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  چکیده
توسعه های  برنامه یاز اهداف اصل یکیکاهش فقر و مردم  یرفاه اقتصاد شیافزا
گردد. یکی از راه های سنجش فقر، از طریق  می در هرکشور محسوب یاداقتص

شاخص های اقتصادی است. هدف این نوشتار در پاسخ به این سوال انجام گرفته 
شهری استان کردستان  طقاست که روند تغییرات خط فقر و شدت فقر در منا

ی با استناد چگونه بوده است؟ این مطالعه تحلیل (1387-90) چهار ساله طی دوره
به داده های مرکز آمار ایران و قیمت سبد غذایی که از طریق بانك مرکزی 

روش مطلق غذایی، خط فقر روش: خط فقر نسبی،  پنجآمده بر اساس  دست به
مناطق شهری استان  در ؛ارشانسکی و ضریب انگلتحلیل میانگین؛ روش 

دهد روند تورم  یافته ها نشان می کردستان مورد بررسی قرار گرفته است.
چنین هزینه  هم است .درصد رشد داشته  9/6 متوسط طور بهصعودی بوده و 

درصد افزایش داشته  32طی دوره مذکور حدود نیز تامین سبد استاندارد غذایی
به روش میانگین رشدی معادل  هریاست. نتایج تحقیق خط فقرنسبی ماهیانه ش

، خط فقر مطلق ماهیانه به درصد 5/20درصد ، شدت فقر نسبی معادل  3/35
 نشان می دهد. را درصد افزایش  18روش میانگین 
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Abstract 

People and poverty reduction in the country's economic 

well-being is basically one of the main objectives of 

economic development programs. One way of measuring 

poverty is through economic indicators. The aim of this 

study was to answer the question that what has been trend 

of poverty and extreme poverty in urban areas of the 

Province during the period (2008-2011)? The study, based 

on data from the Statistical Centre of Iran and the price of 

the food basket through the Central Bank were achieved 

for a 4-year period (1998-2001). Inspired by the methods 

of relative poverty, absolute intensity has been 

investigated. Results show that inflation has an average 

ascending of 6.9% and the cost of supplying standard food 

basket during the mentioned period has increased by about 

32%. The results also indicate that relative average 

monthly urban growth line using was 35.3%, and the 

intensity of poverty relative to average growth method was 

equivalent to 20.5%, and finally the absolute poverty line 

using monthly average has increased by 18%. 
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 همقدم
امروزه در قرن بیست و یکم؛ فقر یکی از مشکالت اساسی جوامع 

اجتماایی و   ،بشری است و نشانه بارز توسعه نیاافتگی اقتصاادی  
فرهنگی است که ثبات سیاسی و همبستگی اجتمایی و ساالمت  

 (.2: 1392، راغفار ) انادازد  مای  روانی را در اقشار فقیار باه خطار   
در پائین آمدن راندمان بهره وری  تواند میچنین وضعیتی  شك یب

  (.136: 1379، زاده حسن) اقتصادی مؤثر باشد
سارانه   درآماد  ایا  یملا  درآمد عیبا نحوه توز شهیمفهوم فقر هم

معماو    ریافراد فق ییشناسا یباشد. در مطالعات اقتصاد یهمراه م
نفر از چهار نفر  كی. هنوز ردیگ یخط فقر صورت م نییدر قالب تع

 باشاند  یما  دیدر حال توسعه گرفتاار فقار شاد    یکشورها تیعجم
. غالبا فقرای شهری هماان روساتائیان   (206 :1390،میرشجایی)

  اند. که بنا به د یل اقتصادی به شهر مهاجرت کرده ندهست فقیر
 یتوساعه جهاان  هاای   چالش نیتر شدن فقر از بزرگ یشهرامروزه 

 یسه دهه آتا  یدر ط ،یاست که در صورت تداوم روند نامطلوب کنون
 باود  میخاواه  یفرودسات شاهر   ینفر سااکن ناواح   اردیلیشامل دو م

world Bank: 2012).) 
یکی از دستاوردهای بزرگ فرهنگ و تمدن و یکای  ، شهرنشینی

رود.  مای  شامار ه حاضار با   در یصار  یاجتماای  ریفراگهای  از پدیده
و ناابرابری  : شهرنشینی پیامدهای زیار را باه هماراه داشاته اسات     

زودرس در  ریاام و  ماارگ ،نبااود رفاااه اجتمااایی ،اخااتالف طبقاااتی
 ی آنپیامدها و ...اسکان غیر رسمی و ،بدمسکنی ،و مادرانکودکان 

ی در حاال  تار  بایش با سریت و حجم  توسعه  حال دردر کشورهای 
 (.  72: 1391،  روستایی) گسترش است

ضعیت رویکرد کاهش فقر از نیمه دوم قرن گذشته در واکنش به و
، رفیعیاان ) آماد توسعه پدیاد  های  دشوار ادارکی ناشی از پیچیدگی

