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استانشهريخانوارهايدرنسبیفقرهايشاخصگیرياندازه
گیالن

2الهیجیپورعسکريحسینو1آهنگريعبدالمجیددکتر
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چکیده:
هايسالطیالنیگاستانشهريمناطقدرنسبیفقرپژوهش،نیا

اساسبرنسبیفقرخطرمنظوبدین.استنمودهبررسیرا1391-1380
چهاريهاخانواربرايخانوارهامخارجيمیانهدرصد66و50يهاروش
اصابتشاملفقربامرتبطشاخصدوآنبرتکیهباومحاسبهشهريينفره
گردیدهبرآورددرصد66روشبامذکوريخانوارهابرايفقرشدتوفقر

دردرصد50روشاساسبردهدمینشانهاشاخصيمحاسبهنتایجاست.
به1391سالدرکهبودهریال10583739نسبیفقرخط1380سال

هايسالدردرصد66روشاساسبرواستیافتهافزایشریال68591706
برآوردریال90541052و13970536نسبیفقرخطرتیبتبه1391و1380
مناطقدرخانوارهايساالنهنسبیفقراصابتمیزانهمچنین،است.شده

کاهشدرصد3بامخارجيمیانهدرصد66روشبامذکوريفاصلهدرشهري
افزایشبا،فاصلهایندرچهاگراست؛یافتهتنزلدرصد6/29به2/32از

درصد15ازنسبیفقردارايخانواریکدرآمديشکافمتوسط،فقرشدت
نسبیفقرخطيمقایسهاست.یافتهافزایشدرصد19بهنسبیفقرخط

درفقرخطکهدهدمینشانکشوريسطحدرمطالعاتباشدهمحاسبه
کشورکلشهريمناطقفقرخطاز1391سالدرگیالناستانشهريمناطق
است.ترپایین

شدتخانوار،مخارجمیانهدرصد66و50روش،شهرييخانوارها،نسبیفقرکلیدي:مفاهیم
فقراصابت،فقر

a_m_ahangari@yahoo.comمسئول)ي(نویسندهاهوازچمرانشهیددانشگاهاداقتصگروهدانشیار1
hapl52@yahoo.comاهوازچمرانشهیددانشگاهاقتصاددکتريدانشجو2
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مسألهیانبومقدمه
است.فقريپدیدهتاریخ،طولدربشرييجامعهمشکالتترینبزرگازیکی

دگیزنياولیهنیازهايازکهکسانیاست.نسبیفقرومطلقفقرشاملفقريپدیده
کمترسطحدرکهاستافراديشاملنسبیفقرباشند.میمطلقفقردچارهستندمحروم

(سازمانکنندمیزندگیمشخصمکانوزمانیکدرجامعهقبولقابلاستانداردهاياز
زمانومکانهردرفقرمیزانووضعیتازآگاهی).1379،کشورریزيبرنامهومدیریت

مختلفمناطقدراست.برخوردارزیادياهمیتازآنکاهشجهتدرریزيبرنامهبراي
خطومیزانفرهنگی،واجتماعیاقتصادي،شرایطدراختالفدلیلبهمعموالًکشوریک
وضعیتواستانیامنطقههردرفقربامرتبطيهاشاخصبرآوردلذا،است.متفاوتفقر

بهمطالعهایندراست.الزمبهتروترقیقدریزيبرنامهبرايزمانطیدرهاشاخصتغییر
طیآنتغییراتوگیالناستانشهريخانوارهايدرنسبیفقروضعیتبررسیمنظور

شدتو)فقرسرشمار(نسبتفقراصابتسبی،نفقرخطيهاشاخص،1380-91يهاسال
دريهافرضیهاساسبراست.گردیدهبرآورد1391و1380مقطعدودرفقر)(عمقفقر
درفقراصابتشاخص،1391سالدردرومیانتظارتحقیق،ایندرشدهگرفتهنظر

افزایشفقرشدتشاخصوکاهش1380سالبهنسبتگیالناستانشهرييهاخانوار
باشد.یافته

پژوهشنظريمبانی
فقرکلیمفهوم- 1

دیدگاهازمثالورطبهدارد؛وجودمتعددييهادیدگاهوتعاریففقر،خصوصدر
فردهرکهییهافرصتوهاداراییازمحرومیتازاستعبارتفقرآسیا،يتوسعهبانک

