالعه ای توسط بانک جهانی ،متوسط خط فقر در جهان  3دالر در روز برای هر
نفر است .البته این در کشورهای مختلف جهان متفاوت می باشد ،مثالً در چین خط فقر در حدود
یک دالر است (بانک جهانی.)3887 ،
شکاف فقر ،7شاخصی برای اندازه گیری شدت یا عمق فقر است و به لحاظ مفهومی ،مترادف با
"انحراف درآمد افراد فقیر از خط فقر" تلقی می شود.
برای درک بهتر اندازه فقر در هر جامعه از شاخص های اقتصادی فقر استفاده می شود .برخی از
شاخص های متداول فقر به شرح زیر است:
 -4شاخص نسبت سرشمار :3این شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به کل تعداد افراد جامعه
تعریف می شود و در صد افراد فقیر در جامعه را نشان می دهد.
q
 100
n

H 

که در آن - q ،تعداد افراد فقیر و  - nتعداد کل افراد جامعه است.
این شاخص بین صفر (حالتی که هیچ فقیری در جامعه وجود ندارد) و یک (حالتی که کلیه افراد
جامعه کمتر از درآمد متناظر با خط فقر برخوردار باشند) تغییر می کند.
1. Absolute Poverty
2. Subsistence Poverty
3. Relative Poverty
4. Poverty Line
5. Poverty Gap
6. Head-Count Ratio Index
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این شاخص بر فاصله کلی فقرا نسبت به خط فقر داللت دارد و نشان دهنده عمق فقر است .به عبارت
دیگر ،این شاخص میانگین شکاف فقر در جامعه است که در آن ،شکاف فقر برای افراد غیر فقیر صفر
محسوب می گردد .شاخص شکاف فقر بیان گر مقدار درآمد الزم برای انتقال فقرا به باالی خط فقر
است.

) 1 q ( z  xi
 z
n i 1
که در آن nn،تعداد افراد جامعه . q،تعداد افراد فقیر . z،خط فقر و  - xiدرآمد i-امین فرد فقیر
در جامعه است.
این شاخص ،ارائه دهنده وسعت فقر است .اگر در دو جامعه مختلف ،شاخص فقر نسبت سرشمار
یکسان باشد ،بر اساس این شاخص ،فقر در جامعه ای بیشتر است که دارای تعداد اعضای بیشتری
است که از خط فقر فاصله زیاد تری دارند.
3
 -4شاخص فوستر ،گریر و توربک (  ، )FGTبا استفاده از این شاخص ،می توان نسبت افراد فقیر و
شدت عمق فقر در جامعه را مورد مطالعه قرار داد.
Pgap 

1 q ( z  xi )
 z
n i1
در این شاخص ،فقر اساساً به عنوان تابعی از نسبت شکاف فقر تلقی شده که در آن    0و
میزان تنفّر و گریز از فقر در جامعه را نشان می دهد .هرچه مقدار  بیشتر باشد ،به این معنی است
که جامعه از فقر گریزان تر بوده و باید به فقیر ترین افراد جامعه اهمیت بیشتری داد .اگر پارامتر 
برابر صفر باشد ،این شاخص به شاخص سرشمار و اگر برابر با یک باشد ،این شاخص به شاخص شکاف
فقر تبدیل می شود .اگر    2باشد ،یعنی این شاخص حساسیت بیشتری نسبت به عمق فقر
نشان می دهد ،و به شاخص  FGTتبدیل می گردد (خسروی نژاد.) 4934 ،
FGT 

1. Poverty Gap Index
2. Foster-Greer-Thorbecke
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ابتدا مطالعات خارجی و سپس مطالعات داخلی درباره نحوه اندازه گیری فقر و خط فقر ارائه می گردد:
 .4-7مطالعات خارجی
پارک ( )Park, 2010در تحقیقی با عنوان مهاجرت ،فقر شهری و نابرابری در چین ،شاخص های
نسبت سر شمار ،شکاف فقر و مجذور شکاف فقر را در سال های  3881و  3887با استفاده از اطالعات
درآمد و هزینه خانوار تخمین زد .حداقل سطح زندگی استاندارد یعنی خط فقر در سال  3889برحسب
یوان چین تعریف شد .نتیجه این مطالعه ،بیان گر آن بود که نرخ فقر در بین مهاجران ،بیش از ساکنان
محلی است و بر خالف انتظار ،مهاجرت فقر شهری را به طور قابل توجهی افزایش نمی دهد.
بایگون های و فریزر ( )Baiyegunhi & Fraser, 2010در مطالعه ای با عنوان عوامل تعیین
کننده دینامیک فقر خانگی در مناطق روستایی استان کیپ شرقی آفریقای جنوبی ،به بررسی فقر در
سال های  3888و  3881پرداختند .در این مطالعه ،از مجموعه داده های پانل به روش چند مرحله ای
استفاده گردید .داده ها ،حاصل یک نمونه  478نفری به شیوه متوسط مخارج ماهانه خانوار بزرگسال4
و از شاخص فقر  FGT3برای محاسبه اندازه فقر استفاده شد .طبق این روش ،آن دسته از خانوارهایی
که کمتر از  33در صد متوسط هزینه جامعه ،درآمد داشتند ،فقیر تلقی شدند .یافته های تحقیق نشان
داد ،تعداد خانوارهای آسیب پذیر (در معرض فقر) از تعداد خانوارهای در حال حاضر فقیر در مناطق
روستایی استان کیپ شرقی بود.
آلماس و همکاران )Almast et al., 2013در مطالعه ای با عنوان "رویکرد رفتاری تخمین فقر
در هند" از داده های مخارج خانوار برای  98ایالت هند که توسط نظر سنجی های نمونه ملی9
استخراج شده است ،استفاده می کنند .این بررسی طی سال های  3887-3848با استفاده از شاخص
نسبت سرشمار و مدل انگل صورت گرفته است .برای تخمین منحنی انگل ،از سیستم تقاضای تقریباً
ایده آل 1استفاده شده است .نتایج تحقیق بیان گر آن است که این روش ،در مقایسه با تخمین های
رسمی ،سطوح باالتری از فقر را در شرق هند نشان می دهد.
افقه و منصوری ( )3841وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های -3888
 4313را با استفاده از سیستم تابع مطلوبیت استون-گیری و سیستم هزینه خطی ( )LESمورد
مطالعه قرار داده اند .نتایج تحقیق بیانگر آن است که طی سال های برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی-