در موضاو    یگاذار  استیو س یزیر بنابراین  زمه برنامه ؛ (7: 1387
آگااهی از  و  اسات آن فقر، ابتدا شناخت ابعاد مختلف فقر و پیامادهای  

بارای   یزیا ر وضعیت فقر در یك جامعه اولین قادم در مسایر برناماه   
 (.25: 1387، یرب مازار) و محرومیت است مبارزه با فقر

شاکالت اقتصاادی   گذشاته اقتصااد ایاران باا م    هاای   طی دههدر 
هاا   کسری تراز پرداخات  ،بیکاری ،افزایش تورم که مختلفی مواجه بود

توزیاع   و .. در سطح اقتصاد کالن و آثار و یواقاب آن بار روی فقار   .و
توجاه  کاه   باشد میو... در سطح اقتصاد خرد از جمله مشکالتی  درآمد
   (.40: 1391 ،نژاد یخسرو) ی را به خود معطوف داشته استتر بیش

توساعه طارس سااماندهی    های  برنامهدر ایران برای مبارزه با فقر 
صاورت گرفتاه و چنادین باار  یحاه       ییهاا  ینا یب شیپا  ،اقتصادی
در نهایت باه اقادامی    ها تالشتهیه و تنظیم شده که این  ییفقرزدا

سویی نتایج مطالعات انجاام شاده    از منجر نشده است.کامال موفق 
راه یافتاه ولای    یریا گ میتصام هاای   اخیار باه حاوزه   هاای   در سال
 یا منطقاه در ساطح ملای و    اتخاذ شده نمودی یینای های  سیاست

 دایا پ ،کره جناوبی داشاته   و همانند آنچه در کشورهای مانند مالزی
  (.224: 1391، شفیعی و پیرایی) نکرده است

 از تر کم درآمدکه افرادی  ،2015در سال  ،بانك جهانیر تعریف بناب
 بار اسااس  و  در فقر شادید قارار دارناد    ،ز داشته باشندود ر در ر 9/1

 گزارش این بانك در رابطه با قدرت خرید مردم کشاورهای مختلاف،  
د ر در  10از  تار  کام  ،2012ساال  یاران در  درت خرید مردم اقمیزان 
 .(1شکل ) ((world Bank: 2012 است بوده روز

بانك جهانی، 2012میزان قدرت خرید مردم در مناطق مختلف جهان در سال  .1شکل
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 گیرناد،  مای  متفاوتی بهرههای  از روش فقر، به مربوط مطالعات در
 فقر شدت گیری اندازه برای محققین معمول که یها از روشیکی 
، فقار مطلاق  نسابی،  ط فقار  خا  روش کنناد  یم استفادهو  معرفی

از با الهام  مطالعه نیدر ااست.  ارشانسکی و ضریب معکوس انگل
هاای   فقار از دیادگاه  هاای   به تعریف شاخص در ابتداها  روش نیا

 آمارگیریطرس های  مختلف پرداخته شده سپس با استفاده از داده
قیمت سبد  خانوارهای شهری استان کردستان و درآمداز هزینه و 

هاای   شااخص  که از طریق بانك مرکازی تهیاه گردیاده،    غذایی
شاکاف   و خط فقر، محاسبه 1392 تا 1389های  مذکور طی سال

ماورد بررسای قارار     فقر و تعیین درصد تغییر آن طی دوره مذکور
گرفته و فرض اصلی بر این اساس اسات کاه شادت فقار و فقار      

 نسبی طی دوره مذکور افزایش یافته است.
انتخاب  هدفجامعه  ینوان بهتان کردستان در این مطالعه اس

این سوال در صدد پاسخگویی به گردید و با توجه به مطالب فوق، 
شهری استان  طقروند تغییرات خط فقر و شدت فقر در منا است:

 چگونه بوده است؟، 90-87های  سالطی در کردستان 

 مبانی نظری
پدیده از ابعاد  ای چند یاملی و پیچیده است. پیچیدگی این فقر پدیده

شود. به همین  می مختلف و متعدد بودن یوامل ایجاد کننده آن ناشی
دلیل یلوم مختلف انسانی و اجتمایی با رویکردهای گوناگونی به این 

ها و یوامل اقتصادی  از سویی؛ اقتصاددانان جنبهاند.  پدیده نگریسته
سان یوامل شنا گیرند از سویی دیگر جامعه می موثر بر فقر را مد نظر

  (.7 :1391 محمدی،) دانند می اجتمایی و فرهنگی موثر بر فقر
اجتمایی های  در نابرابری جغرافیدانان ریشه فقر را نه تنها

بلکه یامل محیط طبیعی در تشدید آن مانند  ،کنند می جستجو
اما آنچه در  دانند. می موثر . را نیزی و..زها؛ آتش سو خشکسالی