وهاخانوارافراد)،1985(1تانسندنظراز).1391نژاد،(خسرويباشدمیآنمستحق
بیدستیابرايراالزممنابعحداقلکهمیهنگانامید؛فقیرتوانمیراجامعهیکهايگروه

مرسومکنند،میزندگیآندرکهجوامعیدرکهتسهیالتیوهافعالیتدرشرکتغذا،به
استعبارتبودنفقیرکهاستمعتقد)،1985(2بالدوینندارند.راباشدمیتشویقموردو
درآنطریقازمجبورندهمهکهاقتصادينظامثرؤمکارکردبرايفیکاپولنداشتناز

برآیند.زندگیاتضروریرفعصدد

1 Townsend
2 Baldwin
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عبارتاینبردنبکارازبایدونداردوجودفقرازمناسبیتعریف،1سامنرنظراز
نادرستتصوراتازايپارهواستپذیرانعطافخطرناکیطوربهزیراکردخودداري
میتماکهاستمعتقد)،1981(3سن).2،1998(راوالیونگیردمیبردررااجتماعی

خودمحرومیتوکنندمیاشارهمحرومیتبهنوعیبهفقرمورددرگرفتهصورتتعاریف
داشتهفرقهمباکامالًمتفاوتيهازمانوهامکاندراستممکنکهاستنسبیمیمفهو

جیبوضعیتتااستذهنیحالتیکتنهافقر4بارشیلردیدگاهمطابقهمچنین،.باشند
استفقیرکنداحساسآنکهمگرنیستفقیرکسیکهداردعقیدهاوواقعدر؛شخص

).2001ساتیا،و(اسدزاده

6نسبیو5مطلقفقرمفهوم- 2

آنگیرياندازههايشاخصومطلقفقر- 1-2
نخستینمطلقفقرشناساییدرشود.میگرفتهنظردرنسبییامطلقبصورتفقر

تواناییفردآندرکهاستتیوضعیمطلقفقرواقع،دراست.اولیهنیازهايتعیینگام،
ندارد،بهداشتوپوشاكمسکن،غذا،ماننداساسینیازهايحداقلبهدسترسیدرراالزم

ومازار(عربافتدمیمخاطرهبهفردحیاتامکانات،حداقلایننبوددرکهيطوربه
است.الزمفقرخطتعییننسبیچهومطلقچهفقراتعیینبراي).1383نژاد،حسینی
یکهرانتخابکهباشدمینسبیومطلقمفهومدوداراينیزفقرخطفقر،مفهومهمانند

برمبتنیفقريهاشاخصزیرااست؛اهمیتحائزفقرزداییعملیيهاسیاستدردوایناز
اجتماعیـاقتصاديتغییراتمقابلدرمتفاوتیيهاحساسیتمفهوم،دواینازیکهر

به).1381(خدادادکاشی،دهندمینشانخودازدرآمدنابرابريیاولندمدتبومدتکوتاه
یکدرفردیککهاستمخارجیمیزانازاستعبارتمطلقفقرخطراوالیون،يعقیده
بهکهافراديشود.میمتحملرفاهحداقلسطحیکبهدسترسیبرايمعینمکانوزمان
).1380شفیعی،وپیرایی(شوندمیتلقیطلقمفقیرندارنددسترسیرفاهسطحاین

1 Sumner
2 Ravallion
3 Sen
4 Barsheler
5 absoulte poverty
6 rellative poverty
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(روشغذایینیازهايتعیینمطلق،فقرخطتعیینيزمینهدرروشترینعمده
درآمدحداقلروش،ایندراست.روزدرفردبراينیازموردکالريحسببرغذا)نسبت

تعیینفقرخطعنوانبهومحاسبهروزدرفردنیازموردانرژيحداقلدریافتبرايالزم
نیازموردانرژيحداقلمورددراگرحتیروشایندرالبته).1375(پژویان،شودمی

تأمینرانیازموردکالريکهمیرژیانتخابمشکلهمبازباشد،داشتهوجودتوافق
).1388حیدري،و(خدادادکاشیاستمطرحکند،می

آنگیرياندازهيهاشاخصونسبیفقر- 2-2
مطلوبیاالزماستانداردهايازمعینیسطحیککسبدرناتوانیعنوانبهنسبیقرف
واقع،دراست.درآمدهانابرابرتوزیعازمعیاريبیشترکهشودمیتعریفجامعهدرزندگی