1. The Mean per Adult Equivalent Household Expenditure
2. Foster, Greer & Thorbeck
3. National Sample Surveys
4. Almost Ideal Demand system
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 . 4-2مطالعات داخلی
مکیان و سعادت خواه ( ،)4938اقدام به برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان یزد با استفاده
از مؤلفه های هشت گروه اصلی کاالیی ،شامل خوراکی ها ،پوشاک ،مسکن ،لوازم و اثاثه ،بهداشت و
درمان ،حمل و نقل ،تفریح و تحصیل و گروه متفرقه نموده و برای تخمین حداقل معاش ،از روش
تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده کردند .آنها با مقایسه میانگین شاخص های درصد افراد
فقیر و نسبت شکاف فقر در مناطق شهری طی برنامه سوم و چهارم توسعه ،نشان دادند که میزان فقر
در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه ،به میزان  4در صد کاهش یافته است.
خسروی نژاد ( ،)4934فقر نسبی و خط فقر را بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی
در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی
شده اند ،برای جوامع شهری و روستایی در بازه زمانی  4918-13تخمین زد .وی از شاخص های فقر
سرشمار ،شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک( )FGTبرای اندازه گیری فقر استفاده نمود .نتایج
تحقیق بیان گر آن بود که در نیمه اول دوره مورد مطالعه ،شاخص فقر روند تقریباً نزولی داشته ،در
حالی که در نیمه دوم ،روند آن صعودی بوده است.
محمودی ( ،)4933خط فقر نسبی را از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطالعات
بودجه خانوار در مناطق شهری در بازه زمانی  4911-13محاسبه نمود .وی از اطالعات مخارج خطی
به صورت سیستمی و با روش ( 4 ISURرگرسیون به ظاهر نا مرتبط تکراری) استفاده کرد .نتایج
تحقیق بیان گر آن بود که خط فقر نسبی در دوره مورد مطالعه 48 ،در صد رشد داشته است .همچنین
شاخص نابرابری درآمد واقعی ،بیانگر بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم در سال های مورد
مطالعه بوده است.
برخی از مطالعات داخلی دیگر درباره محاسبه حداقل معیشت و خط فقر در ایران ،به شرح زیر است:
محمدی و همکاران ( ،)4913ابونوری و مالکی ( ،)4918ارشدی و همکاران ( )4913و خداداد کاشی و
همکاران ( ،)4934جواهری و همکاران ( ،)4934فراهانی و عبدلی ( )4934و رحیمی راد (.)4931
در مطالعات فوق ،حداقل معیشت از سیستم مخارج خطی محاسبه شده و سپس با استفاده از
شاخص های فقر ،میزان فقر طی سال های مورد مطالعه در یک استان و یا کل کشور اندازه گیری شده
و در نتیجه در مطالعات فوق ،کمتر وضعیت معیشت خانوارهای شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
1. Iterative Seeming Unrelated Regression
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اجتماعی ایران ،خط فقر در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته ،لیکن شدت افزایش
شاخص های فقر افزایش نیافته ،و طی برنامه های سوم و چهارم توسعه ،شاخص های فقر کاهش
یافته و لذا بهبودی در وضعیت مصرف خانوارهای شهری و روستایی ایران به وجود آمده است.
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 .5مبانی نظري تحقیق
یکی از روش های مرسوم برآورد حداقل معیشت (که تلویحاً معادل با خط فقر در نظر گرفته می شود)،
استفاده از تئوری رفتار مصرف کننده ،و مبتنی بر رویکرد مطلوبیت گرایی است و در آن خط فقر
مطابق با یک سطح حداقل مطلوبیت برآورد می گردد .با استفاده از تابع مطلوبیت استون-گیری،4
می توان سیستم مخارج خطی ( )3LESرا استخراج نمود .سیستم مخارج خطی ،تأمین کننده
محدودیت های نظری تابع تقاضا است که شامل جمع پذیری ،همگن بودن از درجه صفر نسبت به
قیمت و مخارج ،متقارن بودن و نیمه معین بودن ماتریس جانشینی کشش های اسالتسکی -هیکس
می باشد .همه این خصوصیات ناشی از تابع مطلوبیت استون-گیری است.
پوالک و والس ( )Pollak & Wales, 1969نشان دادند که سیستم مخارج خطی از منظر نظری
پذیرفتنی است ،زیرا سازگار با حداکثر سازی تابع مطلوبیت بوده و مخارج هر گروه کاالیی ،یک تابع
خطی از تمام قیمت ها و کل مخارج است .از آنجا که دستگاه ترجیحاتی که مبنای این سیستم است،
هموثتیک 9می باشد ،توابع هزینه به دست آمده نیز شبه هموثتیک بوده و در نتیجه ،منحنی های انگل
مربوطه به صورت خط راست خواهد بود .ضمناً در سیستم مخارج خطی ،کشش درآمدی تقاضا همواره
مثبت است و بنابراین ،این سیستم توانایی توضیح کاالهای پست را ندارد .همچنین کشش قیمتی و
متقاطع تقاضای محاسبه شده از آن ،همواره منفی است .بنابراین ،کاالها ،مکمل یکدیگرند (لیارد.)4933،
با توجه به نکات فوق ،تابع تقاضا و مخارج مصرف کننده با استفاده از تابع مطلوبیت استون-
گیری ،به صورت زیر استخراج می شود:
تابع مطلوبیت استون -گیری به صورت زیر است:
1. Stone-Geary Utility Function
2. Linear Expenditure System
3. Homothetic
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در این مقاله ،خط فقر برای هشت گروه کاالیی برای خانوارهای شهری به روش سیستم مخارج
خطی ( )LESو با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( )HLESکه در آن ،عادات مصرفی خانوارها
لحاظ می شود ،مورد تخمین و محاسبه قرار می گیرد .سپس با استفاده از شاخص سنجش فقر،
وضعیت فقر در مناطق شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی مطالعه می شود .تفاوت
اصلی این مطالعه با مطالعات پیشین ،اوالً ،در جامعه آماری یعنی مناطق شهری کل کشور است .ثانیاً،
استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی است .ثالثاً ،تحلیل وضعیت فقر و روند آن در پنج برنامه توسعه
اقتصادی و اجتماعی ایران است .موارد مذکور کمتر در مطالعات پیشین مورد توجه بوده است.
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n

i 1

()4
( qi   i )  0

i  0

0  i  1

1

n

i


i 1

در معادله ( u ،)4شاخص مطلوبیت  i ،حداقل معاش 4یا همان خط فقر 3گروه کاالیی iام و i
n