آن از اقتصادی های  جنبه، مد نظر است تر بیشجامعه امروزی 
به  کهفقر یك مفهوم نظری است . ی برخوردار استتر بیشنمود 

اشکال گوناگون تعریف شده و مفهوم آن به تبع شرایط مختلف 
زمانی و مکانی یعنی تحو ت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، یلمی 

  (.172: 1391، شمسیکاشی و ) یابد می و تکنولوژیکی تغییر
 آورند. تانزند می خی از دانشمندان فقر را در کنار محرومیتبر

فقر و گرسنگی  ،متخصص اقتصاد جهان سوم معتقد است
هسته اصلی تعریف  ینوان بهسوی محرومیت ه رهیافتی تحلیلی ب

 (. 15 :1383 و همکاران، زاهدی مازندرانی) گیرد می فقر در پیش
  تعاریف صورتتمام  آمارتیا سن در مطالعات خود اشاره دارد که

1.Tanzand

در خصوص فقر به نویی به محرومیت اشاره دارند.  cx گرفته
محرومیت خود یك مفهوم نسبی است که ممکن است در 

 .((Sen, 1979: 219 مختلف، متفاوت باشدهای  و زمانها  مکان
 وسایل داشتن و نداشتن نتیجهدر  فقرگیدنز  نظریات اساسبر 

ی نسبت به تر بیشداران قدرت  هتولید است. معتقد است سرمای
در  .زیرا دارای حق مالکیت بر ابزار تولید را دارند ؛کارگران دارند
فرانك  و حق فروش نیروی کار خود را دارند فقط حالیکه کارگران

ی وسایل تولید یپارکین همانند وبر و گیدنز معتقد است مالکیت دارا
  .(240: 1373 ،دنزگی) دهد می شالوده اصلی ساخت طبقاتی را تشکیل

ای است  شناسان بر این باورند که فقر پدیده  برخی دیگر از جامعه
 به این پدیده بر اجتماییهای  اجتمایی و بسیاری از آسیب

 شناسی گردد و بسیاری دیگر از دانشمندان یلوم اجتمایی و روان می
معتقدند که برای رفع یا کنترل بسیاری از معضالت اجتمایی  زم 

که در درجه اول پدیده فقر را در یك جامعه کنترل و سپس  است
 به درمان مشکالت اجتمایی پرداخته شود.

 جمعیتی را زمانیهای  و گروهها  افراد، خانواده ،معتقد است نزندتا
حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انوا   توان فقیر به می
و امکانات معمول یط شرا وها  غذایی، مشارکت در فعالیتهای  رژیم

 ،مارکس به یقیده  .((Townsend, 1985: 31 زندگی، مواجه هستند
داری است. ارنست انگل  رفاه سرمایه تأمینفقر نویی استراتژی برای 

. داند می ثروت و امکاناتهای  فقر را ناشی از نابرابری اقتصاددان آلمانی
کنندگان  ، سهم مخارج خوراکی مصرفدرآمدمعتقد است با افزایش  او

یابد. نظریه معروف او که به نام قانون انگل  می در بودجه کاهش
تقاضای  یدرآمداین منطق استوار است که کشش  معروف است، بر

، دلیلین ه اکا های خوراکی در بودجه خانوار به نسبت پائین است و ب
 ی افزایشتر کم، مصرف کا های خوراکی به نسبت درآمدبا افزایش 

، سهم مصرف یابدخانوار افزایش  درآمدچه  هر نابراینب ؛یابد می
که مصرف مواد  معنا به این .آید می کا های خوراکی در بودجه پائین

 . ((Kedir, 2005: 5 یابد افزایش نمی درآمدغذایی هم پای 
جامعه ریشه در نابرابری های  چند نابرابری دانان معتقدند هر جغرافی

تمایی دارد، اما نباید از نقش یوامل مادی و اجهای  توزیع سرمایه
پوشی کرد که این یوامل  چشم ها طبیعی در تشدید فقر و محرومیت

 ،یتوانند در تشدید فقر مؤثر باشند. یواملی مانند خشکسال می بالقوه
 ؛نددر شدت فقر مؤثر ...کمبود آب، خاك نامساید و ،گسترش کویرها

با توجه به شرایط طبیعی، چند بعدی است که   فقر یك پدیده بنابراین
و موقعیت زمانی و مکانی هر کشور شامل  یاجتمایی، فرهنگی، اقتصاد

یابی به منابع،  ی بر مبنای نیاز و کمبود دسترضایتمندناکامی در 

2. Giddens
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تحصیالت، مهارت، سالمتی، تغذیه، پناهگاه و امکانات بهداشتی است 
 رد.پذیری اجتمایی، خشونت و کمبود آزادی را در پی دا که آسیب

با این وجود برای تعیین خط فقر نیاز به معیاری که بتوان فقر را 
داند  می خط فقر را مخارجی 3مورد سنجش قرار داد. مارتین راولیون

