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   :چکیده
مانشاه را به عنوان در این پژوهش حداقل معاش خانوارهاي شهري استان کر

 -86 ياي ذهنی و نسبی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره سنجه
 با بهره گیري از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیري عادات 1376

)HLES (هاي به ظاهر نامرتبط تکراري  و روش رگرسیون)ISUR (برآورد نمودیم . 
)  هزینه-درآمد(هاي بودجه  شامل دادههاي مورد استفاده در این پژوهش  داده

باشد و برآورد با  هاي قیمت مربوطه می خانوارهاي شهري استان کرمانشاه و شاخص
  هاي پژوهش نشان  یافته . استفاده از شش گروه کاالیی صورت پذیرفته است

 در طول دوره براي مناطق شهري استان کرمانشاه  ساالنه کلدهد حداقل معاشمی
همچنین خط فقر شهري تعدیل شده با شاخص قیمت روند  . نده داردروندي فزای

 با توجه به حداقل معاش محاسبه شده،  .دهد مالیمی از خود نشان میيفزاینده
هاي نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدي و نابرابري درآمد بین فقرا  شاخص

)FGT ( از بدتر شدن و کاکوانی نیز براي مناطق شهري محاسبه شده که نتایج حاکی
  . مورد بررسی استيکلی وضعیت خانوارهاي شهري در طول دوره

  JEL: I132 ،I13 بنديطبقه          
  

هاي  گیري عادت، شاخص خط فقر، حداقل معاش، سیستم مخارج خطی با شکل :يکلیدهاي واژه
    فقر

                                                        
   پولی و بانکی و کارشناس ارشد اقتصاد   ياعضاي هیأت علمی پژوهشکده به ترتیب،∗

)com.yahoo@hassanzadeh(  
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  مقدمه -1
ختلـف فقـر   هـاي م  انـدازه گیـري آن و همچنـین راه         يامروزه معـضل فقـر و نحـوه       

ــاه خاصــی دارد   ــعه جایگ ــصاد توس ــون اقت ــی در مت ــف   . زدای ــن وجــود تعری ــا ای ب
چنــدان روشــن و شــفافی از فقــر در اذهــان عمــوم و حتــی کارشناســان اقتــصادي 
  و اجتمــاعی وجــود نــدارد و هــر کــس تــصویر خاصــی از آن در ذهــن خــود         

هـاي   لـب برنامـه  هـایی در قا  بینـی   در ایران براي مبـارزه بـا فقـر، پـیش           .پروراندمی
ــه اســت و   يتوســعه  اقتــصادي و طــرح هــاي ســاماندهی اقتــصادي صــورت گرفت

هـا در نهایـت     چندین بـار الیحـه فقرزدایـی تهیـه و تنظـیم شـده کـه ایـن تـالش                   
ــت       آن ــشده اس ــر ن ــدي منج ــایج مفی ــه نت ــد ب ــه بای ــه ک ــر   . گون ــوي دیگ از س

اي انجـام  هـ  هاي اخیـر صـورت گرفتـه اسـت تـا نتـایج پـژوهش       هایی در سال   تالش
ــال  ــده در س ــوزه  ش ــه ح ــر ب ــاي اخی ــصمیميه ــفانه     ت ــا متأس ــد ام ــري راه یاب گی

ــشورهاي    سیاســت ــه در ک ــد آنچ ــی همانن ــود عین ــان نم ــده آنچن ــاذ ش ــاي اتخ ه
 تمـامی   يشـاید نتیجـه    . چین، کره جنـوبی و مـالزي انجـام گرفتـه، نیافتـه اسـت              

ــه   تــالش ــونی تأســیس وزارت خان ــه در شــرایط کن ــهــاي صــورت گرفت ــام اي ب ه ن
 موفقیــت ایــن وزارت يوزارت رفــاه و تــأمین اجتمــاعی باشــد کــه قــضاوت دربــاره

ــاه در     ــزایش رف ــابرابري هــاي درآمــدي و اف ــر و ن ــا معــضل فق ــه در برخــورد ب خان
جوامــع شــهري و روســتایی کــشور در ســطح قابــل قبــول نیــاز بــه گذشــت زمــان  

فقـر از یـک     ران  ت مبـارزه بـا بحـ      با توجـه بـه ضـرورت و اهمیـ         در این میان     . دارد
ــ  ــر اهمی ــوهســو و از ســوي دیگ ــتفاده از  يت نح ــراد واجــد شــرایط اس ــین اف  تعی

، ضـروري اسـت تـا فقـر بـه نحـوي در جامعـه انـدازه          هـاي تـأمین اجتمـاعی     برنامه
ــردد  ــابی گ ــري و ارزی ــصمیم . گی ــري ت ــارهگی ــوهي درب ــر و  ي نح ــا فق ــارزه ب  مب

ــاهش آن  ت ــراي ک ــارات الزم ب ــصیص اعتب ــاط فراواخ ــا  ، ارتب ــی ب ــاخصن ــا ش ي ه
هـاي هـر یـک از ایـن         گیـري خـط فقـر دارد چـرا کـه ویژگـی             منتخب براي انـدازه   

ــصمیم شــاخص ــود  گیــري هــا در ت ــسیار تأثیرگــذار خواهــد ب ــا ب ــان  . ه در ایــن می
خانوارهـاي   هـاي مـستقیم و غیـر مـستقیم بـدون شناسـایی             استفاده از ابزار یارانـه    

 يالوه بــر تخــصیص غیــر بهینــهاي عــنیازمنــد از طریــق مطالعــات ملــی و منطقــه
ــزایش سرســام آور هزینــه  ــت شــده و عمــالً منــابع جامعــه باعــث اف ــه هــاي دول  ب

ــد    ــد ش ــدل خواه ــه ب ــد و پرهزین ــستمی غیرکارآم ــداقل   . سی ــاهی از ح ــس آگ پ
اي ذهنــی و نــسبی از فقــر  معــاش خانوارهــا در منــاطق شــهري بــه عنــوان ســنجه
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ــشاه    ــتان کرمان ــه اس ــشور از جمل ــف ک ــاطق مختل ــسیاري از  در من ــاز ب ــیش نی  پ
ــصمیم ــري ت ــاي گی ــود   ه ــد ب ــتان خواه ــطح اس ــدیریتی در س ــصادي و م در   .اقت

ــه  ــاختار مقال ــه س ــی  يادام ــورت م ــدین ص ــیش رو ب ــش دوم   پ ــه در بخ ــد ک باش
در بخـش سـوم ادبیـات نظـري          گـردد، مروري بر مطالعـات انجـام شـده ارائـه مـی           

هــاي کمــی زیــابیپیرامــون موضــوع تبیــین گردیــده و در بخــش چهــارم نتــایج ار 
گـردد و در نهایـت در بخـش پـنجم اقـدام       هـاي مربوطـه ارائـه مـی       همراه با تحلیل  

  .به نتیجه گیري گردیده است
  
  مبانی نظري موضوع -2
  تعریف فقر   -2-1

ــه صــورت فقــر پدیــده ــه همــین دلیــل ب هــاي مختلــف اي چنــد بعــدي اســت و ب
 . باشـند فـاوت مـی  تعریف شده است، که ایـن تعـاریف بـر حـسب زمـان و مکـان مت            