سهم نهایی مخارج فرامعیشتی 9میباشد .شرط   i  1برای انحنای الزم در منحنی بیتفاوتی،
i 1

یعنی اینکه تابع مطلوبیت کامالً شبه مقعر باشد ،ضروری است.
برای برآورد   iها از تابع انگل زیر استفاده می شود:

Cit    iTCt

)(3

در این رابطه Cit ،مخارج گروه هزینهای سبد کاالیی  iام 1و  TCitمجموع مخارج گروههای
هزینهای در هشت گروه کاالیی مورد مطالعه میباشد.
چنانچه تابع مطلوبیت استون  -گیری را نسبت به قید بودجه

I

n

i

pq
i

i 1

(که در آن I

سطح درآمد ،pi ،و  qiقیمت و مقدار کاالی iام میباشد) حداکثر نماییم ،توابع تقاضا به دست میآید.
به این منظور ،ابتدا تابع الگرانژ 7را تشکیل میدهیم:
()9

n

n

i 1

i 1

) L    i Ln (qi   i )   ( I   pi qi

1. Minimum Subsistence quantity
 .3بر اساس تابع استون -گیری ،حداقل معیشت خانوارها برای کاال های عادی (نرمال) محاسبه می شود و شامل
کاالهای پست نمی شود .با توجه به اینکه بخشی از کاالهای مصرفی خانوار ها  ،کاالهای پست می باشد در حداقل
معیشت آنها در تابع استون -گیری محاسبه نمی شود ،خطایی در محاسبه خط فقر که آن را معادل حداقل معیشت
در نظر می گیرند به وجود می آید .معهذا ،در اکثر مطالعات ،این خطا نادیده گرفته می شود و با توجه به تئوری
مستحکم و مبتنی بر اقتصاد خرد ،سیستم مخارج خطی که بر مبنای تابع مطلوبیت استون-گیری است" ،حداقل
معاش به دست آمده از این سیستم را مقیاس مناسبی هر چند توأم با اریب و خطا ،مترادف با "خط فقر" تلقی
می کنند.
3. Supernumerary Expenditure
 .1در تخمین نرمافزاری به جای متغیر  ،Citاز نام کاالها استفاده شده است.
5. Lagrange
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n

) ( I   pi  i

)(1

i 1

i

pi

qi   i 

i  1,2,...,n
با ضرب کردن طرفین رابطه فوق در  ، piدستگاه تقاضا برای  nکاال به دست می آید:
n

) Ei  pi qi  pi  i   i ( I   pi qi

)(7

i 1

i  1,2,...,n
در رابطه فوق ،مخارج مصرف شده برای کاالی iام ( )Eiتابعی از قیمت کاال ( )Piو درآمد ()I

است .رابطه ( )7بیانگر دستگاه معادالت سیستم مخارج خطی یا  LESمیباشد .براساس این رابطه،
مخارج صرف شده بر روی iامین کاال به دو جزء تقسیم میشود .جزء مربوط به "حداقل معاش ریالی"

یعنی میزان مخارجی که برای مصرفکننده الزامی است (  ) pi  iو جزء مربوط به مخارج "فرا
معیشتی" که بیانگر مخارجی است که مصرفکننده به اختیار خود بر روی iامین کاال صرف میکند.
به بیان دیگر ،با توجه به میزان مخارج (درآمد) و بردار قیمتها ،مصرفکننده مخارج فرامعیشتی خود
n

یعنی )  E  ( I   pi  iرا به خرید کاالهای مختلف اختصاص میدهد که سهم نهایی
i 1

(

E

i



 ) Eiبرای  iامین کاال ،ضریب (  ) iاست .به این ترتیب i ،میل نهایی به مصرف در ارتباط

با درآمد فرامعیشتی تفسیر می شود  .در این تحقیق ، i ،از طریق منحنی انگل به دست می آید و
ها از طریق سیستمی که در آن ،متغیر )  ( pi qi   i Mبه عنوان متغیر وابسته که تابعی از

تمامی قیمت ها در نظر گرفته می شود ،برآورد می گردد.
 .1روش تحقیق
در این مطالعه ،از آمار مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در بازه زمانی 4931-4931
و شاخص قیمت گروه های کاالهای مصرفی در دوره مورد مطالعه استفاده شده است .تمامی آمارهای
مذکور ،از نشریه نتایج تفضیلی هزینه و درآمد خانوارهای شهری که همه ساله توسط مرکز آمار ایران
منتشر می شود و همچنین سالنامه آماری بانک مرکزی بر گرفته شده است .برای برآورد سیستم
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پس از انجام مراحل مشتق گیری نسبت به  qiو  ،  i ،در نهایت ،تابع تقاضا به صورت زیر به دست
می آید:
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که بر اساس آن ،حداقل میزان کاالی iام در زمان  )  it ( tبه میزان مصرف کاال در دوره گذشته

بستگی دارد و توسط ضریب (  iضریب تعدیل میزان مصرف کاالها) می شود:
ضریب  ،  iاز سیستم معادالت همزمان و روش  SURمحاسبه می گردد.

 it   i q it 1
()3
طرفین رابطه فوق را در  Pitضرب میکنیم .عبارت داخل پرانتز همان  Xitاست.
) Pit  it  i (q it 1Pit
)(8
Pit  it  i X it
()1
که در آن pit  it ،برآورد و ارزش ریالی حداقل میزان معاش است که خانوارها در دوره tام روی
کاالی iام هزینه میکنند (جواهری و همکاران.)4934 ،
با جمع زدن حداقل معاش به دست آمده برای تمام گروه های کاالیی ،خط فقر به صورت زیر
می شود:
8
8
𝑖𝑥 𝑡𝑖𝑎 𝑍𝑡 = ∑𝑖=1 𝛾𝑖𝑡 𝑃𝑖𝑡 = ∑𝑖=1
( )3
بدین وسیله ،در این پژوهش ،فقر نسبی به معنی عدم برخورداری از حداقل معاش تعریف می شود،
که عبارت است از عدم توانایی خانوارها در تأمین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در
جامعه فعلی الزم و مطلوب تشخیص داده می شود (ارشدی و همکاران.)4913 ،