که هر فرد در زمان و مکان معین برای دسترسی به سطحی حداقلی 
شود. افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ندارند  می از رفاه متحمل

 (.46: 1391نجارزاده، ) شوند یم فقیر تلقی
بشر وجود  یفقر به اشکال مختلف همواره در زندگ چه گرا

در کتاب حساب  یالدیدر قرن هفدهم م یپت امیلیو یداشته، ول
 مورد مطالعه قرار داد ییلم صورت  بهرا  ییزداخود فقر یاسیس
  (.45: 1375، 4بالك)

 پیشینه تجربی
همزمان با  ،1320به دهه  رانیامطالعات مربوط به فقر در  سابقه
در  تر بیشمطالعات  نیگردد. ا می باز رانیوزارت کار در ا سیتأس

 از باشد. می خانوار یسبد مصرف نییحداقل دستمزد تع نییقالب تع
 درآمدو  نهیهز یو بررس گیری نتیجه رانیمرکز آمار ا ،1340دهه 

 کرد.  می آن را منتشر جیتارا شرو  کرد و همه ساله ن
در  ردی تحلیلیرویکینوان  با یقیتحق در ،(1394) جاللی

 دادنشان  تحقیق او نتایج انجام داد. بررسی فقر با روش جینی
 است. افزایش یافته 1386-1392های  نرخ فقر در ایران طی سال

در  یفقر شهر تیبر وضع یلیتحل، (1393) و همکاران یزییز
 تیوضع داد،نشان  جیانجام دادند که نتا یدانیمهاباد با روش م

نامناسب که معلول ضعف  یاقشار جامعه شهر تر بیش یاقتصاد
نامتوازن منابع و  عیشهر است که منجر به توز یهای اقتصاد هیپا
 فقر شده است. شیافزا

اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق  ریتأث، (1392) و همکاران یپورموسو
 ((VAR یونیرگرسخود شهری ایران با استفاده از الگوی بردارهای 

سرانه، بیکاری، بار مالیات بر  درآمد. در این الگو، متغیرهای پردازد یم
، بار مالیاتی مستقیم، درجه باز بودن اقتصاد و تورم یوامل ایجاد درآمد
تحقیق هستند. نتایج  ،1386-1363های  اقتصاد سیاه در سال هکنند

را  تأثیرین تر شبیسرانه  درآمدکه در مناطق شهری، متغیر  نشان داد
خواهان تغییر و بهبود در فقر  گذاران سیاستبر فقر دارد؛ بنابراین اگر 

و  ازمسرانه با همه لو درآمد هستند، متغیر کارساز همان تغییر شهری
 .(1392، و همکاران یپورموسو) تمهیدات نهادی و توزیعی آن است

 کیدتأبا ) فقر خانواده و زنان شهری، (1393) یدیو سع یشکور
 آنها تحقیق جینتاقرار دادند.  مورد مطالعهرا  تهران( شهر کالنبر 

3. Ravallion

4  . Block

درصد جمعیت شهر تهران زیر خط فقر هستند.  42که  داد نشان
چشمگیری در بین خانوارهای های  تفاوت یدرآمداز نظر نابرابری 

شود. تفاوت  زن سرپرست در بین مناطق شهر تهران مشاهده می
اصلی رفاه خانوارها، یعنی تغذیه،  یاه مؤلفههای  نابرابری رد

بهداشت، آموزش و مسکن، هم در بین مناطق مختلف شهر 
 ها آنتهران بسیار چشمگیر است و هم قدر مطلق بعضی از 

 همچون مسکن، آموزش و بهداشت بسیار زیاد است.
 رانیشدت فقر در اگیری  (، به اندازه1382) یو کاوند یباقر

در  رانیفقر در ا زانیکه م ند و دریافتندپرداخت (SSTکاربرد شاخص )
 یفقر شهر 1382-1381سال  یط که یطور بهبوده  شیحال افزا
  .است شتهدا شیدرصد افزا 8/1 ییو در مناطق روستا درصد 7/1 حدود

ینوان محاسبه  با گریدر مطالعه د(، 1382) باقری و همکاران
 جینتا .دادندانجام  1382-1380های  سال یط رانیخط فقر در ا
 ،ییو روستا ینشان داد که خط فقر در مناطق شهرتحقیق آنها 
 ددرص 12از  شیب ،1382در سال  یکالر 2300به  ازیبر حسب ن
 یخط فقر زندگ ریز ییدرصد خانوار روستا 10و  یخانوار شهر

 .(1382، مانیو پ یدریح ،یباقر) کنند می

 روش تحقیق
فقر انجام گرفته است، تاکنون تحقیقات فراوانی که در زمینه  با وجود

نیامده و  دست بهتوافقی برای ارائه یك تعریف جامع و مانع از فقر 
مختلفی برای های  روش از همین امر موجب گردیده تا محققین