تـوان  هـاي جمعیتـی را زمـانی مـی      افـراد، خانوارهـا و گـروه   "بر اساس نظر تانـسند   
هـاي غـذایی،    فقیر به حـساب آورد کـه بـا فقـدان منـابع بـراي کـسب انـواع رژیـم                

ــت ــشارکت در فعالی ــا و شــرایط و ام ــند  ه ــدگی مواجــه باش ــات معمــول زن   ."مکان
ــ  ــه در  آمارتیاســن در مطالعــات خــود اشــاره دارد ک ــاریف صــورت گرفت ه تمــام تع

محرومیــت خــود یــک مفهــوم  . خــصوص فقــر بــه نــوعی محرومیــت اشــاره دارنــد
 . هـاي مختلـف متفـاوت باشـد      هـا و مکـان     نسبی اسـت کـه ممکـن اسـت در زمـان           

به عبـارت دیگـر فقـر در یـک کـشور در حـال توسـعه ممکـن اسـت محرومیـت از                 
بــراي ادامــه حیــات ضــروري امکانــاتی نظیــر غــذا، مــسکن و دارو تلقــی شــود کــه 

اســت، در حــالی کــه در یــک کــشور توســعه یافتــه فقــر بــه محرومیــت نــسبی از  
ــدگی متوســط داللــت دارد  ــات یــک زن ــارمهر (شــرایط و امکان ــه هــر  ).1383 ،ی  ب

ــله    ــی از فاص ــه ناش ــساسی ک ــه اح ــورت ب ــین  ص ــانی ب ــاز "ي زم ــساس نی  و "اح
در مـورد تـشخیص    . شـود دهـد فقـر گفتـه مـی     به انـسان دسـت مـی    "ارضاء نیاز "

شــود در ادبیــات مربــوط بــه گیــري مــی اینکــه ایــن نیــاز چیــست و چگونــه انــدازه
اولـین مـالك تـشخیص برخـورداري از حـداقل            . فقر سـه نـوع مـالك وجـود دارد         

فقـري   . گـردد اي اسـت کـه توسـط کارشناسـان تعیـین مـی        امکانات تعریـف شـده    
ــ  ــه ب ــطهه ک ــن  واس ــودن ای ــات ت "ي دارا نب ــداقل امکان ــده ح ــف ش ــادث "عری    ح
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در واقـع فقــر مطلــق بـه صــورت یــک    .  معـروف اســت 1گــردد بـه فقــر مطلــق مـی 
موضـوع عینـی بـه حـداقل معاشـی اطـالق شـده کـه بـراي حفـظ و ادامـه حیــاط            

 ی در کـسب حـداقل اسـتاندارد زنـدگی          یـا بـه عبـارت دیگـر نـاتوان           .ضروري است 
 باشــد تــوان کــه اگــر هزینــه یــا درآمــد فــردي در ســطحی کمتــر از ایــن حــداقل 

ــه   . زنــدگی را نخواهــد داشــتيالزم بــراي ادامــه  بنــابراین تعریــف فقــر مطلــق ب
  . چگونگی تعریف حداقل معاش بستگی دارد

ــدي      ــن نیازمن ــشخیص ای ــراي ت ــالك ب ــین م ــ"دوم ــطح   رس ــه س یدن ب
ــارف جامعــه ــارف جامعــه   . اســت"معمــول و متع  کــسانی کــه از ایــن ســطح متع

 فقــر ، دیگـر ی بـه عبـارت   .انــد شـده 2فقـر نـسبی  تـر باشـند اصـطالحاً دچــار    پـایین 
ــوب      ــتانداردهاي مطل ــی از اس ــطح معین ــسب س ــاتوانی در ک ــورت ن ــه ص ــسبی ب ن

در تعریـف فقـر نـسبی بـه نـابرابري       . زندگی در جامعـه فعلـی تعریـف شـده اسـت      
 . شــوددر توزیــع درآمــد و ثــروت بــیش از میــزان مطلــق درآمــد افــراد توجــه مــی 

ــن  ــد توجــه داشــت ای ــه بای ــه صــورت البت ــف ب ــشورهاي مختل ــاي  مفهــوم در ک ه
مختلف تعریف شده و در طـی زمـان نیـز بـر اثـر تحـوالت اقتـصادي تغییـر یافتـه                      

ي پیــشرفت ، صـرف نظـر از درجـه   اي از افــراد جامعـه در ایـن تعریـف عـده    . اسـت 
  . شوند، فقیر تلقی میو رفاه

ــساس،       ــه اح ــه ب ــدي توج ــر و نیازمن ــشخیص فق ــراي ت ــالك ب ــرین م آخ
ــا ایــن تعریــف   . و رفتــار شخــصی فــرد نیازمنــد اســت برداشــت ــه فقــري کــه ب  ب

 کـم   ، دیگـر  یبـه عبـارت    . شـود گفتـه مـی    3فقـر ذهنـی   شـود اصـطالحا ً    حادث مـی  
، )مطلـق و نـسبی    (نیستند افرادي که با وجـود داشـتن درآمـد بـاالتر از خـط فقـر                  

ــصور مــی  ــدخــود را فقیــر ت ــی، از  معمــوالً . کنن ــدازه گیــري خــط فقــر ذهن  در ان
  .گرددظهارات شخصی و مشاهدات تجربی استفاده میا

  
  رویکردهاي اصلی در بررسی فقر  -2-2

 100 علمـی خـط فقـر در جهـان از حـدود               محاسـبه  :کرد درآمدي فقـر   روی) الف
ــاز شــده اســت  ــیش آغ ــر اصــوال ً . ســال پ ــدي فق ــاي درآم ــدي  رویکرده ــک بع ی

                                                        
1 Absolute Poverty 
2 Relative Poverty 
3 Subjective Poverty 
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یـت اطالعـات    مز .شـوند هستند و فقط بـر حـسب درآمـد یـا مـصرف ارزیـابی مـی         
اســتانی و کــشوري جمــع آوري هــاي   هزینــه آنــست کــه چــون از نمونــه-درآمــد 

  . سازدها و کشور را نمایان می، وضعیت فقر در استانشده است
 خــود 2000-2001 بانــک جهــانی در گــزارش ســال :رویکــرد قــابلیتی فقــر) ب

رد ، مــوارش داد کــه عــالوه بــر محرومیــت مــادياي گــستمفهــوم فقــر را بــه گونــه
غیــر مــادي ماننــد محرومیــت از آمــوزش و بهداشــت، آســیب پــذیري، در معــرض  

ــاهی    ــی پن ــودن و ب ــر ب ــت خط ــر گرف ــانی  ( را در ب ــک جه ــزارش بان  ). 1382، گ
ــت    ــه محرومی ــت از جمل ــوزش و بهداش ــتن آم ــراد را از   نداش ــه اف ــت ک ــایی اس ه

هـا بـه قـول آمارتیاسـن        ایـن محرومیـت    . کنـد داشتن زندگی مطلوب محـروم مـی      
ــتقا ــا       بلی ــابق ب ــدگی مط ــراي زن ــرده و آزادي او را ب ــدود ک ــسان را مح ــاي ان ه

 بـه طـور کلـی ایـن رویکـرد،            .کنـد هایی کـه بـه آن اعتقـاد دارد سـلب مـی             ارزش
کنـد، کـه در آن       ي انـسانی و اجتمـاعی ارزیـابی مـی         هـا   شـاخص فقر را بـر حـسب       