1. Central Product Classification
2. Habit Linear Expenditure System
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مخارج خطی ،از آمار هشت گروه کاالیی که بر اساس سیستم طبقه بندی محوری محصوالت ()4CPC
صورت گرفته و به شرح زیر طبقه بندی گردیده ،استفاده شده است -4 :گروه خوراکی ها ،آشامیدنی ها
و دخانیات؛  -3گروه پوشاک و کفش؛  -9گروه مسکن ،سوخت و روشنایی؛  -1گروه لوازم ،اثاثه و
ملزومات خانوار؛  -7گروه بهداشت و درمان؛ - 3گروه حمل و نقل و ارتباطات؛  -8گروه تفریحات،
سرگرمی ها و خدمات فرهنگی -1 ،گروه کاالها و خدمات متفرقه.
در این تحقیق به جای استفاده از درآمد ،از مخارج خانوارها استفاده ،زیرا به علت چسبندگی
مصرف و مخارج مصرفی ،شوک های وارده بر این متغیرها نسبت به درآمد بسیار با ثبات بوده ،و در
نتیجه ،تعمیم روند گذشته حرکت داده های مربوط به مخارج مصرفی به آینده برای پیش بینی،
منطقی تر است.
برای محاسبه میل نهایی به مخارج فرامعیشتی ( )βiاز روش پانل استفاده شده است و برای
محاسبه خط فقر و در نتیجه اهداف تحقیق ،از روش حداقل عادات نسبی ( )3HLESاستفاده می شود
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در این بخش از تحقیق ،ابتدا آزمون های عدم کاذب بودن رگرسیون انجام  ،و سپس تابع انگل و
مینیمم مخارج خطی به روش  SURتخمین زده می شود و در نهایت ،با محاسبه شاخص های فقر،
وضعیت فقر خانوارهای شهری در پنج برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور مورد
بررسی قرار می گیرد.
 .1-7آزمون مانايی متغیرها
در این تحقیق برای مانایی متغیرها ،از آزمون ایم ،پسران و شین ( )4IPSاستفاده گردید و نتایج آن
برای متغیرهای مورد استفاده در مناطق شهری ،به شرح زیر است:
جدول  .7نتايج بررسی مانايی متغیرها با استفاده از آزمون  IPSدر سطح -مناطق شهري
متغیر

()IPS

Prob.

وضعیت پایایی

شاخص قیمت مصرف کننده

3/11374

4/8888

نامانا

مجموع مخارج گروههای هزینهای

3/49793

4/8888

نامانا

مخارج خوراکیها و دخانیات

1/39383

4/8888

نامانا

مخارج پوشاک و کفش

3/9117

8/3383

نامانا

مخارج مسکن

3/93313

4/888

نامانا

مخارج اثاثه و لوازم خانگی

3/38987

4/888

نامانا

مخارج بهداشت و درمان

1/38113

4/8888

نامانا

مخارج حمل و نقل

8/73133

8/8883

نامانا

مخارج تفریحات

3/98319

8/3133

نامانا

مخارج متفرقه

3/38438

8/3133

نامانا

مأخذ :یافتههای پژوهش.

همانطوری که از نتایج جدول ( )4مشاهده میشود ،فرضیه صفر برای تمامی متغیرها در سطح
پذیرفته میشود .بنابراین ،تمامی متغیرها در سطح نامانا هستند و باید آزمون  IPSرا در تفاضل مرتبه
اول انجام داد.
نتایج آزمون  IPSبا تفاضل مرتبه اول در جدول ( )3انعکاس یافته است .همانطور که مشاهده
میشود ،همه متغیرهایی که در سطح نامانا بودند ،با یک بار تفاضلگیری مانا میشوند.

1. Im, Pesaran, & Shin
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 .1تخمین مدل تحقیق و تفسیر نتايج
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Prob.

وضعیت پایایی

()IPS

متغیر
شاخص قیمت مصرف کننده

-1/31781

8/8888

مانا

مجموع مخارج گروههای هزینهای

8/48341

8/8888

مانا

مخارج خوراکیها و دخانیات

9/13411

8/8884

مانا

مخارج پوشاک و کفش

3/81371

8/8888

مانا

مخارج مسکن

3/79338

8/8888

مانا

مخارج اثاثه و لوازم خانگی

3/13343

8/8888

مانا

مخارج بهداشت و درمان

9/49433

8/8888

مانا

مخارج حمل و نقل

3/31113

8/8888

مانا

مخارج تفریحات

43/8383

8/8888

مانا

مخارج متفرقه

1/73333

8/8888

مانا

مأخذ :یافتههای پژوهش.

 .1-2آزمون هم انباشتگی متغیر ها
نتایج آزمون هم انباشتگی انگل-گرانجر ( )AEGبرای متغیر های مورد مطالعه در هفت گروه کاالیی
در مناطق شهری ،به شرح زیر است:
جدول  .9نتايج آزمون همجمعی انگل – گرنجر تعمیم يافته) (AEGتابع انگل -مناطق شهري
باعرض از مبدا
گروه کاالیی
مخارج خوراکیها و
دخانیات

Panel ADF
Group
ADF
Panel ADF

مخارج پوشاک و کفش

Group
ADF
Panel ADF

مخارج مسکن

Group
ADF
Panel ADF

مخارج اثاثه و لوازم خانگی

Group
ADF
Panel ADF

مخارج بهداشت و درمان

Group
ADF

بدون عرض از مبدا نن

آماره

Prob.

آماره

Prob.

-7/3437
-8/3938

8/8888
8/8888

-3/8413
-1/3137

8/8888
8/8888

وضعیت هم
انباشتگی
هم انباشته
هم انباشته

-9/8398
-1/1183

8/8888
8/8888

-9/9889
1/8888

8/8834
8/8888

هم انباشته
هم انباشته

-9/3414
-1/8898

8/8888
8/8888

-7/4733
-3/9133

8/8888
8/88888

هم انباشته
هم انباشته

-1/1933
-7/8881

8/8888
8/8888

-9/8399
-1/3113

8/8889
888839

هم انباشته
هم انباشته

-1/4918
-9/1888

8/8888
8/8889

-3/7783
-3/3713

8/8871
8/8818

هم انباشته
هم انباشته
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جدول  .2نتايج بررسی مانايی متغیرها با استفاده از آزمون  IPSدر سطح تفاضل مرتبه اول -شهري
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گروه کاالیی
Panel ADF

مخارج حمل و نقل

Group
ADF
Panel ADF

مخارج تفریحات

Group
ADF

آماره

Prob.