. با این وجود مطالعه فقر و بررسی استفاده نمایندفقر  گیری اندازه
مستلزم ارائه  اول زیر خط فقر در وهلههای  میزان افراد فقیر یا خانوار

کمی متناظر با آن است که بتوان های  پیش تعریفی از فقر و شاخص
حائلی میان افراد فقیر و غنی ایجاد و به  گیری اندازهبا این ابزار 

 شناختی نسبی از کم و کیف آنان در سطح جامعه دست یافت.
جامعه از نظر های  توان حد فاصل گروه می واقع خطوط فقر را در
داری یا یدم برخورداری از حداقل نیازهای اساسی و یا مقدار برخور

  (.62: 1388 و خالدی) در واحدی از زمان دانست درآمدمشخصی از 
است که  درآمددر ترسیم خط فقر، هدف تعیین سطح یا مقداری از 

   برای خرید حداقل سبد استاندارد تغذیه و سایر مایحتاج انسانی
ات انجام گرفته در حوزه فقر یکی از مطالع بر اساسکافی است. 

تعیین خط فقر، فقر مطلق است که از های  روش ترین متداول
 و اساسیحداقل نیازهای ضروری  تأمینمحرومیت یا ناتوانی فرد در 

     گیرد. هر چند که مفهوم حداقل نیازهای ضروری می سرچشمه
  به مکانییا از  زمانمعمو  در طی  و نیز خود مفهوم ثابتی نبوده

کند. در مقابل فقر مطلق، فقر نسبی وجود دارد  می تغییر پیدا دیگر
 که یبارت است از ناتوانی در کسب یك سطح معین از استانداردهای

 ت.داده شده اس یا مطلوب تشخیص  زمزندگی که در جامعه فعلی 
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در واقع در فقر نسبی ارضای نیازهای فرد در رابطه و نسبت به    
شود. خط فقر نسبی، یا به صورت  می گر افراد جامعه سنجیدهدی

و یا به شکل مرز  درآمددرصد معینی از میانه یا سطح متوسط 
 تر از نصف قرار که درصدی معین از افراد جامعه پائین یدرآمد
 .(5: 1387،ارانککاشی و هم) شود می گیرند، تعریف می

های  روش ترین متداول، یکی از مطرس شدهبا توجه به تعاریف 
 مطالعه حاضردر  .ه فقر مطلق، فقر مطلق غذایی استمحاسب

درك و شناخت یمق  منظور بهضمن بیان خط فقر مطلق غذایی و 
پنج روش مختلف زیر به  ار در جامعه شهری استان کردستان بفق

 :محاسبه خط فقر مطلق پرادخته شده است
مطلق  در این روش پس از تعیین میزان خط فقر: روش اول

از متوسط بعد خانوار در مناطق شهری استان  بر اساسغذایی 
 گردیدزیر برای محاسبه خط فقر مطلق کل استفاده  معادله

  (.7: 1387، خالدی و همکاران)
 +خط فقر مطلق غذایی= خط فقر مطلق کل2/1خط فقر مطلق غذایی()

پس از تعیین میزان خط فقر مطلق غذایی، بر اساس : روش دوم  
 شود. میریف زیر نسبت به محاسبه خط فقر مطلق کل اقدام تع

 خط فقر مطلق کل = خط فقر مطلق غذایی +3/1خط فقر مطلق غذایی()

 از معادلهین میزان خط فقر مطلق غذایی یپس از تع: روش سوم   
 شود: استفاده میزیر نسبت به محاسبه میزان خط فقر مطلق کل 

 ÷ یخوراک ریغ  و  یکل خوراک نهیمتوسط هز × ییفقر مطلق غذا خط = فقر کلخط 
 یکل خوراکهای  نهیمتوسط هز

یکی  :(تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل) روش چهارم
، ها آن درآمدبررسی رابطه مخارج خوراکی خانوارها و های  از روش

خانوارها است. که  درآمداستفاده از شاخص نسبت مخارج خوراکی به 
معیاری جهت  ینوان بهبعدها  و معرفی شدتوسط ارنست انگل 
اصلی این روش بر مفهوم  تأکیدکار گرفته شد. ه محاسبه خط فقر ب

این اساس است که با استفاده از  یند روش کار برآ. فراستیینی فقر 
خانوارها و بر اساس  درآمدآماری مربوط به هزینه و های  داده
ردد. در مرحله بعد گ می برآورد، ضریب انگل اقتصادسنجیهای  مدل

شود.  می مخارج خوراکی خانوار در معکوس ضریب مذکور ضرب
های  خط فقر خواهد بود. با این وجود مدل معدلنتیجه این محاسبات 
 (.65: 1387، باقری) ذیل است به شرسانگل  چهارگانه تعیین ضریب

توسط سالهشهری که هر  خانوارهای درآمد نتایج هزینه و بر اساس
 به موجود خانوارهای ها  در سطح استانگردد،  میرائه ران اار ایمرکز آم

 بر اساسها  یك از گروه ر هرد که شوند، می تقسیم ای هزینه گروه ده
 اطالیات بر اساستعدادی از خانوارها قرار گرفت و  گیری نمونهنتایج 

های  کل این خانوارها، مدلهزینه خوراکی و های  مربوط به هزینه
آن  بر اساسد و یگرد  و بهترین مدل انتخاب برآوردوق چهارگانه ف

 ضریب انگل محاسبه شد. 