ی،  بـه خـدمات بهداشـت    ، کـافی و مـسکن مناسـب       يعالوه بر دسترسـی بـه تغذیـه       
  .  نیز توجه شده استگیري تصمیمآموزشی و مشارکت در 

ــی) ج ــاي ترکیب ــاي  :رویکرده ــی از متغیره ــا ترکیب ــرد ب ــن رویک ــدي و  ای  درآم
ــت  ــده اس ــاخته ش ــابلیتی س ــاخص  .ق ــا ش ــود و   ه ــه وج ــسته ب ــرد ب ــن رویک ي ای

هــا بــراي تعیــین الگوهــاي فقــر، بــراي کــشورهاي مختلــف متفــاوت  کیفیــت داده
ــدازه   شــاخصير محاســبهمــشکل اساســی د . اســت ــر، در ان  يهــاي ترکیبــی فق

 آن بــه تــوان بـراي وزن دهـی بـه متغییرهــاي قـابلیتی و درآمــدي اسـت کــه نمـی     
 و شــاخص فقــر 4 انــسانیي شــاخص توســعه .یــک راه حــل مناســب دســت یافــت

  .هاي ترکیبی هستنداي از رویکرد نمونه5انسانی
  
   مطالعه ي پیشینه-3

ــادران و غالمــی ــا عنــوان کنکاشــی در وضــعیت معیــشتی   در پژوهــشن ی ب
انـد کـه نـرخ رشـد متوسـط      مناطق شهري استان مازندران بـه ایـن نتیجـه رسـیده       

ــه ذکــر   .باشــددرصــد مــی 3/26حــداقل معــاش در اســتان مــورد بررســی   الزم ب
ــه     ــات دو مرحل ــداقل مربع ــه روش ح ــارج خطــی و ب ــوي مخ ــک الگ اي اســت از ی

                                                        
4 Human Development Index 
5 Human Poverty Index 
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ــ  ــایج ب ــن نت ــت ه ای ــده اس ــت آم ــی. دس ــن  ين دوره همچن ــی در ای ــورد بررس  م
  .باشدمی 1369-75پژوهش 

ــین  ــمدي همچن ــلی و ص ــال متوس ــه1387 در س ــوان   در مطالع ــا عن اي ب
 ارزش پـول ملـی    يهـاي اقتـصادي کـاهش فقـر بـه بررسـی رابطـه              شناخت جنبـه  

 بـا اسـتفاده از یـک سیـستم           ایـن مطالعـه کـه      . پردازنـد و فقر در سطح کشور مـی      
ــا رگرســیونوردآمخــارج خطــی وروش بــر مرتبط صــورت گرفتــه هــاي بــه ظــاهر ن

رســد کــه در قالــب واحــد پــول تومــان خــط فقــر بــه  تیجــه مــین بــه ایــن ،اســت
  .باشد صورت ماهیانه در حال افزایش می

ثیر أ بـا عنـوان بررسـی خـط فقـر و تـ           پیراسـته و رنجبـر     دیگـري  در تحقیق 
 1377سـال  هـاي فقـر در ایـران کـه در     هاي اقتـصاد کـالن بـر مولفـه     برخی سنجه 

  مـورد بررسـی    يانـد کـه خـط فقـر طـی دوره          همنتشر نمودند به این نتیجه رسـید      
  در ایـــن مـــدت   و  درصـــدي داشـــته اســـت  7یـــک افـــزایش  ) 75-1358(

ــاً I;K;Hهــاي شــاخص ــا درصــد کــاهش و شــاخ2 تقریب ــده ص ن ــت مان برابري ثاب
  .است

در پژوهــشی بــا عنــوان انــدازه گیــري خــط فقــر در  لکی نیــزامــ نــوري وابو
انـد کـه   سمنان با اسـتفاده از سیـستم مخـارج خطـی بـه ایـن تیجـه دسـت یافتـه            

 توســعه در منــاطق شــهري و    يخــط فقــر رد اســتان در طــول ســه برنامــه      
الزم بــه ذکــر اســت   .درصــد افــزایش یافتــه اســت 7روســتایی بــه طــور متوســط 

  .صورت گرفته است1368-83 زمانی ياین مطالعه در بازه
اي بـــا  در مطالعـــه1385در ســـال رجـــی از ســوي دیگـــر محمـــدي و گ 

هـاي دوم و سـوم توسـعه    عنـوان انـدازه گیـري حـداقل معـاش در ایـالم در برنامـه       
 بـا     ایـن مطالعـه کـه       .انـد به بررسی حداقل معاش و فقـر در ایـن اسـتان پرداختـه             

هــاي بــه ظــاهر اســتفاده از یــک سیــستم مخــارج خطــی وروش بــراورد رگرســیون
ـ     نا رسـد کـه افـزایش حـداقل معـاش          ه ایـن تیجـه مـی      مرتبط صورت گرفته است ب

 ســوم نــسبت ينه کنــدتر در برنامــهبــا نــرخ رشــد ســاال1383 تــا 1374ســاالنه از 
  . دوم در حال تغییر بوده استيبه برنامه

ــا عنــوان انــدازه گیــري خــط فقــر  همچنــین حکــیم آبــادي  در پژوهــشی ب
 یافــتدســت تیجــه ندر مازنـدران بــا اســتفاده از سیـستم مخــارج خطــی بــه ایـن    

ــر خــط فقــر  48کــه  ن در ســال آ کــه حــداکثر اســت درصــد جمعیــت اســتان زی
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 الزم بــه ذکــر اســت ایــن مطالعــه . باشــد مــی1369ن در ســال آ و حــداقل 1365
  .صورت گرفته است1363-83 زمانی يو در بازه 1385در سال 

ــواتی  ــه و قن ــتفاده   ) 1388(افق ــا اس ــر در اســتان خوزســتان را ب شــدت فق
  . محاسبه کردندSSTاز شاخص 

  
  هاي اندازه گیري آن   مدلسازي فقر و شاخص -4

تـوان افـراد فقیـر را     فقر پرسـش عمـده آنـست کـه چگونـه مـی          يدر تحلیل پدیده  
اي از از غیر فقیر باز شناخت؟ بـراي تعیـین افـراد فقیـر از غیـر فقیـر بایـد آسـتانه                     

ــان خــط ف     ــتانه هم ــن آس ــه ای ــرد، ک ــف ک ــا را تعری ــات خانواره ــده امکان ــر نامی   ق
خـط فقـر عبارتـست از مخـارجی کـه یـک فـرد در یـک زمـان و مکـان               . شـود می

راوالـین و    (شـود معین براي دسترسـی بـه یـک سـطح حـداقل رفـاه متحمـل مـی                 
 افـراد و خانوارهـایی کـه از منـابع کـافی بـراي رسـیدن بـه ایـن                      ).1998 6پرادان،

بـه طـور کلـی ایـن        . شـوند سطح حداقل رفـاه برخـوردار نباشـند فقیـر تلقـی مـی             
ــا  خــط فقــر را مــی تــوان بــر اســاس واحــدهاي پــولی و حــداقل مخــارج مــرتبط ب

ه از سیـستم مخـارج   بـا وجـود آنکـه، آنچـه کـ      حـال  . حداقل معاش تعریـف نمـود  
، امـا توجـه بـه چنـد          اسـت نـه خـط فقـر        7 حداقل معـاش   ،شودخطی استخراج می  