وضعیتجامعهدرآمديشرایطمتوسطبهنسبتفردکهاستشرایطیدرفقرنوعاین
بقاءبراياگرحتیدرآمدشانکهفقیرندمیمردکندمیارهاش1گالبرایتندارد.مناسبی

سنهمچنین،).2001،ساتیاو(اسدزادهاستترپایینبسیاراجتماعدرآمدازباشدکافی
صورتبهکاالهالحاظازومطلقصورتبهافراديهاظرفیتلحاظبهرافقر،)1381(

کند.میتعریفنسبی
آستانهبهفقیرغیرافرادازآنهاکردنجداوفقراتعیینوبینسفقرگیرياندازهبراي

روششود.میتعریفپولیواحداساسبرمخارجيآستانهایناست.نیازنسبیفقرخطیا
مخارجيمیانهدرصد66یاو50نیزوخانوارهامخارجمیانگیندرصد66یاو50

مطالعاتدرشوند.میمحسوبنسبیفقرخطتعیینبرايمتداوليهاروشخانوارها
)،1992(2راگلسو)1393(فرمیسلیوافتخاریان)،1384(چیلرارضروممانندمتعددي

ومطالعاتبعضیدرالبتهاست.شدهاستفادههاروشاینازفقرهايشاخصبررسیبراي
ومپسون(تااستشدهبردهبکارمیانهدرصد60اروپاییکشورهايجملهازکشورها

میانگیندرصد66یا50روشدر).1388شهسواري،وپیرایی؛32013اسمیدینگ،
آندرصد66یا50نمونه،خانوارهايمخارجمیانگینيمحاسبهازپسخانوارهامخارج

یاو50روشدراما).1384چیلر،(ارضرومشودمیگرفتهنظردرنسبیفقرخطعنوانبه
(درآمدي)ايهزینهدهکدهدرخانوارهامخارجابتداخانوارهاارجمخيمیانهدرصد66

1 Galbraith
2 Ruggles
3 Thompson and Smeeding
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مخارجيمیانهعنوانبهششموپنجميهادهکمخارجمیانگینسپسشود.میمرتب
نشانرانسبیفقرخطآن،درصد66یاو50نهایتدرکهشودمیگرفتهنظردرخانوارها

کهکندمیاشاره)،1992(راگلس).1381کاشی،خدادادو1384چیلر،(ارضرومدهدمی
بهرواهمیتدارد.نسبیفقرگیرياندازهدرراکاربردبیشترینانهمیصددر50روش

اخیريهاسالدرکهاستشدهباعثجوامعدرنسبیفقرازگذارانسیاستآگاهیافزایش
واقعدرکهنسبیقرفبهمطلقفقرازتوجهتوسعه،حالدروپیشرفتهکشورهاياکثردر

اجتماعیواقتصادياموري(ادارهاستکردهتغییردهدمیاهمیتنابرابريبعدبهبیشتر
).12009ملل،سازمان
همقدرهرشیوهایندرکهاستمیالزانکتهاینذکرنسبیفقرخطکاربردمورددر

اینهموارهباشند؛خورداربرنیازهاحداقلازيهمهکهيطوربهباشدباالجامعهدرآمد
آنکهمگرگردند؛منظورفقیرعنوانبهدیگرانبامقایسهدرايعدهکهدارد؛وجودامکان
).1388حیدري،و(خدادادکاشیباشدعادالنهشدتبهدرآمدتوزیع

4فقرشدتو3درآمديشکاف،2فقراصابتيهاشاخصتعاریف- 3

وتوصیفبرايییهاشاخص،فقربارتبطمتجربیمطالعاتونظريمبانیدر
مطالعاتدرکهمهميهاشاخصجملهازاست.شدهمعرفیجوامعوضعیتشناسایی

کرد.اشارهفقرشدتودرآمديشکاففقر،اصابتبهتوانمیاندبودهتوجهموردمتعدد

فقر)سرشمارنسبت(شاخصفقراصابت- 1-3
شاخصباشد،qبرابرفقرخطزیرخانوارهايراد)(افمجموعهاعضايتعدادگاههر

ارضروم؛5،2003زندگیاستاندارديمطالعه(مرکزآیدمیبدستزیرصورتبهفقراصابت
.)1380شفیعی،وپیرایی؛1384چیلر،