آماره

Prob.

-1/3118
-3/3913

8/8888
8/8888

-1/3414
-3/1339

8/8888
8/8888

-1/3133
-7/3979

8/8888
8/8888

-1/1141
-7/8389

8/8888
8/8888

هم انباشته
هم انباشته

مأخذ :یافتههای پژوهش.

همان طور که از نتایج جدول ( ) 9مشاهده میشود ،برای هفت گروه کاالیی مناطق شهری،
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی را نمیتوان پذیرفت ،پس باقیماندهها با مساله ریشه
واحد مواجه نیستند و این نشاندهنده مانا بودن جمالت پسماند و هم انباشتگی متغیرها است.
بنابراین ،رابطه بلندمدت بین متغیر ها وجود دارد.
 .1-9تحلیل آزمون خودهمبستگی
پیش از تخمین مدل ،الزم است تا به بررسی پسماندها جهت وجود یا عدم وجود خود همبستگی
بپردازیم .براساس مباحث اقتصاد سنجی ،وجود خود همبستگی در پسماندها منجر به تخمینهای
غلطی از خطاهای معیار و در نتیجه استنباطهای نادرست آماری برای ضرایب معادله میگردد .برای
اجتناب از چنین خطایی ،با استفاده از آزمون وولدریج 4به بررسی این مساله پرداخته میشود
( .)Drukker, 2003نتایج آزمون در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول  .4نتايج آزمون خود همبستگی براي مناطق شهري
گروه کاالیی

آماره آزمون

Prob.

نتیجه

مخارج خوراکیها و دخانیات

48/138

8/8833

خود همبستگی

مخارج پوشاک و کفش

39/341

8/8883

خود همبستگی

مخارج مسکن

4/138

8/3393

عدم خود همبستگی

مخارج اثاثه و لوازم خانگی

8/833

8/1338

عدم خود همبستگی

مخارج بهداشت و درمان

1/193

8/8317

عدم خود همبستگی

مخارج حمل و نقل

8/418

8/8489

عدم خود همبستگی

مخارج تفریحات

47/749

8/8891

خود همبستگی

مخارج متفرقه

7/131

8/1118

خود همبستگی

مأخذ :یافتههای پژوهش.

1. Wooldridge Test
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باعرض از مبدا

بدون عرض از مبدا نن
وضعیت هم
انباشتگی
هم انباشته
هم انباشته
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 .1-4آزمون تعیین روش ترکیب داده ها
تابلویی3

برای ترکیب داده ها ،از آزمون  Fلیمر استفاده
برای مشخص کردن روش تلفیقی 4یا روش
می شود .در این آزمون فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدأ (روش تلفیقی) و فرضیه
مقابل مبنی بر یکسان نبودن عرض از مبدأ (روش تابلویی) می باشد (.)Baitagi, 2005
جدول  .5نتايج آزمون  Fبراي مناطق شهري
گروه کاالیی

آماره آزمون

Prob.

نتیجه

مخارج خوراکیها و دخانیات

43/143883

8/8888

Panel Data

مخارج پوشاک و کفش

33/131188

8/8888

Panel Data

مخارج مسکن

49/837313

8/8888

Panel Data

مخارج اثاثه و لوازم خانگی

41/338198

8/8888

Panel Data

مخارج بهداشت و درمان

48/898183

8/8888

Panel Data

مخارج حمل و نقل

41/181837

8/8888

Panel Data

مخارج تفریحات

3/113141

8/8888

Panel Data

مأخذ :یافتههای پژوهش.

همان طوری که در جدول ( )7مالحظه می شود ،فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدأ
رد می شود .بنابراین ،عدم یکسان بودن عرض از مبدأ گروه های مختلف کاالیی وجود دارد و باید از
روش تابلویی مدل را تخمین زد.
 .1-5آزمون تعیین اثرات ثابت يا تصادفی داده ها
برای مشخص کردن اثرات ثابت یا تصادفی متغیر ها ،از آزمون هاسمن استفاده می شود .فرضیه صفر

آزمون هاسمن مبنی بر تصادفی بودن اثر داده های آماری در مدل است و آماره این آزمون  2
می باشد .چنانکه در جدول 3مالحظه می شود ،برای هفت گروه کاالیی در مناطق شهری ،فرضیه

1. Pooling Data
2. Panel Data
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همانطور که از نتایج جدول ( )1برای هشت گروه کاالیی مناطق شهری مشاهده میشود ،فرضیه
صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی رد میشود و فرضیه مقابل مبنی بر خودهمبستگی سریالی
اجزای اختالل پذیرفته میشود .بنا براین ،برای تخمین مدل از متغیر ( AR)4استفاده میگردد.
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جدول  .1نتايج آزمون هاسمن براي مناطق شهري
گروه کاالیی

آماره آزمون

Prob.

نتیجه

مخارج خوراکیها و دخانیات

91/389713

8/8888

مدل اثرات ثابت

مخارج پوشاک و کفش

11/778493

8/8888

مدل اثرات ثابت

مخارج مسکن

481/338387

8/8888

مدل اثرات ثابت

مخارج اثاثه و لوازم خانگی

11/337343

8/8888

مدل اثرات ثابت

مخارج بهداشت و درمان

8/833171

8/9373

مدل اثرات تصادفی

مخارج حمل و نقل

33/933478

8/8888

مدل اثرات ثابت

مخارج تفریحات

41/437181

8/8888

مدل اثرات ثابت

مأخذ :یافتههای پژوهش.