 فقـر تعریـف   يولـه نخـست آنکـه مق   . رسـد نکته در این بین ضـروري بـه نظـر مـی       
پژوهـشگري ناچـار اسـت بـا توجـه بـه ضـرورت و        واحد و مشخـصی نداشـته و هـر       

 در اینجـا نظـر بـه مبـانی      .ت تحقیق خـود، تعریـف خاصـی از آن ارائـه دهـد           کیفی
تئوریک مـستحکم و مبتنـی بـر اقتـصاد خـرد سیـستم مخـارج خطـی مبتنـی بـر                

ـ  رسـد حـداقل م   بـه نظـر مـی   8 گیري-تابع مطلوبیت استون     دسـت آمـده   ه عـاش ب
، از خـط  مناسـبی، هـر چنـد تـوأم بـا اریـب و خطـا        از این سیستم بتوانـد مقیـاس        

  .فقر ارائه دهد
ــاش،        ــداقل مع ــین ح ــت تعی ــژوهش جه ــن پ ــه در ای ــار رفت ــه ک ــدل ب م

ــادت     ــري ع ــکل گی ــا ش ــی ب ــارج خط ــستم مخ ــابع   ) HLES (9سی ــر ت ــی ب مبتن

                                                        
6 Ravallion and Pradhan 
7 Minimum living or subsistence. 
8 Stone-Geary utility function 
9 Habit formation linear expenditure system 
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بیـت بـه شـکل زیـر     ایـن تـابع مطلو  فـرم کلـی    . باشـد می  گیري-مطلوبیت استون 
  :است

)1(                                                                                                                                                                                         0>
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i iβ ،  0>β i
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iqU
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γφ β
  

، تابعی از U، کند که کل مطلوبیت مصرف کنندهاین تابع مطلوبیت بیان می
، که به آن γ، ت به حداقلی از مصرف همان کاالست، نسبq، مازاد مصرف هر کاال

 طبیعی است که مطلوبیت  .شود نیاز آن کاال اطالق میحداقل معیشت مورد
βدریافتی از کاالهاي مختلف متفاوت بوده و از این رو  i

 سهم ي نشان دهنده
 . نهایی یا اثر نهایی مطلوبیت در مورد هر کاالست که کمیتی ثابت فرض شده است

ه و قابل تفکیک یکنواخت از تابع تفکیک پذیر بوداین تابع مطلوبیت قویا ًهمچنین 
               : توان به شکل زیر نوشت این تابع را می .باشداولیه می

 
)2                 (                                              
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ــه قیــد بودجــه    ــابع نــسبت ب ــا حــداکثر کــردن ایــن ت Mqpب i
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ــا و   ب

  : آیددست میه گیري از روش الگرانژ توابع تقاضاي زیر ب بهره
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ــه   ــن رابط q و piدر ای i ــت ــب قیم ــه ترتی ــاالي   ب ــدار ک ــوده و امi، مق ــز  M  ب نی
 بــاال را در يحــال چنانچــه طــرفین رابطــه . بودجــه یــا درآمــد کــل خــانوار اســت

p i ــیم ــراي  ،ضــرب کن ــا ب ــادالت تقاض ــستم مع ــ n سی ــاالیی ب ــروه ک   دســت ه  گ
  :ها و مخارج کل است آن هزینه هر کاال تابعی از تمام قیمت آید، که درمی

 )4       (                              
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ــرار ســ      ــراي برق ــط الزم ب ــت رواب ــر اس ــه ذک ــه الزم ب ــرط ثانوی ي ازي ش
1، تــابع مطلوبیـت حـداکثر ســازي مقیـد  

1
=∑

=

n

i
iβ 0 وβ i

باشـد کــه جــز    مــی

  . فروض تابع مطلوبیت نامبرده هستند
، از دو جــز امــین کــاال iایـن تــابع و در واقــع مخـارج صــرف شــده بـر روي    

  :       و تفسیر آن به این صورت استتشکیل شده 
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γحداقل معیشت مورد نیاز ) الف iip  
ــشتی ) ب ــرا معی ــارج ف ــشان 10مخ ــه ن ــده ک ــصرف   يدهن ــه م ــت ک ــارجی اس  مخ

ــا مــصرف کــرده اســت،   ــر روي کااله ــار خــود ب ــه اختی γکننــده ب i

n

i ipM ∑−
=1

 
βبنـابراین   i         را میـل نهـایی یــا سـهم نهـایی بـه مــصرف در ارتبـاط بـا درآمـد یــا 

  . توان تفسیر کردمخارج فرامعیشتی نیز می
ــودن آن اســت هــاي سیــیکــی از محــدودیت   .ستم مخــارج خطــی ایــستا ب

γثابــت در نظــر گــرفتن  it  در ایــن سیــستم بــدان معناســت کــه مــصرف کننــده 
ــه عبــارت معیــشت ضــ ــداده و ب  ســاختار تقاضــا در ، دیگــریروري خــود را تغییــر ن
ــامی دوره ــسان اســت تم ــا یک ــ .ه ــالی ک ــدگی و    در ح ــطح زن ــتن س ــاال رف ــا ب ه ب

اش نیــز افــزایش هــاي حــداقل معــرود کــه ایــن میــزانات افــراد انتظــار مــیتوقعــ
 در نتیجـه بـه علـت تغییـر سـلیقه و عـادات مـصرفی           . یافته و یا اصوالً تغییـر کنـد       

γالزم است که جز      it        متغیـر و نـه یـک پـارامتر تغییـر کنـد، کـه           بـه عنـوان یـک
 سیستم تقاضاي ایـستا را بـه یـک سیـستم تقاضـاي پویـا تبـدیل خواهـد                    يلهمسأ

ــرد ــی  .ک ــرض م ــا ف ــاالي   در اینج ــاش ک ــیم حــداقل مع ــر دوره iکن ــه ام در ه ، ب
 بــه صـــورت   ماقبــل ينــسبت یــا درصـــدي از مــصرف همــین کـــاال در دوره    

qa itiit 1−
=γبستگی دارد .    

 عـادات نـسبی سیـستم مخـارج خطـی را            يحال بـا بهـره گیـري از رابطـه         
  :   قبال ًداشتیم.آوریمدست میه ب

) 5(                                   







−+== ∑

≠

n

ij
jtjttitititititit PYPqPE γβγ  

یـر در خواهـد    دل بـاال بـه شـکل ز        عـادات نـسبی مـ      يبا لحاظ کردن رابطه   
  : آمد

)6    (                               







−+== ∑

≠
−−

n

ji
jtjtjtitititiititit PqaYPqaqPE 11 β  

ــه تعریــف داریــم  : بنــا ب
P
Eq

it

it
it

1

1
1

−

−

−
=

ــه ذکــر اســت در ایــن رابطــه   ، الزم ب

Eit 1−
Pit  و-t 1 ي ام در دورهi مخـــارج گـــروه کـــاالیی   نیـــز قیمـــت همـــین −1

  . باشد می-t 1 يه کاالیی در دورهگرو

                                                        
10 Supernumerary expenditure 



  1389 زمستان، 4، شماره 7، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی( اريفصلنامه اقتصاد مقد          
  

 

10

ــد   ــري مانن ــابراین متغی ــرده و وارد    xitبن ــف ک ــورت تعری ــن ص ــه ای  را ب
:کنیممدل می

  PP
Ex it

it

it
it .