1 Department of Economic and Social Affairs of the United Nation
2 incidece poverty point
3 income gap index
4 poverty severity
5 Center For Study of Living Standard
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)1(

q:فقرخطازترپایین(افراد)خانوارهاتعداد
n:خانوارهاکلتعداد
y:فقرخطازترایینپخانواردرآمد
z:فقرخط

روشترینرایجودهدمیارائهجامعهدرفقرمیزانازسادهتصویري؛شاخصاین
).1985(تانسند،شودمیمحسوبفقرشاخصگیرياندازه

درآمديشکافشاخص- 2-3
یافرددرآمديفاصلهبهتوجهباواستشدهارائه،)1981(سنتوسطشاخصاین

از:استعبارامi(خانوار)فردبرايدرآمديشکافشود.میتعیینفقرخطازقیرفخانوار
)2(
شود:میدادهنشانزیرصورتبهفقیر)(افرادفقیرخانوارهايمجموعبرايو

)3(

فقرتایابدتقالانفقیرافرادبهبایدکهرادرآمديیاپولمیزانواقعدرمذکورشکاف
خانوارهايتعدادبرgتقسیماز).1،2001گژانو(فانزندمیتخمینشود؛کنریشه

آید.میدستبهمتوسطبطورخانوارهردرآمديشکافمیزانفقر،خطزیر(افراد)

فقرشدتشاخص- 3-3
.)1981،(سنشودمیتعریفزیرصورتبهشاخصاین

)4(

qz:فقرخطازترپایین(افراد)رهاخانواتعداد

1 Fan and Zhang
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طورهبکهاستآنگویايشودمیبیانفقرخطازدرصديصورتبهکهGنسبت
فقرتایابدافزایشبایدچقدرفقرخطبهنسبتفقیرخانوارهريهزینهیادرآمدمتوسط

برود.بیناز

پژوهشپیشینه
گرفتهصورتکشورازخارجوخلدادرمتعدديتحقیقاتآنبرآوردوفقرزمینهدر

انجاممطلقفقريزمینهدروکالنسطحدرکشورداخلمطالعاتبیشترالبتهکهاست؛
است.اندكنسبیفقرمورددربخصوصاستانیوايمنطقهمطالعاتسهموشده

داخلیتحقیقاتالف)
فقر،نابرابريینسبگیرياندازهوبررسیبهپژوهشیدر)،1380(شفیعیوپیرایی

طیخطیمخارجروشبامازندراناستانشهريخانوارهايدرفقرشدتوفقراصابت
فاصلهایندرکهاستآنازحاکیآمدهبدستنتایجاند.پرداخته1369- 1375يهاسال

تغییرفقیردافرابیندرآمدنابرابريکهحالیدریافته؛افزایشفقراصابتوشدت
).1380شفیعی،و(پیراییاستهنداشتمحسوسی

اي تحت عنوان: بررسی وضعیت فقر در مناطق در مطالعه)،1384(زواروخالدي
روشبارا1380سالدرکشورشهريمناطقدرنسبیفقرخطشهري و روستایی ایران، 

است.کردهبرآوردریال14010000برابرخانوار،مخارجمیانگیندرصد50
سطحدرشهريمناطقدرفقروضعیتبررسیبراي)،1393(فرمییسلوافتخاریان

66و50مبنايبرشهريمناطقدرنسبیفقرخطتعیینبهکرماناستاننیزوکشور
50روشمبنايبر1391سالدرتحقیقایننتایجمطابقاست.پرداختهمخارجدرصد
58670664بربالغنفره،چهارخانواربراياستانشهريمناطقدرنسبیفقرخطدرصد،

نسبیفقرخطمطالعهایندرهمچنین،است.بودهریال77445276درصد66روشباو
اعالمریال108425209و82140310ترتیببه1391سالدرکشورشهريمناطقدر

).1384فر،سلیمیو(افتخاریاناستشده
دررافارساستانشهريناطقمدرنسبیفقروضعیت)،1388(شهسواروپیرایی

نشاننتایجاست.دادهقراربررسیموردمخارجمیانهدرصد66و50روشبا1380سال
با1380سالدرخودنیازهايمینأتبرايفارساستانشهريخانواریککهدهدمی
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(پیراییاستداشتهالزمریال12817881و9710516مبلغترتیببهمذکوريهاروش
).1388شهسوار،و

نسبیفقرخطبرآوردبررسیبهتحقیقیدر)،1391(مستیشورشهمیريوزورکی
-1389يهاسالطیاجتماعیـاقتصادييتوسعهيهابرنامهطیمازندراناستاندر