 :(خط فقر ینوان بهقبل های  استفاده از متوسط روش) پنجم روش
های  شده بر اساس روش برآورددر این روش از متوسط خط فقرهای 

 (.65: 1388، خالدی) خط فقر استفاده شد ینوان بهقبلی 

 خط فقر نسبی
 در متوسط درآمدیا خانوار در مقایسه با  موقعیت فردبه  سبین فقر

متوسط جامعه، میزان  درآمدسطح جامعه اشاره دارد و با تغییر سطح 
 پنج روشهر حاضر از  مطالعهفقر نسبی نیز تغییر خواهد یافت. در 

 :برای محاسبه خط فقر نسبی به شرس زیر استفاده شد مطرس شده،
خانوار میانگین جامعه  (هزینه) مددرآدرصد  50قرار دادن  .1

 خط فقر نسبی. ینوان به
خانوار میانگین جامعه  (هزینه) درآمد (3/2) درصد 67قرار دادن  .2

 خط فقر نسبی. ینوان به
 ینوان بهخانوار میانه جامعه  (هزینه) درآمددرصد  50قرار دادن  .3

 خط فقر نسبی.
 ینوان بهعه خانوار میانه جام (هزینه) درآمددرصد  67قرار دادن  .4

 خط فقر نسبی.
 .خط فقر نسبی ینوان بهچهارگانه های  قرار دادن میانگین روش .5

 شدت فقر محاسبه
ارائه شده برای محاسبه خط فقر مطلق و های  به تعریف توجه با

مختلفی مانند شاخص های  نسبی، برای محاسبه شدت فقر از شاخص
تفسیر  نسبت سرشماری، شاخص شکاف فقر و... وجود دارد که

مذکور متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه برای های  هریك از روش
و آمارهای مختلفی مورد نیاز ها  نیز داده ها آنمحاسبه هرکدام از 

که با محاسبه خط فقر  یدر این میان شاخص نسبت سرشمار است.
خانوارهای شهری قابل ارزیابی  درآمدو اطالیات مربوط به هزینه و 

دهد  می . این شاخص نشانهاست آن ترین روفمعاست که یکی از 
کنند. اندازه این شاخص  می که چه نسبتی از افراد زیر خط فقر زندگی

حالتی که هیچ فقری در جامعه وجود نداشته باشد و یك  بین صفر
کلیه افراد جامعه  درآمدحالتی که کلیه افراد در جامعه فقیر باشند یعنی 

کند. اشکال این  می قر باشد، تغییرمتناظر با خط ف درآمداز  تر کم
بین فقیرها و حتی بین  درآمدشاخص آن است که نسبت به انتقال 

شاخص نسبت  نیاو یالوه بر  باشد نمیحساس  غیر فقیرهافقیرها و 
. اشکا ت فوق، کاربرد این باشد نمیفقرا نیز حساس  درآمدبه کاهش 

 .(92: 1391، همکارکاشی و ) نماید می شاخص را محدود
 بوده است. 1392و تا پایان سال  1389سال  دوره زمانی تحقیق از

مورد  متغیرهای وجامعه مورد مطالعه مناطق شهری استان کردستان 
کل های  مذکور، هزینههای  قیمت مواد غذایی طی سال شاملبررسی 
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شهری استان کردستان، اطالیات اولیه و خام های  و خوراکی خانوار
واد غذایی از بانك مرکزی و سایر اطالیات از نتایج مربوط به قیمت م
  بودند. خانوارهای شهری مرکز آمار ایران درآمدطرس هزینه و 

 

 محدوده مورد مطالعه
مربع در نوار  لومتریک 28235 برابر با یمساحت یاستان کردستان دارا

درصد  7/1استان  نیواقع شده است. ا رانیغرب ا یکوهستان

استان  منینظر شانزده نیو از ا ردیگ می ر برمساحت کشور را د
تا  قهیدق 45درجه و  34 یکشور است. استان کردستان در مدارها

درجه و  45 نصف النهار نیب و ییرض شمال قهیدق 28 درجه و 36
 بر اساسقرار دارد.  یطول شرق قهیدق 14درجه و  48تا  قهیدق 34
درصد  98/1 نفر معادل 1493645 یدارا 1390یسرشمار نیآخر

 یدر روستاها زندگ تیدرصد جمع 34کشور است.  تیکل جمع
 10 یاستان کردستان دارا یاسیس ماتیکنند. از نظر تقس می