1

1

−

−=  

  :مدل در نهایت به این شکل خواهد بود
 )7(                                       








−+== ∑

≠

n

ji
jtjtititiititit xaYxaqPE β

  
  

هــایی ماننــد حــداقل مربعــات آورد ایــن سیــستم معمــوالً از روشجهــت بــر
ــه  ــه مرحل ــل     ،)3SLS( اي س ــات کام ــا اطالع ــتنمایی ب ــداکثر راس ــا  )FIML(ح ی

ــراري   روش رگرســیون ــامرتبط تک ــه ظــاهر ن ــاي ب ــی)ISUR(ه ــتفاده م ــود، اس   .ش
ــیون   ــا رگرس ــر ی ــرآورد روش اخی ــن ب ــتفاده در ای ــورد اس ــاهر  روش م ــه ظ ــاي ب ه

 مــورد نیــاز بــراي هــر يدر ایــن سیــستم هزینــه . باشــد  مــی11رينــامرتبط تکــرا
 :آید دست میه کاال از روابط زیر ب

                                                                     ( ) xaPqaP iiiitiitit
==

−1γ  
ــ  ــا جمــع زدن ایــن حــداقل معــاش ب هــاي دســت آمــده بــراي تمــام گــروهه کــه ب

  : آیددست میه ورت زیر بکاالیی خط فقر به ص
)8(                                                                xaPZ i

i
iit

i
itt ∑∑

==

==
66

11
γ   

ــدم برخــورداري از     ــه معنــی ع ــسبی ب ــر ن ــژوهش فق ــن پ ــدین روي در ای ب
ــست از  حــداقل معــاش تعریــف مــی  ــا در "شــود کــه عبارت ــایی خانواره  عــدم توان
 فعلـی الزم و  يهاي زنـدگی کـه در جامعـه   سـتاندارد تـأمین یـک سـطح معـین از ا    

هـدف از اجـراي ایـن پـژوهش         بـه طـور کلـی       .  "شـود  مطلوب تـشخیص داده مـی     
ــشاه و بررســی    تعیــین وضــعیت حــداقل معــاش خانوارهــاي شــهري اســتان کرمان

ــول دوره  ــد آن در طـ ــبه1376 -86 يرونـ ــاخص ي و محاسـ ــا شـ ــسبت هـ ي نـ
و کـاکوانی  ) FGT( درآمـد بـین فقـرا    ، نـسبت شـکاف درآمـدي، نـابرابري    سرشـمار 

ــد حرکــت ایــن    مــورد نظــر ي در طــول دورههــا شــاخصو مقایــسه و بررســی رون
  . باشدمی

  

                                                        
11 Iterative seemingly unrelated regression  
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  هاي فقر  شاخص-5
ــمار  ــسبت سرش ــاخص ن ــدایی  :ش ــرین و ابت ــاده ت ــري  س ــدازه گی ــرین روش ان ت

 . باشـد مـی ) نـرخ فقـر یـا نـسبت افـراد فقیـر       (، شاخص نـسبت سرشـمار       شدت فقر 
  .ي فقــر بــوده اســت، رایــج تــرین شــاخص محاســبه1970 ســال ایــن شــاخص تــا

، q، فقیـر زیـر خـط فقـر       ) خانوارهـاي (راد  این شاخص به صـورت نـسبت تعـداد افـ          
  .باشد، میn، فراد جامعه یا نمونه مورد بررسیبه کل ا

)9 (                                                    10 << H                       n
qH =   

در حالتی که هیچ فقیـري در جامعـه وجـود    ( این شاخص بین صفر،    ياندازه
و عدد )  افراد جامعه بزرگتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد      ينداشته و درآمد کلیه   

 افراد مساوي یا کمتر از درآمد متناظر با خـط فقـر   يدر حالتی که درآمد کلیه    (یک  
 آن و  آسـان و فهـم سـاده   ي مهمترین حسن این شـاخص محاسـبه     .باشدمی) تاس

، در نظر نگرفتن شدت فقـر و حـساس نبـودن نـسبت بـه       بزرگترین ایراد وارد بر آن    
  .باشدکاهش درآمد فقرا می

ص در واقـع میـزان   ایـن شـاخ   :)نـسبت شـکاف درآمـدي   (اخص شـکاف فقـر     ش
بـه درآمـد سـطح خـط فقـر مطلـق را       ، براي رسـاندن درآمـد فقـرا     درآمد مورد نیاز  

  :دهدنشان می
 )10(                                                                       ( )∑

=

−=
n

ii YZG
11

  

ــه  ــن رابط G، در ای i ،Z  وY i ــب ــه ترتی ــر    ب ــط فق ــر، خ ــکاف فق ، ش
 در ایـن ارتبـاط آمارتیاسـن       .دهـد ق و درآمد هر فـرد یـا خـانوار را نـشان مـی              مطل

ــال  ــردن   1976در س ــال ک ــتفاده از روش نرم ــا اس ــکاف   ، ، ب ــسبت ش ــاخص ن ش
  : آیددست میه  زیر بي، که از رابطهدرآمد را بنا کرد

∑=
=

n

i

i

Z
GPGI q 1

1          

بیـانگر آنـست کـه    ایـن شـاخص    .  تعـداد افـراد فقیـر اسـت       qدر این رابطه    
، بـه طـور متوسـط      فقـر درآمـد خانوارهـاي فقیـر جامعـه          براي از بین بـردن کامـل      

ــد) چنــد درصــد(چقــدر  ــدین   . بایــد افــزایش یاب ــن شــاخص را ب مــا در اینجــا ای
  :ایمصورت محاسبه کرده

) 11    (                                                                     100×
−

=
Z

Z
I

y p   
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( )yq
qy s

m

s

s
p

×= ∑
=1

  

 تعـداد  q، ي سـاالنه زیـر خـط فقـر       هـاي هزینـه    تعـداد گـروه    mکه در ایـن رابطـه       
ــر خــط فقــر   q، خص نــسبت سرشــمار آمــده اســت کــه در شــاخانوارهــاي زی s ،

y، اسـت ) درآمـدي (اي ر هـر گـروه هزینـه   تعداد خانوارهـاي زیـر خـط فقـ      s  نیـز ،
 ایـن شـاخص نـابرابري     .هـر گـروه زیـر خـط فقـر اسـت          ) درآمـد (میانگین هزینـه    

  . گیرددرآمد بین فقرا را نادیده می
را یــا شــاخص نــابرابري درآمــد بــین فقــ(ربــک ، گریــر و تو فوســترشــاخص

ت  ایـن شـاخص بـه عمـق و شـدت فقـر اهمیــ      :)مربـع شـکاف فقـر یـا شـدت فقـر      
  : فرم عمومی این شاخص به صورت زیر است .دهد خاصی می

) 12(                                                      0≥a  و ( ) ∑ 







=

=
q

i

a

Z
G i

n
aFGT

1

1  

ــن در ــابعی از    ای ــوان ت ــه عن ــر ب ــاخص فق ــی   ش ــر تلق ــکاف فق ــسبت ش    ن
 ، دیگـر یت یـا بـه عبـارت   ي اهمیـ  درجـه a  . رسـیده اسـت  aشود کـه بـه تـوان        می