استاننسبیفقرخطافزایشیروندوجودازحاکیپژوهشيهایافتهپردازد.می1368
شهريفقريخطنفرهچهارخانواریکبرايکهاستاینانگربینتایجهمچنین،است.
رسیده1386سالدرریال2/43601457به1368سالدرریال8/2412482ازساالنه
درایراندرشهرييهاخانوارساالنهنسبیفقرخطمرکزيبانکگزارشمطابقاست.
اعالمریال78000000حدودمتوسططورهبنفري7/3خانواریکبرايو1389سال

).1384چیلر،(ارضروماستگردیده

خارجیتحقیقاتب)
است.گرفتهصورتمطالعاتینیزکشورهاسایردرنسبیفقرخصوصدر

شهروندانبرايرانسبیفقرشاخصمخارجمیانهدرصد50روشبا)،1992(راگلس
درصد60مبنايبرنسبیفقرخطهمچنین؛استنمودهبرآورد1988سالدرآمریکایی

برواست.گردیدهبرآورد2005سالدراروپايهاتحادیيهاکشوربرايمیانهدرصد50و
.)1،2007بوشو(مارکساندشدهمقایسهیکدیگرباکشورهااساساین

فقرگیرياندازهبهاقداممیانهدرصد60روشبانیز)،2011(2اروپاییکمیسیون
يتوسعهگزارشاست.کردهاروپاياتحادیهعضويهاکشوردر2008سالدرنسبی
2007سالازنسبیفقرتعریفاساسبرکهکندمیبیان2013سالدرمالزيانسانی
محسوبفقیرخانوادهیکمالزیاییيخانوادهپنجهرازواستشدهبیشترفقیرافرادتعداد

5/17آناساسبرکهاستشدهتعیینرینگت1813مبلغنسبیفقرخطشوند.می
هايسالدرصعوديسیربارقمایندارند،کهقرارنسبیفقردرمالزيمردمازدرصد
متحد،ملل(سازماناستیافتهافزایشدرصد20و19بهترتیببه2012و2009
).3،2013مالزيانسانیيتوسعهگزارش

1 Marx and Bosch
2 European Commission
3 United Nations Development Programme Human Development Report-
Malaysia
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النگیاستاناقتصاديوجغرافیاییموقعیت
حدودومربعکیلومتر14711مساحتباکشورينقطهترینشمالیگیالناستان

وطبیعیيهاجاذبهلحاظازکشوريهااستانرینزیباتازیکیکشورمساحتدرصد9/0
میاندرگیالناستانباشد.میگردشگرنفرهامیلیونپذیرايساالنهوباشدمیتوریستی

واحدبهاستانایناست.گرفتهجايایرانشمالدرلشتاوالبرزيهاکوهرشته
شرق،درمازندرانغرب،دراردبیليهااستانباوداردتعلقخزردریايجنوبجغرافیایی

ومرزهمشمالدرخزردریايوذربایجانآيیافتهاستقاللکشوروجنوبدرزنجان
استانازراآناست،جاريرامسروچابکسربینکهتمشکسفیدروداست.همسایه
شدهواقعخزريمعتدليمنطقهدرگیالنهوایی،وآبنظرازکند.میجدامازندران

آستانهآستارا،از:عبارتندگیالناستانهايشهرستان).1389مهرابی،و(مهدیاناست
،شفتسیاهکل،رودسر،دبار،روشهر،رضوانرشت،تالش،انزلی،بندراملش،اشرفیه،
ازاقلیمی،يویژهشرایطدلیلبهاستاناینماسال.ولنگروالهیجان،فومن،سرا،صومعه
فندق،اي،چبرنج،است.کشاورزيمحصوالتتولیديزمینهدرکشورمستعدمناطق

35ازبیشکهطوريهباست.استاناینکشاورزيمحصوالتترینمهماززیتونومرکبات
درکشورزیتوندرصد18وفندقدرصد74حدودچاي،درصد8/85کشور،برنجدرصد
درکهباشدمیدرصد25حدوداستانکشاورزياراضیکاربريشود.میتولیدگیالن
دریاییموقعیتهمچنین؛)1387(امیرانتخابی،باشدمیششميرتبهدارايکشورسطح