 روستا است. 1966دهستان و  85 بخش، 27شهرستان و 

 
 موقعیت جغرافیایی استان کردستان .2شکل

 ها افتهی
 خط فقر و شدت فقر در مناطق شهری استان کردستان

  خط فقر مطلق رآوردب

 هاستفادبا  غذایی فقر مطلقخط  آوردبر منظور به: غذایی مواد فقرخط 
 تغذیه مناسب نسبت به محاسبه ارزش ریالیانیستیتوی از الگوی 

 تغذیه مناسب نسبت به محاسبه ارزش ریالیانیستیتوی از الگوی 
اقدام  1392-89 های طی سالدر سبد غذایی تغذیه مناسب 

  .گردید
ماورد  هاای   ورد ریاالی آن بارای ساال   آارزش وزنی و بار ، 1جدول  

 دهد. را نشان میها برحسب نرخ رشد  مطالعه و نرخ روند رشد قیمت
 

 1392-89 های سالالگوی پیشنهادی تغذیه در مناطق شهری استان کردستان و ارزش ریالی آن طی  .1جدول 
1389ارزش ريالی میزان مصرف ساالنه کاال 1390یارزش ريال  1391ارزش ريالی  1392ارزش ريالی  1389-92متوسط نرخ رشد   

4/10 160380 145800 138080 119190 90 نان  

1/7 360000 276120 342000 293400 36 برنج  

8/10 حبوبات  67280 89900 99360 113400 19 

و شکرقند   2/16  90510 108900 124250 129600 4/14  

6/6 148500 146250 132390 122490 9 روغن  

8/10 گوشت قرمز  444200 467960 518400 594000 2/10  

مرغ() گوشت سفید  9 109800 115740 128250 148500 6/10  

2/7 ماهی  218020 229680 254380 266400 9/6  

9/10 135000 117000 106200 99000 9 تخم مرغ  

6/6 565200 554760 501120 466920 36 شیر  

6/6 565200 554760 501120 466920 36 ماست  

2/7 پنیر  93380 100220 110950 113040 6/6  

1/10 632500 632500 575000 473800 115 سبزيجات  

جات میوه  126 653940 793800 882000 963900 8/13  

32/4 بعد خانوار  29/4  06/4  01/4  - 

9/6 19631436 18451807 18026709 16048152 خط فقر غذايی سالیانه خانوار  

ایران  اینستیتوی تغذیه مأخذ:                                                                                                                                                                
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 برآورد خط فقر مطلق کل

پیشانهادی تغذیاه    الگاوی  بار اسااس  خط فقر غاذایی   برآوردپس از 
باا اساتفاده از    .نشان داده شده است ،2مناسب که نتایج آن در جدول 

مختلف ارائه شده در متن مقاله نسبت به محاسبه خط فقار  های  روش
 2مطلق کل در سطح خانوار اقدام شد که نتایج آن در جادول شاماره   

دهاد،   مای  نشان 2که جدول شماره  نشان داده شده است. همانطوری
فقر مطلق غذایی ماهانه سرانه باه واساطه وجاود تاورم ساالیانه      خط 

 طاور  باه دارای روند صعودی بوده و طی دوره ماورد مطالعاه، ساالیانه    
درصد رشد داشته اسات. باه یباارت دیگار هزیناه       9/6حدود متوسط
 تاأمین  منظور بهسبد استاندارد غذایی مورد نظر انستیتوی تغذیه  تأمین

 1389نسابت باه ساال     1392در سال(الریکیلوک 2300) کالری  زم
مختلاف  هاای   روش انیا در مدهد.  می درصد افزایش نشان 32حدود 

هاای   ارائه شده برای محاسبه خط فقر مطلق کال باه اساتينای روش   
هاای   استفاده از هزینه خوراکی و کل تماام گاروه  ) ارشانسکی و انگل

باوده  خط فقر مطلق دارای روندی صاعودی  ها  در سایر روش(یدرآمد
ین مقدار خط فقر مطلق کل ماهیانه در سطح تر کماست. از نظر کمی 

خط فقر غذایی به اضافه یك ساوم خاط   ) خانوار مربوط به روش دوم

ین آن مرباوط باه   تار  بایش و (فقر غذایی مساوی خط فقر مطلق کال 
بارای   ای هزیناه هاای   کال گارو  هاای   روش انگل اساتفاده از هزیناه  
 محاسبه ضریب انگل است.