، کـه هـر چـه مقـدار آن     دهـد میزان تنفر یـا گریـز از فقـر را در جامعـه نـشان مـی             
بیشتر باشد بـه ایـن معناسـت کـه جامعـه بیـشتر از فقـر گریـزان بـوده و بایـد بـه               

  .ر ترین فقرا اهمیت بیشتري دادگروه فقی
 از بـین بـردن فقـر را        ایـن شـاخص میـزان سـهولت یـا سـختی            :شاخص کـاکوانی  

دهــد چنــد درصــد از درآمــد  در واقــع ایــن شــاخص نــشان مــی .دهــدنــشان مــی
، تـا درآمـد تمـام افـراد فقیـر           به افراد فقیـر جامعـه انتقـال یابـد         افراد غیر فقر باید     

ــه ســطح درآمــد  ــرود  خــط فقــجامعــه ب ــین ب ــد و فقــر از ب ــزایش یاب ــه  .ر اف ــا ب  ی
ــارت ــریعب ــر را    ، دیگ ــردن فق ــین ب ــی و از ب ــشه کن ــراي ری ــارج الزم ب ــزان مخ  می

  : این شاخص به شکل زیر استي رابطه .دهدنشان می

)13(                                                                 ( ) y
yZ pzfK

−
= 

)،  رابطــهدر ایــن )Zf ًدرصــد خانوارهــاي زیــر خــط فقــر اســت کــه قــبال  
ــده اســت و    ــسبت سرشــمار محاســبه ش yدر شــاخص ن P  ــی ــانگین وزن ــز می  نی

  آن در شــاخصي محاســبهيمخــارج خانوارهــاي زیــر خــط فقــر اســت کــه نحــوه
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کـل  ) درآمـد (خـارج   نیـز میـانگین م    y  .نسبت شـکاف درآمـدي ارائـه شـده اسـت          
  .  نیز خط فقر ساالنه کل استZ . دهدجامعه را نشان می

هــا   تخمــین و بهـره گیــري از داده يلهأدر اینجـا قبــل از پـرداختن بــه مـس   
  :شودآوري مینکاتی به شرح زیر یاد

 شــده يریــ بهــره گينــهی درآمــد از هزي پــژوهش بــه جــانیــ در ا: اولينکتــه •
ا و از جملــه کــشور مــا، ارقــام درآمــد چنــدان   کــشورهشتریــ، چــرا کــه در باســت

 ی، بـه علـت چـسبندگ       بـا توجـه بـه تجربـه        نیقابل اتکا محـسوب نـشده و همچنـ        
 نی، بـه همـ    تـر از درآمـد اسـت       بـا ثبـات    اریبـس ) نـه یهز (ی، مخـارج مـصرف    مصرف

 ینـ ی بشی پـ  ي بـرا  نـده ی بـه آ   ی مخـارج مـصرف    يهـا   روند گذشته داده   می تعم لیدل
  .  تر استیمنطق

 یی از آمـار شـش گـروه کـاال         ی مخـارج خطـ    ستمیـ  بـرآورد س   ي بـرا  : دوم ينکته •
  ، هـــای گـــروه خـــوراک-1 :هـــا عبارتنـــد از گـــروهنیـــ ا .اســـتفاده شـــده اســـت

 گــروه مــسکن ســوخت -3 گــروه پوشــاك و کفــش -2،  اتیــهــا و دخانیدنیآشــام
ــنا ــروه لــوازم -4 ییو روش ــ، اثاث گ ــدمات خــانوار هی ــروه بهداشــت و  -5،  و خ  گ

ــاند ــا، کــه جمــع گــروهری گــروه ســا-6، رم ــر حمــل و نقــلیی کــااليه  و حی، تف
 تیــ پــژوهش بــا عنانیــ مــا در ايهــاری متغجــهیدر نت .  و متفرقــه اســتلیتحــص

  :به نکات عنوان شده عبارتند از
E fd ها و دخانیات ها، آشامیدنیمخارج جاري گروه خوراکی نشانگر ،E fo 

E ، مخارج جاري گروه مسکن و سوخت cs پوشاك و کفشمخارج جاري گروه، E ug 
E، روه لوازم، اثاثه و خدمات خانوارمخارج جاري گ hc مخارج جاري گروه بهداشت و 

E  و درمان otاست مخارج جاري گروه سایر .  Y t نیز کل مخارج جاري کاال و 
Pخدمات بوده و  i  که به باشدهاي کاالیی مختلف میي قیمت گروهها شاخصنیز ،

 - درآمد (اه با استفاده از آمار بودجه تفکیک براي مناطق شهري استان کرمانش
هاي آماري منتشره توسط مرکز آمار ایران جمع خانوار مندرج در سالنامه )هزینه

ي فقر نیز از آمار تعداد خانوارهاي شهري ها شاخص ي در محاسبه .آوري شده است
  .  استفاده شده است1376 -86 ياي در دورههاي هزینهاستان به تفکیک گروه

 و  مـت ی، شـاخص ق   ی با توجه بـه مطالـب ذکـر شـده در نکـات قبلـ               : سوم يکتهن •
  :شودی صورت ساخته و محاسبه منی به اریمخارج گروه سا
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   تحلیل نتایج تجربی بررسی و تجزیه و -6

، با توجـه بـه آنکـه سیـستم بـراي شـش گـروه کـاالیی نوشـته                    در برآورد این مدل   
ــی ــه روش    م ــدل ب ــرآورد م ــام ب ــه هنگ ــل و ب ــا در عم ــود، ام ــل ISURش ــه دلی  ب

 -همبــستگی اجــزا اخــالل و در نتیجــه صــفر شــدن دترمینــان مــاتریس واریــانس  
اریانس این اجـزا بایـد یکـی از معـادالت را از مـدل حـذف کـرده و بـه بـرآورد                      کوو

ســایر معــادالت مــدل پرداخــت و پــس از آن پارامترهــاي معادلــه حــذف شــده را   

1 از طریــق قیــد 
1

=∑
=

n

i
iβدر اینجــا پــس از چنــدین بــار     .دســت آورده ، بــ 

هتــرین نتیجــه هــاي مختلــف کــاالیی بــه منظــور کــسب بآزمــون و بررســی گــروه
ــوراکی  ــروه خ ــاي شــهري گ ــراي خانواره ــاب ــامیدنیه ــذف  ، آش ــات ح ــا و دخانی ه

 c() تــا c()، ضــرایب  پیوســت نمایــانگر خروجــی نــرم افــزار در جــداول .گردیــد
ــرایب   ــده ض ــشان دهن aن i    ــرایب ــاالیی و ض ــروه ک ــراي شــش گ ــا ب ــا c() ه  ت

c()یا رج فرا معیشتیي میل نهایی به مخاه نشان دهند β iها هستند .  
  