استعدادداراييمنطقهعنوانبهگیالناستانمطالعات،بعضیدرتااستشدهموجب
شودمعرفیدریاییگردشگريوصیدآزاد،مناطقایجادبرتکیهبامحوردریايتوسعه
درصد3/3گیالناستانجمعیت،1391سالدرکهحالیدر).1393پور،موالییو(نجفی

1/2برابرکشورداخلیناخالصتولیددرآنسهمدهد،میتشکیلراکشورجمعیتاز
امورکليادارهو1391گیالن،استاناستانداريریزيبرنامه(معاونتاستبودهدرصد

).1394گیالن،استانداراییواقتصادي
گیالن،استانشهرييهاخانواردرآمدوهزینهازآمارگیريطرحنتایجاساسبر
استانایندرشهريخانواریکدرآمدنیزوخوراکی)غیرو(خوراکیهزینهکلمتوسط

سالایندراست.شدهاعالمریالمیلیون4/143و6/151برابرترتیبهب1391سالدر
(فتحی،استشدهبرآوردریالمیلیون2/167و2/164برابرکشورسطحدرمذکورارقام

1394.(
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پژوهششناسیروش
ازدهاستفاباگیالناستانشهريمناطقدرنسبیفقرخطابتدادرتحقیقایندر

ينمونهبرتکیهباونفرهچهارخانواربرايخانوارهامخارجيمیانهدرصد66و50روش
خطازاستفادهباسپسشود.میگیرياندازه1380-91هايسالطیواري،خان17250

نسبیفقرشدتوفقراصابتهايشاخصمخارج،يمیانهدرصد66روشباونسبیفقر
شاخصشاملنیازموردهايدادهشود.میبرآوردشهريمناطقدرمذکورهايسالدر

استانماريآهايسالنامهازخانوارهاايهزینهودرآمديهايدهکخانوارها،کليهزینه
خانوارناخالصيهزینهازاست.شدهمینأتگیالن)استانداريریزيبرنامه(معاونتگیالن

خانوارهايتمامیشاملآمارييجامعهاست.شدهدهاستفادرآمدبرايتقریبیعنوانبه
وفقراصابتنسبی،(فقرنظرموردهايشاخصبرآورددروبودهگیالناستاننفرهچهار
است.شدهاستفادهSPSSافزارنرمازفقر)شدت

مناطقدرنسبیفقرشدتوفقراصابتهايشاخصنسبی،فقرخطگیرياندازه
نگیالاستانشهري

یاونسبییامطلقفقرمفهومبهبستهاست.متنوعفقرخطگیرياندازهيهاروش
فقرخطيمحاسبهروشيکنندهتعیینتواندمیکدامهرفقربودنذهنیوعینیمفهوم
میمفهوبهبستهبلکهنیستتغییرقابلغیرومعینمقدارفقرخطدیگرعبارتبهباشد.

نژاد،سلیمانو(خدادادکاشیشودمیانتخابآنيمحاسبهروشاستنظردرفقرازکه
برايسرانهيهزینهيمیانهتعییننسبی،فقرخطتعیینيهاروشازیکی).1391

باشدمینسبیفقرخطعنوانبهآندرصد66یا50يمحاسبهومطالعهموردخانوارهاي
برابتداروش،اینازفقرخطيبهمحاسمنظوربه).1383نژاد،حسینیومازار(عرب
سرانهيهزینهمیانگینآنگاهگردند.میتقسیمدهکدهبهخانوارهاسرانه،يهزینهاساس

نهایتدرشود.میگرفتهنظردرخانواريهزینهيمیانهعنوانبهششموپنجمدهکدو
فرهاد،وادکاشی(خدادگرددمیمحاسبهمیانهایندرصد66و50يپایهبرفقرخط

برآوردازحاصلنتایج).1387مالکی،وابونوري؛1383نژاد،حسینیومازارعرب؛1381
شهرييهاخانواربرايتفکیکبهمخارجيمیانهدرصد66ودرصد50اساسبرفقرخط

است.شدهدادهنشان1جدولدر1380- 91يهاسالطیاستان
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يمیانهدرصد66و50يپایهبرگیالناستانشهريخانوارنسبیفقرخطبرآورد:1جدول
1380-1391هايسالدرریال)ـ(ساالنهمخارج