 .1-1تحلیل نتايج آزمون بروش -پاگان
برای بررسی وجود همبستگی همزمان در سیستم مخارج خطی ،از آزمون بروش-پاگان 4استفاده
می شود .آماره این آزمون ،ضریب الگرانژ است .فرضیه صفر این آزمون ،بیان گر عدم وجود
خودهمبستگی همزمان جمالت اختالل است .در صورت وجود خود همبستگی همزمان بین جمالت
اختالل ،باید از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط ( ) SUR 3برای تخمین مدل استفاده کرد (تأیید
فرضیه مقابل) و در صورت عدم وجود همبستگی همزمان بین جمالت اختالل (تأیید فرضیه صفر)،
می توان از روش  OLSبرای تخمین مدل استفاده نمود .بنابراین ،با استفاده از مدل آزمون بروش-
پاگان می توان به این سؤال پاسخ داد که آیا باید از تکنیک  SURبرای تخمین مدل رگرسیون
استفاده کرد یا  OLS؟ (.)Baum, 2006
نتایج حاصل از بررسی وجود همبستگی همزمان در سیستم مخارج خطی ،با استفاده از آزمون
بروش -پاگان در جدول زیر آمده است:

1. Berusch & Pagan
2. Seemingly Unrelated Regression
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صفر مبنی بر پذیرش اثرات تصادفی ،تنها برای گروه کاالیی بهداشت و درمان پذیرفته می شود و
برای سایر گروه های کاالیی در مناطق شهری ،فرضیه مقابل مبنی بر اثرات ثابت مورد قبول است.
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گروه کاالیی

آماره آزمون

Prob.

نتیجه

شهری

417/114

8/8888

روش SUR

مأخذ :یافتههای پژوهش.

همان طور که در جدول ( )8مشاهده میشود ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی همزمان
در مدل سیستم مخارج خطی رد میشود و فرضیه مقابل وجود همبستگی همزمان  ،مورد قبول
است .بنابراین میتوان مدل  LESرا در مناطق شهری به روش  SURتخمین زد.
 .1-1تخمین مدل تحقیق

در این تحقیق ،ابتدا میل نهایی به مخارج فرامعیشتی (  )  iو سپس ضریب تعدیل (  )  iدر سیستم
مخارج خطی تخمین زده می شود:

الف) برآورد میل نهايی به مخارج فرا معیشتی ( :)  i

مقادیر میل نهایی به مخارج فرامعیشتی (  )  iبا روش پانل و اثرات ثابت (به جز گروه بهداشت و
درمان که با روش اثرات تصادفی برآورد میشود) برای هفت گروه کاالیی ،به ترتیب ،به شرح زیر است:
جدول .8نتايج برآورد  iبراي هفت گروه کااليی -مناطق شهري
دروبین -واتسون
آماره F
گروه کاالیی
R2
Prob.
ضریب i
مخارج خوراکیها و دخانیات

8/33

8/8888

133/89

8/37

4/119

مخارج پوشاک و کفش

8/87

8/8888

84/81

8/31

3/913

مخارج مسکن

8/99

8/8888

194/88

8/38

4/831

مخارج اثاثه و لوازم خانگی

8/81

8/8888

83/13

8/33

3/143

مخارج بهداشت و درمان

8/83

8/8888

978/79

8/33

4/891

مخارج حمل و نقل

8/43

8/8888

493/33

8/17

4/833

مخارج تفریحات

8/89

8/8888

988/19

8/31

4/731

مأخذ :یافتههای پژوهش.

باید توجه داشت که  iگروه کاالهای متفرقه شهری ،با استفاده از رابطه زیر محاسبه می گردد:
n

 i =8/33+8/87+8/99+8/81+8/83+8/43+8/89+ s =4
i 1

s = 8/81
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جدول .1نتايج آزمون بروش -پاگان مدل LES
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ب) برآورد  i
با برآورد ضرایب میل نهایی به مخارج فرامعیشتی ،سیستم مخارج خطی نسبت به پارامتر  iنیز
خطی میشود .اکنون میتوان پارامتر (  iضریب تعدیل میزان مصرف کاالها) در سیستم مخارج

خطی را از طریق سیستم معادالت همزمان و روش  SURبرآورد کرد .نتایج برآورد   iها برای
مناطق شهری کشور ،در جدول زیر آمده است.

گروه کاالیی

جدول  .3تخمین  -  iمناطق شهري
آماره t
Prob.
ضریب  i

R2

دروبین -واتسون

مخارج خوراکیها و دخانیات

8/84

8/8888

93/99

8/33

4/98

مخارج پوشاک و کفش

8/37

8/8888

33/39

8/31

4/14

مخارج مسکن

8/81

8/8888

98/74

8/33

4/18

مخارج اثاثه و لوازم خانگی

8/39

8/8888

41/33

8/38

4/83

مخارج بهداشت و درمان

8/38

8/8888

39/98

8/33

4/31

مخارج حمل و نقل

8/79

8/8888

43/41

8/31

4/81

مخارج تفریحات

8/39

8/8888

41/73

8/33

4/38

8/34

8/8888

43/11

8/31

4/84

مخارج متفرقه

مأخذ :یافتههای پژوهش.

  iضریب تعدیل فرض شکلگیری عادت نسبی (  )  it   i q it 1است .فرض می شود که
حداقل میزان مصرف کاالی  iدر زمان ،tبه میزان مصرف همین کاال در دوره گذشته بستگی دارد و

توسط ضریب   iتعدیل می شود .حداقل میزان خوراکی ها در دوره  8/84 ، tمصرف همین کاال در
دوره گذشته ( )t-1است .این میزان برای پوشاک  ،8 /37مسکن  ،8/81اثاثه  ،8/39بهداشت ،8/38
حمل و نقل  ، 8/79تفریحات  8/39و متفرقه  8/34است.
حداقل معاش برای مناطق شهری در جدول زیر ارائه شده است:
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 iمیزان افزایش در هر یک از گروه های کاالیی فوق را به ازای هر افزایشی در درآمد نشان
میدهد .به بیان دیگر ،چنانچه درآمد  488ریال افزایش یابد ،مخارج اختصاص یافته برای گروه
خوراکیها 33 ،ریال میشود .همچنین  7ریال صرف پوشاک 99 ،ریال صرف مسکن 1 ،ریال صرف
اثاثه 3 ،ریال صرف بهداشت 43 ،ریال صرف حمل و نقل 9 ،ریال صرف تفریحات و  1ریال صرف
گروه کاالیی متفرقه میشود.
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سال