  هاي کاالیی شهريضرایب تخمینی گروه :1جدول 
  iβ  گروه کاالیی شهري  ردیف

iα  
  457116/0  487228/0  ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی  1
  69927/0  108808/0  مسکن و سوخت  2
  591178/0  057171/0  و کفشپوشاك   3
  635946/0  045202/0  لوازم، اثاثه و خدمات خانوار  4
  270728/0  098589/0  گروه بهداشت و درمان  5
  551671/0  0203002/0  گروه سایر  6

  
ها و دخانیات با ، آشامیدنیهاشود گروه خوراکیگونه که مالحظه میهمان

معیشتی را در میان خانوارهاي  بیشترین میل نهایی به مخارج فرا48/0ضریب 
 چنانچه مخارج فرامعیشتی ، دیگریبه عبارت . باشدشهري استان کرمانشاه دارا می

 ریال 48/0ها یک ریال افزایش یابد مخارج اختصاص یافته براي گروه خوراکی
وه سایر بیشترین سهم را دارا ، گرهاپس از گروه خوراکی . افزایش خواهد یافت
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، اثاثیه انوارهاي شهري نیز به گروه لوازمن سهم مخارج فرامعیشتی خ، پایینتریاست
  .و خدمات خانوار تعلق دارد

  
  

   حداقل معاش ساالنه گروه هاي شش گانه کاالیی خانوارهاي شهري :2جدول 

  انمحاسبات محقق: خذأم      
  

  گانه کاالیی خانوارهاي روستایی استان کرمانشاه هاي شش حداقل معاش گروه :1نمودار 

  
  انمحاسبات محقق: خذأم
  
  
  
  

حداقل   سال
معاش 
گروه 

خوراکیها و 
آشامیدنیها 
 و دخانیات

حداقل 
معاش گروه 
مسکن و 
 سوخت

حداقل 
معاش 
گروه 

اك و پوش
  کفش

حداقل 
معاش 

گروه لوازم 
و اثاثیه و 
خدمات 
 خانوار

حداقل 
معاش 
گروه 

بهداشت و 
 درمان

حداقل 
معاش گروه 

 سایر

خط فقر 
ساالنه 
 شهري

1376 1924105 2537426 1088191 563505 158734 748880 7020844 
1377 2554576 2604514 1060362 485074 173414 955858 7833800 
1378 2429938 3518066 653311 353802 171402 1133840 8260362 
1379 2564948 4034221 761253 374001 362342 1060664 9157431 
1380 3065014 4735154 1003707 557279 537363 2167750 12066290 
1381 3873042 6200011 1303221 768615 523860 2600873 15269625 
1382 536323 8517969 1568376 1474328 610797 4112467 16820262 
1383 5618161 8864626 1740519 1849240 813450 5729396 24615394 
1384 5682318 9108139 1664796 1860074 897747 4817295 24030372 
1385 5940134 11434388 1623202 1314867 870191 7352662 28535447 
1386 9454550 18377951 2939213 2740612 1654159 10982714 46149201 
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  خط فقر ساالنه شهري تعدیل شده :2نمودار 

  
  انمحاسبات محقق: مأخذ

  

ــا مالحظــه ــه2 و 1 نمودارهــاي يب ــی ب ــده نظــر م ــل رســد، عم ــرین دلی ت
ــد  مــورد برريهــا در طــول دورهرونــد حرکــت صــعودي حــداقل معــاش  ســی، رون

طـور کـه پیـشتر نیـز عنـوان شـد بـراي            همـان   .هـا باشـد   افزایشی حرکـت قیمـت    
خانوارهـاي شـهري بیـشترین حــداقل معـاش مربـوط بــه گـروه مـسکن و ســوخت        

ــوده در  ــان ب ــه بهداشــت و درم ــوط ب ــر 2 نمــودار و کمتــرین آن مرب ــز خــط فق  نی
ــر گــروهيســاالنه ــه شــده اســت  اســتان در زی در ایــن نمــودار  . هــاي شــهري ارائ

ــه خــصوص ا  ــه بعــد رونــدي کــامال 1380ًز ســال خــط فقــر شــهري ب افزایــشی  ب
  .داشته است

  
   شهري و خط فقر ماهانهيخطوط فقر ساالنه تعدیل شده :4 جدول

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  انمحاسبات محقق: مأخذ
  

 سال
 ي ساالنهرشد خط فقر

 شهري
 ينهخط فقر ماها
 شهري

 خط فقر ساالنه شهري تعدیل شده

1376  35/585070 36/151018 
1377 11/0 72/652816 07/135765  
1378 054/0 54/688363 31/121782  
1379 108/0 26/763119 81/120180  
1380 3177/0 25/1005524 8/143474  
1381 2655/0 81/1272468 8/152696  
1382 1016/0 57/1401688 9/142610  
1383 4645/0 88/2051282 26/180094 
1384 023/0 04/2002531 57/155831 
1385 18/0 97/2377953 47/161737 
1386 6173/0 81/3845766 33/171861 
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  خط فقر شهري :3نمودار 

  
  انمحاسبات محقق: مأخذ

  
  رشد خط فقر شهري :4 نمودار

  
  انت محققمحاسبا: مأخذ

  
   شهري مالحظه يهاي نرخ رشد خط فقر ساالنهطور که در نمودارهمان

 حداکثر نرخ رشد خط فقر  .شود این نرخ رشد داراي نوسانات زیادي استمی
 مورد بررسی ي بوده و خط فقر شهري در طول دوره86شهري مربوط به سال 
  .   درصد است22داراي میانگین نرخ رشد 
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  هاي فقر در مناطق شهري و روستایی استان کرمانشاه خصشا :5جدول 
 کاکوانی

نابرابري درآمد بین 
 فقرا

نسبت شکاف 
 درآمدي

 سال نسبت سرشمار

0354/0 2312/0 4809/0 1219/0 1376 
0465/0 1023/0 2883/0 2553/0 1377 
0416/0 1520/0 3898/0 1897/0 1378 
0317/0 1275/0 3217/0 2128/0 1379 
0554/0 1582/0 3359/0 3154/0 1380 
0572/0 3717/0 5597/0 1586/0 1381 
0273/0 2027/0 3508/0 1753/0 1382 
0977/0 2847/0 4268/0 3564/0 1383 
0536/0 1603/0 3270/0 3051/0 1384 
0504/0 2459/0 4727/0 2161/0 1385 
0490/0 2722/0 2212/0 3351/0 1386 

  انمحاسبات محقق: مأخذ
  

 هاي فقرشاخص: 5نمودار 

  
  انمحاسبات محقق: مأخذ

  
، شــاخص نــسبت سرشــمار بــراي طــور کــه از ایــن نمــودار پیداســتهمــان

بــه ابتــداي دوره   منــاطق شــهري اســتان کرمانــشاه در انتهــاي دوره نــسبت      
ــر  افــزایش یافتــه اســت ، کــه نــشان از افــزایش نــرخ فقــر و درصــد خانوارهــاي زی

متوســط شــاخص نــسبت سرشــمار   .اســتخــط فقــر در منــاطق شــهري اســتان  
  .  درصد است24 مورد بررسی براي مناطق شهري استان يدرطول دوره

 شـدت و    يبا بررسـی شـاخص نـسبت شـکاف درآمـدي کـه نـشان دهنـده                
در مــورد منــاطق شــهري مقــدار ایــن  گــردد کــه عمــق فقــر اســت مالحظــه مــی 

سـت، کـه    شاخص بـا طـی یـک رونـد پـر نوسـان در انتهـاي دوره کـاهش یافتـه ا                     
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 کـاهش میـزان درآمـد الزم بـراي رسـاندن درآمـد فقـرا بـه سـطح                    يدهنـده نشان
 ، دیگـر یدر واقـع بـه بیـان    .  مـورد بررسـی اسـت   يخط فقـر مطلـق در طـول دوره     