مخارج)يمیانهدرصد66مبنايبرفقرخطمخارج)يمیانهدرصد50مبنايبرفقرخطسال
13801058373913970536
13811300750117169901
13821593286421031380
13831972129726032112
13845220206529067264
13852419707931640145
13862940853238819262
13873820797250434523
13884044386053385896
13894589131360576534
13905544604773188782
13916859170690541052

خط1380سالدرمخارج،ينهمیادرصد50روشاساسبردهدمینشان1جدول
68591706بهرقماین1391سالدرکهاستبودهریال10583739حدودنسبیفقر

خطمخارج،يمیانهدرصد66فقرخطاساسبردیگرطرفازاست.یافتهافزایشریال
ریال90541052و13970536معادلترتیببه1391و1380يهاسالدرنسبیفقر

است.بوده

گیالناستانشهريخانوارهايمخارجيمیانهدرصد50مبنايبرنسبیفقرخطروند:1نمودار
1380-1391يهاسالطیریال)ـ(ساالنه
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يمیانهدرصد66و50مبنايبرفقرخطدهند؛مینشاننیز2و1نمودارهاي
افزایشیروندهموارهمطالعهمورديدورهطیدرگیالناستانشهريخانوارهايمخارج
12يفاصلهدریعنی1380بهنسبت1391سالدرفقرخطمعیاردوهردراست.داشته

معیاردوهردر1جدولدرمندرجارقاممطابقهمچنین،است.شدهبرابرنیموششسال
است.یافتهافزایشدرصد19ساالنهمتوسطبطورفقرخط
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گیالناستانشهريخانوارهايمخارجيمیانهدرصد66مبنايبرنسبیفقرخطروند:2نمودار
1380-1391يهاسالطیریال)ـ(ساالنه

خانوارهايمخارجيمیانهدرصد66مبنايبرنسبیفقرشدتوفقراصابت:2جدول
گیالناستانشهري

سالاصابتفقرشدت
154398/023/321380
159852/086/311381
162985/063/301382
169853/091/311383
165329/055/321384
172379/092/321385
170873/071/321386
171326/079/311387
183524/091/311388
184365/043/311389
190391/042/301390
192354/064/291391
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اصابتتغییراتروندبرايرازیرنمودارتوانمی2جدولازحاصلهنتایجاساسبر
3نمودارصورتبهشهريخانوارهايمخارجيمیانهدرصد66روشاساسبرفقرخط

نمود.ترسیم

 26.00

 28.00

 30.00

 32.00

 34.00

138013821384138613881390

استانشهريخانوارهايمخارجيمیانهدرصد66مبنايبرنسبیفقراصابتنمودار:3نمودار
نگیال

مطالعهمورديدورهدرفقراصابتدهد؛مینشانفقراصابتنمودارکهطوريهمان
بعدبه1385سالازگفتتوانمیتقریبیطوربهولیاست؛بودهنوساندارايهمواره

سالازنسبیفقرخطزیرافراددرصدکهاستمعنیبدانایناست؛داشتهکاهشیروند
چهگراست.یافتهکاهشدرصد28/3میزانبهواستداشتهینزولروند1391تا1385

ولیباشدتواندمیدرآمدتوزیعوفقرزداییيهاسیاستدرمثبتنگرشمبینکاهشاین
دربیشترتالشبهنیازبیانگردرصد)سی(حدودفقراصابتباالينرخبهتوجهباهمچنان

روندنمودارتوانمی2جدوليهایافتههبتوجهباباشد.میجامعهدرنسبیفقرکاهش
صورتبهشهريرهايخانوامخارجيمیانهدرصد66روشاساسبررافقرشدتتغییرات

.کردترسیمزیر



97تابستان ،4شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 126

0
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گیالناستانشهريخانوارهاينسبیفقرشدت:4نمودار

روندمطالعهمورديدورهدرقرفشدتدهد؛مینشانفقرشدتنمودارکهطورهمان
بوده% 20% و 15بینمطالعهيدورهدراستانایندرفقرشدتاست.داشتهافزایشی

فقرخطافزایشوجودباکهفهمید؛توانمیفقرشدتوفقراصابتيمقایسهبااست.
شدتیولاست،یافتهکاهشفقر)خطزیرافراد(درصدفقراصابتگیالن،استاندرنسبی