خوراک

پوشاک

4931

مسکن

اثاثه

بهداشت

حمل و نقل

تفریح

متفرقه

18333918

383393

433193

173331

71147

38837

78941

43943

93487

4799334

4933

379333

413178

181319

33131

77881

14943

33384

71348

84938831 4738838

4988

381439

341739

883338

37191

18333

88411

98813

13344

14339383

4333733

4984

344188

338393

493914 4833493

498783

444318

13913

33871

39433433 3818481

4983

4841794

417133 4438493 914999

387137

417841

13381

18737

11838318 9373338

4989

4933818

314341 4788734 141394

431878

394333

448341

489449

88188899 1943171

4981

3931388

333184

138448 3877338

981484

913131

433378

488793

84938483 3119391

4987

3181338

193788 3187731 831414

147898

183131

331918

318887

88879389 8173383

4983

3888419

188398 9138883 343333

183393

198373

339347

311779

84737831 3931113

4988

9794383

711339 1381337 378134

733837

337343

983379

84818989 44491483 913774

4981

834738 7333741 4899438 1788313

831834

114317

133378

87937813 41818711 189334

4983

118131 4878383 4813834 138878 3398187 4419133 1833781

81181819 43184178 173337

4918

1383931 41199334 4418391 738987 4938881 4383339 343887 8431497 4333378 7334113

4914

33783773 33718333 4343933 849834 4814149 4713474 4493118 1141341 4934349 3814333

4913

13113118 31843333 4331391 194777 3978811 3893319 4143471 48788879 4333819 8338871

4919

34838188 93139898 3138833 331349 3343447 3348331 4314394 43817343 4148113 1338883

4911

31911818 93413793 9839791 4917897 9389811 3333338 3873818 49439779 3338913 48198433

4917

484883371 17313387 9193381 4774379 7881993 9843833 3911338 41833414 3748179 44781913

4913

489431331 71133381 1711939 4849881 3843448 1317133 3831848 41319338 3374374 49438134

4918

487874183 33339491 7313811 4331183 8473334 7333783 9383893 37184889 9734934 43113481

4911

38818333 84831898 7111117 3334813 8498338 3913784 4984133 38338344 9393984 43883431

4913

39833834 83738883 8137193 3143871 8833113 3338133 9111933 33437431 9388181 41331193

4938

31381348 31381348 1499383 9897711 3989183 1931893 9188313 91183338 1977447 39199483

4934

34373331 443498148 48831933 9714383 44899139 3193381 7833119 93187333 7199384 99111433

4933

11381391 473837314 43184913 1838118 43984883 49933171 3398137 73343188 8433813 17873913

4939

34811413 413138183 41881113 7131381 49733337 43833391 89813383 33373348 1331449 733317713

4931

33887813 338433489 47347783 3388931 49191414 38333141 1743783 18333138 48833411 789149819

مأخذ ::یافتههای پژوهش.

همانطور که در جدول ( )48مالحظه میشود ،در سال ( 4931زمان شروع برنامه اول توسعه)،
خط فقر خانوارهای شهری ایران به قیمت ثابت  18333918 ،4938ریال بوده است و در سال 4931
(سال آخر برنامه پنجم توسعه) ،4به  33887813ریال افزایش یافته است .بنابراین ،حداقل معیشت
در خانوارهای شهری ایران طی  7برنامه توسعه اقتصادی دارای رشد  38در صدی (به قیمت اسمی)
 .4سال  ،4937نیز به سال های برنامه پنجم اضافه شد ،لیکن آمار آن در هنگام تحقیق در دسترس نبود.
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جدول  .71نتايج برآورد خط فقر (حداقل معاش پولی) مناطق شهري (ريال)
خط فقرساالنه خط فقرساالنه
(به قیمت
(به قیمت
واقعی)
اسمی)
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 .1-8محاسبه شاخص هاي فقر
در این قسمت ،سه شاخص نسبت سرشمار فقر ( ،)P0شاخص شکاف فقر ( )P1و شاخص فوستر ،گریر
و توربک ( )P2با استفاده از روابطی که بیان شد ،محاسبه میشود .برای محاسبه این شاخصها ،از
آمار تعداد خانوارهای نمونه شهری کشور برحسب گروههای هزینه ساالنه ،که توسط مرکز آمار ایران
منتشرمیشود ،استفاده شده است.
جدول  .77شاخصهاي فقر در مناطق شهري کشور (درصد)
سال

مناطق شهری

برنامههای توسعه

شکاف فقر

فوستر ،گریر و توربک

91/3

41/9

1/3

نسبت سرشمار فقر
98/7

3/3

1

18/3

48/3

3

93/1

48/3

48/1

13

41/1

3/ 1

-

97/1

48/3

1/8

میانگین

98/3

49/31

8/37

14/7

49/8

3/ 9

91/9

43/3

7/1

93

44

1/1

4931
4933
4988

برنامه اول توسعه

4984
4983
4989
4981
4987
4983

برنامه دوم توسعه

4988
4981
میانگین
4983
4918
4914

برنامه سوم توسعه

4913
4919
میانگین
4911
4917
4913
4918

برنامه چهارم توسعه

93/4

3/7

1

91/3

48/8

1/8

93/13

44/13

7/81

91/8

43/3

7/8

91/9

44/3

1/3

93/3

44/3

1/1

98/3

48/4

1/8

31/3

48/7

1/7

93/3

44/33

1/33

33/7

48/1

9/1

93/3

48/7

7/4

94/3

48/1

1/8

99/3

44/1

7
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و رشد  8/8در صدی (به قیمت ثابت  )4938بوده است .ضمناً در خانوارهای شهری ،بیشترین هزینه
حداقل معاش مربوط به مسکن بوده است .از جمله علل افزایش خط فقر در جوامع شهری ،می توان باال
بودن نرخ تورم و هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای شهری را ذکر کرد (رحیمی راد.)4931 ،
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برنامههای توسعه
نسبت سرشمار فقر

شکاف فقر

99/7

43/4

7/3

4911

93/4

44/4

7/3

94/33

44/87

1/13

4913
4938

94/1

48/3

1/7

4934

98/3

44/3

1/3

98/1

48

9/3

4939

98/3

48/1

1/3

4931

94

44/3

1/9

48/3

1/9

میانگین

4933

برنامه پنجم توسعه

میانگین

94/81

مأخذ :یافتههای پژوهش.