متوســط ایــن  . تــوان گفــت شــدت و عمــق فقــر شــهري کــاهش یافتــه اســت مــی
   درصـــد 37 مـــورد بررســـی بـــراي منـــاطق شـــهري يشـــاخص در طـــول دوره

  .شدبامی
)بـا بررســی شـاخص نــابرابري درآمـد بــین فقـرا      )2FGT  کــه بـه عمــق و 

ت خاصــی داده و هــر گونــه تغییــر درآن بیــانگر تغییــر در وضــع یــشـدت فقــر اهم 
 میـانگین ایـن شـاخص بـراي منـاطق           گـردد کـه   رفاهی فقـرا اسـت، مالحظـه مـی        

 بررســی  .ســتدرصــد ا21معــادل  مــورد بررســی تقریبــا ًيشــهري در طــول دوره
، نــشان از بدترشــدن  شــاخص بــراي خانوارهـاي شــهري اسـتان  رونـد حرکــت ایـن  

  بررســی رونــد شــاخص کــاکوانی کــه نــشان        .وضــعیت فقیرتــرین فقراســت  
متوسـط  دهـد کـه   ، نـشان مـی  ختی و سهولت از بـین بـردن فقـر اسـت     س يدهنده

 ایـن امـر بیـانگر آنــست     . درصـد اسـت  4وانی بـراي منـاطق شـهري    شـاخص کـاک  
ــا ســهولت بیــشتري   کــ ــه منــاطق شــهري ب ه فقــر در منــاطق روســتایی نــسبت ب

دهــد، چنــد دانــیم ایـن شــاخص نــشان مـی  از طرفــی مـی  . گــرددریـشه کــن مـی  
درصد از درآمد افراد غیر فقیر جامعـه بایـد بـه افـراد فقیـر انتقـال یابـد تـا درآمـد                

ــرود    ــین ب ــر از ب ــه ســطح درآمــد حــداقل معــاش رســیده و فق ــر ب ــراد فقی ر  د .اف
ــا    درصــد انتقــال درآمــد از 3نتیجــه در منــاطق شــهري اســتان در ابتــداي دوره ب

ــر مــی   ــراد فقی ــه اف ــر ب ــر فقی ــراد غی ــه در  اف ــر را کــاهش داد درحــالی ک ــوان فق ت
  .  درصد رسیده است4انتهاي دوره این رقم به 

  
   نتیجه گیري -6

ــاش         ــداقل مع ــعیت ح ــدازي از وض ــشم ان ــه چ ــدف ارائ ــا ه ــژوهش ب ــن پ در ای
، بــا بهــره گیــري از 1376 -86 يهــاي شــهري اســتان کرمانــشاه طــی دورهخانوار

ــادت     ــري ع ــکل گی ــرض ش ــا ف ــارج خطــی ب ــستم مخ ــتفاده از ) HLES(سی و اس
ــیون ــراري    روش رگرس ــامرتبط تک ــاهر ن ــه ظ ــاي ب ــاش و  )ISUR(ه ــداقل مع ، ح

ــرا معیــشتی   ــه مخــارج ف ــه ازاي هــر(میــل نهــایی ب ــزایش هماهنــگ در کــه ب  اف
هــاي کــاالیی  گــروهيزان تغییــرات صــورت گرفتـه در هزینــه ، میــ)درآمــد(هزینـه  

دهـد مـصرف کننـده      نـشان مـی    ، دیگـر  یدهـد و یـا بـه عبـارت        مختلف را نشان می   
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بـراي  ) هـاي هزینـه اسـت      افـزایش مخـارج در کـدام یـک از گـروه            به دنبال بیشتر  
- حـداقل معـاش    يخانوارهاي شـهري بـرآورد گردیـده و درنهایـت بـا جمـع کلیـه               

اي ذهنـی  هاي کـاالیی مختلـف حـداقل معـاش کـل بـه عنـوان سـنجه               ها در گروه  
ــا نگــاهی بــه  . دســت آمــده اســته و نــسبی از خــط فقــر در منــاطق شــهري بــ ب

ضــرایب بــرآوردي بــراي میــل نهــایی بــه مخــارج فرامعیــشتی خانوارهــاي شــهري  
، بیــشترین 487/0هــا بــا ضــریب گــردد کــه گــروه خــوراکیاســتان، مــشاهده مــی

ــاییمیــل (ســهم نهــایی  ــه مخــارج فرامعیــشتی خانوارهــاي شــهري اســتان  ) نه ب
ــی   ــشکیل م ــشاه را ت ــدکرمان ــت  .ده ــدان معناس ــن ب ــارج     ای ــه مخ ــه چنانچ ، ک

ــسر مخــارج    (فرامعیــشتی  ــاالیی پــس از ک ــه گــروه ک ــه ب ــصاص یافت مخــارج اخت
، مخــارج اختــصاص یافتــه بــراي گــروه یــک ریــال افــزایش یابــد) حــداقل معــاش

 هــر گونــه ، دیگــریبــه عبــارت . یش خواهــد یافــت ریــال افــزا487/0، هــاخــوراکی
، کــه منجــر بــه خانوارهــاي شــهري) درآمــد(در مخــارج رونــق اقتــصادي یــا رشــد 

، بیــشترین فــشار را در ابتــدا ی خــانوار گــرددفرامعیــشت) درآمــد(افــزایش مخــارج 
هـاي خـوراکی خانوارهـاي شـهري و سـپس بـه گـروه سـایر بـا توجـه بـه                 بر هزینه 

ــل ن  ــرآوردي می ــریب ب ــروه    ض ــر گ ــت ب ــشتی آن و در نهای ــارج فرامعی ــایی مخ ه
 . مسکن و سوخت خواهد داشت

و نابرابري درآمد بین فقرا یا ) H( وسعت فقر يها شاخصبررسی مقدار 
FGT() براي مناطق شهري استان نشان از بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارهاي 

 مشاهده  همچنین . مورد بررسی استيشهري استان کرمانشاه در طول دوره
، در مناطق شهري استان نیز بیانگر )K(شاخص مخارج الزم براي ریشه کنی فقر 

، درصد بیشتري از درآمد یت در انتهاي دوره در مناطق شهريآنست که درنها
افراد غیرفقیر شهري باید به افراد فقیر شهري انتقال یابد تا درآمد ) مخارج(
حداقل معاش رسیده و ) مخارج(آمد افراد فقیر جامعه شهري به سطح در) مخارج(

در مناطق شهري در مجموع در ) I( هر چند که شاخص عمق فقر  .فقر از بین برود
ه در مورد گونه ک همان .انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره کاهش یافته است

، خط  شده با شاخص قیمت نیز مالحظه شد فقر تعدیلنمودارهاي نشانگر خطوط
ه داراي روند فزاینده است که به نوعی نتایج حاصل از فقر شهري تعدیل شد

 هر چند بر مبناي نتایج این پژوهش که  .کند را تأیید میي فقر شهريها شاخص
ً به تخمین خط فقر و حداقل معاش در جامعه مورد بررسی پرداخته است  منحصرا
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ست از این هاي قاطع سیاستی را پیشنهاد نمود، اما بهر روي امید اتوان توصیهنمی
هایی که ، اجراي سیاستم انداز از وضعیت استان کرمانشاهپس با ارائه این چش

منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار بخصوص در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزي 
اي و کشوري گردد، بیشتر در دستور کار سیاستگذاران و تصمیم گیران منطقهمی

  .  قرار گیرد
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