پیداترينامناسبوضعیتتقریباًفقرخطزیرافرادواستیافتهافزایشجامعهدرفقر
اند.کرده

گیرينتیجهوبنديجمع
اساسبرفقرشدتواصابتيهاشاخصونسبیفقرخطتخمینبهپژوهشاین

گیالنناستادرشهريخانوارهايمخارجدرصد)66و50(روشمیانهازدرصديمفاهیم
درصد50روشباکهدهدمینشانپژوهشنتایجاست.پرداخته1380- 91يهاسالطی

1380سالدرگیالناستانشهريخانوارهايبیندرنسبیفقرخطمخارج،يمیانه
افزایشریال68591706بهرقماین1391سالدرکهبودهریال10583739معادل
و1380سالدررقماینمخارج،يمیانهدرصد66روشبادیگرطرفازاست.یافته

دیگرعبارتبهاست.بودهریال90541052و13970536معادلترتیبهب1391
شهريخانوارهايبیندرنسبیفقرخطمعیارها،اینازیکهراساسبرگفتتوانمی

براياست.یافتهافزایشدرصد19ساالنهمتوسطبطورمذکوريفاصلهدرگیالناستان
شهرييحوزهدرکهاستانیمطالعاتسایرازتوانمیمناطقدیگربانتایجاینيمقایسه

)،1393(فرمیسلیوافتخاریانيمطالعهمثالًاستگرفتهصورتمذکوريهاروشباو
فقرخطکرد.استفادهفارساستانبراي،)1388(شهسواروپیراییوکرماناستانبراي
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52010949برابرنفره4خانواربراي91سالدرکرماناستانشهريمناطقردنسبی
است.کمترریال68591706رقمباگیالناستانبامقایسهدرکهاستشدهبرآوردریال

سالبرايفارساستاندرمیانهدرصد66و50روشبانسبیفقرخطدیگريمطالعهدر
درنیزارقاماینکهاستشدهبرآوردریال12817881و9710516مبلغبترتیب1380

،)1393(فرمیسلیوافتخاریانتحقیقهمچنین،است.کمترگیالناستانازمورددوهر
استانازکشورسطحدرشهرييهاخانوارنسبیفقرخط1391سالدرکهدهدمینشان

شدتوفقراصابتنسبی،فقرشاخصبرعالوهحاضر،تحقیقدراست.بودهبیشترگیالن
بودهنوساندارايچهاگرمطالعهمورديدورهدرفقراصابتاست.گردیدهبرآوردنیزفقر

رسیدهانوارهاخدرصد64/29به23/32ازواستداشتهنزولیروندکلیطوربهولیاست؛
داشتهشیافزایروندمطالعهمورديدورهدرفقرشدتدهد؛مینشاننتایجهمچنیناست.
یافتهافزایش1391دردرصد19به1380سالدرنسبیفقرخطدرصد15ازواست
(درصدفقراصابتچهاگرکهشودمیمشخصفقرشدتوفقراصابتيمقایسهبااست.
فقرطخزیرافرادفقر،شدتافزایشبهتوجهباولیاستیافتهکاهشفقر)خطزیرافراد

اند.کردهیداپترينامناسبوضعیت

پیشنهادات
افزایشفقرشدتولیکاهشبررسیمورديهورددرفقراصابتاینکهبهتوجهبا-1

درثرؤمهايسیاستمواردایندرثرؤمعواملشناساییضمنتحقیقاتیدراست،یافته
شوند.اصالحوگرينبازفقرشدتبهمربوطهايسیاستوتقویتفقراصابتکاهش
داردآمددرتوزیعبامستقیمیارتباطفقرشدتواصابتبهبودکهآنجاییاز-2

واصابتوضعیتدرآمدتوزیعبهبودجهتدرمناسبهايسیاستبرتکیهبامسئولین
بخشند.بهبودرافقرشدت

.شودجلوگیرياستاندرفقرخطافزایشازتورمکنترلازاستفادهبا-3
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منابع:فهرست
يهابرنامهطیسمناناستاندرفقرخط".)1387(نادر،مالکیواسماعیلوري،ابون

.28يشمارههفتم،سالاجتماعی،رفاهيفصلنامه،")1368- 83(توسعه
شهريمناطقدرفقروضعیتبررسی".)1393(مصطفیفر،میسلیوپونهفتخاریان،

چهارم،سالاقتصادي،يهاپژوهشيفصلنامه،"کشورکلباآنيمقایسهوکرماناستان
.54يشماره

ایلیا.فرهنگناشر:گیالن،تاریخیجغرافیاي).1387(شهرامانتخابی،امیر
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