همانطور که در جدول ( )43مشاهده میشود ،در برنامه اول توسعه اقتصادی ،میانگین نسبت
سر شمار ، 98/39شکاف فقر  49/31و شاخص فوستر ،گریر و توربک ( 8/37 ،)FGTبوده ،و روند
میانگین شاخص های فوق طی برنامه های بعدی توسعه اقتصادی ،رو به کاهش بوده ،و در برنامه
پنجم توسعه اقتصادی ،میانگین نسبت سرشمار ،94/81 ،شکاف فقر  48/3و شاخص  FGTبه 1/9
رسیده است .بنابراین ،شدت فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ،روند
نزولی داشته است و علت آن را می توان بهبود نسبی وضعیت زندگی خانوارهای شهری  ،به خصوص
پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از سال  4911ذکر کرد (رحیمی راد .)4931 ،
ضمناً نتایج یافته های این تحقیق با نتایج مطالعات محمدی و همکاران ( ،)4913باقری و
همکاران ( ،)4913ابونوری و مالکی ( ،)4918ارشدی و همکاران ( ،)4913مکیان و سعادت
خواه ( ،)4938خسروی نژاد ( ،)4934خداداد کاشی و همکاران ( ،)4934فراهانی و عبدلی (،)4934
محمودی ( ،)4933رحیمی راد ( )4931و افقه و منصوری ( )3841که از روش سیستم مخارج خطی
استفاده نموده اند ،مطابقت دارد.
البته در این تحقیق ،از نظریه عادات نسبی که در آن ،مخارج خانوار ها متأثر از عادات گذشته
آنها می باشد ،برای محاسبه حداقل معیشت استفاده شده که این موضوع در تحقیقات گذشته کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .معهذا ،روش انجام تحقیق و نتایج به دست آمده ،با تحقیقات گذشته
سازگاری دارد.
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سال

مناطق شهری
فوستر ،گریر و توربک
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هدف از این تحقیق ،بررسی و سنجش حداقل معیشت (خط فقر) در مناطق شهری ایران در بازه
زمانی 4931-31می باشد .برای نیل به آن ،ابتدا با استفاده از تابع مطلوبیت استون-گیری و سیستم
مخارج خطی ( ،)LESهشت گروه کاالیی تخمین زده شد و با فرض شکل گیری حداقل عادات نسبی
( ،) HLESحداقل معیشت و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی برای خانوارهای شهری تخمین زده
شد و در نهایت ،با جمع کلیه حداقل معاش در گروه های کاالیی مختلف ،حداقل معاش کل به عنوان
سنجه ای ذهنی و نسبی از خط فقر در مناطق شهری به دست آمد .با نگاهی به ضرایب تخمینی میل
نهایی به مخارج فرامعیشتی خانوارهای شهری ایرانی ،مشاهده می گردد که مخارج مسکن با ضریب
 ،8/99بیشترین سهم (میل) نهایی به مخارج فرامعیشتی خانوارهای شهری کشور را تشکیل می دهد.
این بدان معنا است که چنانچه مخارج فرامعیشتی (مخارج اختصاص یافته به گروه کاالیی پس از
کسری مخارج حداقل معاش) 488 ،ریال افزایش یابد ،مخارج اختصاص یافته برای مسکن 99 ،ریال
افزایش خواهد یافت .به عبارت دیگر ،هر گونه رشد در مخارج (درآمد) خانوارهای شهری ،که منجر
به افزایش مخارج فرامعیشتی خانوار گردد ،بیشترین فشار را به ترتیب ،بر هزینه های مسکن ،گروه
خوراکی و پوشاک و سپس بر سایر گروه های کاالیی وارد می کند .بر اساس نتایج به دست آمده از
تحقیق ،خط فقر در خانوارهای شهری (به قیمت ثابت  )4938در سال ( 4931سال شروع برنامه اول
توسعه) 18333918 ،ریال است و در سال ( 4931پنجمین سال برنامه پنجم توسعه) ،به 33887813
ریال افزایش یافته است .این رقم به دست آمده ،سیار نزدیک به معیار اعالن شده خط فقر توسط
مرکز آمار ایران می باشد .به عبارت دیگر ،مرکزآمار ایران دو گروه پایین درآمدی خانوارها را که درآمد
سالیانه کمتر از  48میلیون تومان دارند ،زیر خط فقر مطلق اعالن نموده است که مبلغ اعالن شده،
بسیار نزدیک با حداقل معیشت به دست آمده در این تحقیق به قیمت ثابت سال  4938می باشد.
البته بدیهی است که سطح استاندارد زندگی در شهر های مختلف کشور ،متفاوت است و حداقل
معیشت به دست آمده در این تحقیق ،بیانگر متوسط هزینه در کل کشور است ،لیکن شواهد امر
حاکی از آن است که حداقل هزینه زندگی در کالن شهر های کشور ،بسیار باالتر از آن می باشد.
شاخص های نسبت سر شمار ،شکاف فقر و شاخص فوستر ،گریر و توربک ( ، )FGTنیز در سال
 4931نسبت به سال  4931کاهش یافته است بهبود نسبی وضعیت رفاهی خانوارهای شهری ایران
را طی پنج برنامه توسعه اقتصادی نشان می دهد .به عبارت دیگر ،اثرات اجرای برنامه های توسعه
اقتصادی بر فقر معنادار و موجب کاهش شکاف و شدت فقر در مناطق شهری شده است.
البته علی رغم بهبود نسبی رفاه در سطح شهرها ،هنوز اکثر شهرهای کشور با معضل بیکاری ،و
پایین بودن سطح زندگی مواجه هستند .دولت باید مهمترین و اساسی ترین سیاست اقتصادی خود
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را برای فقر زدایی در جامعه  ،اجرای برنامه هایی در جهت افزایش اشتغال و کاهش تورم در نظر گیرد.
برخی از سیاست های اقتصادی و اجتماعی برای بهبود رفاه و کاهش فقر در مناطق شهری عبارت
است از:
 اجرای سیاست های رفاه اقتصادی با هدف کاهش تورم و افزایش قدرت خرید اقشار آسیب پذیرجامعه؛
 تحت پوشش قراردادن اقشار آسیب پذیر در مناطق شهری و باال بردن قدرت خرید آنها از طریقپرداخت های انتقالی؛
 -هدفمند کردن یارانه ها به سمت اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه.

631
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ابونوری ،اسماعیل و مالکی ،نادر ( .)4918خط فقر در استان سمنان طی برنامههای توسعه (-4919
 .)4931فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی.)31(8 ،
ارشدی ،علی؛ حسن زاده ،علی و مستشاری ،علی ( .)4913تعیین حداقل معاش خانوارهای شهری
استان کرمانشاه با استفاده از سیستم مخارج خطی .فصلنامه اقتصاد مقداری ،دوره  ،8شماره :1
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