 نسبت 1389مورد کاهش خط فقر کل به روش انگل در سال در 
  قتصادسانجی االگاوی   بارآوردی نتاایج   بار اسااس   1390به سال 

شده مربوط باه ساال    برآوردین ضریب انگل تر کم (الگوی لگاریتمی)
ین مقدار را باه خاود   تر بیشبوده که در صورت معکوس شدن  1389

قدار خط فقار مطلاق   ین متر بیشاین اساس  و بر است اختصاص داده
 1392ین آن بارای ساال   تار  کمو  1389کل در این روش برای سال 

متوساط  ) رقم خورده است. اما روش متوساط خاط فقار مطلاق کال     
دهد که در این روش خاط فقار مطلاق     می نشان (گانه پنجهای  روش

باه   1389ریاال در ساال    3541150کل ماهیانه در ساطح خاانوار از   
درصاد   1/18افزایش یافته که معاادل   1392ریال در سال  4181750

میازان خاط فقار مطلاق غاذایی و کال        ،2جادول   رشد داشته است.
 دهد.   را نشان می ماهیانه خانوار شهری استان کردستان

 میزان خط فقر مطلق غذایی و کل ماهیانه خانوار شهری استان کردستان .2جدول 
 1392 1391 1390 1389 شرح

سرانه) ماهانهخط فقر مطلق غذايی   309570 350170 378730 407970 

32/4 بعد خانوار  29/4  06/4  01/4  

روش اول() خط فقر مطلق کل ماهیانه  2006010 2253340 2306470 2453940 

 2181280 2050190 2002970 1786120 خط فقر مطلق ماهانه روش دوم

خوراکیهای  به هزينهها  نسبت کل هزينه  52/3  46/3  50/3  17/3  

ارشانسکی() خط فقر مطلق کل ماهیانه  4707450 5197710 5381750 5185990 

1انگل() خط فقر مطلق کل ماهیانه  7226270 5266150 5280660 6447970 

2انگل() خط فقر مطلق  1982890 3949610 4104720 4639570 

(ها روشمتوسط ) خط فقر مطلق کل ماهیانه  3541150 3733960 3824760 4181750 

 

 خط فقر نسبی برآورد

گاناه در   هاای پانج   برآورد خط فقر نسبی بر اساس روش منظور به
ین مقدار خط تر بیشاین اساس  نشان داده شده است. بر ،3جدول

 67مرباوط باه روش    1389-92های  فقر نسبی ماهیانه طی سال
درصاد هزیناه میاانگین خانوارهاای شاهری اساتان کردساتان و        

درصاد هزیناه    50ر نسبی مربوط به روش میزان خط فق نیتر کم
درصاد هزیناه خاانوار     67این اسااس روش   خانوار میانه است. بر

ریاال بارای    2376740میانگین مقدار خط فقر نسابی ماهیاناه از   
باه   1389یك خانوار نموناه شاهری اساتان کردساتان در ساال      

افزایش یافتاه کاه نشاان دهناده      1392ریال در سال  3128940
درصااد بااوده اساات. رشااد متوسااط     6/31بااا  رشاادی براباار 

درصاد باوده    6/9حدود  1389-92سالیانه این شاخص طی دوره 
است. نگاهی به متوسط خط فقر نسبی ماهیانه به روش قرار دادن 

خاط فقار نسابی نشاان      یناوان  باه های چهارگاناه   میانگین روش
 1898660متوسط خط فقار نسابی ماهیاناه از     طور بهدهد که  می

افازایش   1392ریاال در ساال    2568080به  1389سال  ریال در
درصد رشد داشاته اسات و متوساط نارخ      3/35یافته که حدود با 

درصد باوده اسات. مقایساه     6/10رشد سالیانه این شاخص حدود 
هاای   متوسط روش) تطبیقی خط فقر مطلق کل با خط فقر نسبی

همواره خاط   1389-92های  دهد که طی سال نشان می مختلف(
خاط   بوده است. متوساط  تر بیشر مطلق کل از خط فقر نسبی فق

 برابر متوسط خط فقر نسبی بوده است. 8/1فقر مطلق کل حدود 
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 1392تا  1389های  خط فقر نسبی ماهیانه خانوار در مناطق شهری استان کردستان طی سال .3جدول 
 شرح 1392 1391 1390 1389 متوسط نرخ رشد سالیانه

6/9 درصد هزينه خانوار میانگین 50روش  2346710 1942550 1915220 1782560   

6/9 درصد هزينه خانوار میانگین 67روش  3128940 2590070 2553620 2376740   

8/11 درصد هزينه خانوار میانه 50روش  2055720 1612500 1594630 1471770   

8/11 ر میانهخانوا درصد هزينه 67روش  2740960 2150000 2126170 1962370   

6/10  فوقهای  متوسط خط فقر نسبی ماهیانه به روش 2568080 2073780 2047410 1898660 

 
 ج

 
 

 

 
 

 
 

 محاسبه شدت فقر مطلق

ارائه  های مختلف و با استفاده از تعریف خط فقر مطلق کل به روش
شده برای شاخص نسبت سرشمار، نسبت به محاسبه شدت فقر 

است. بر  آمده ،4ر جدول شمارهمطلق اقدام شد که نتایج آن د
بر ین نسبت خانوارهای زیر خط فقر تر بیشاساس جدول فوق 

حدود  1389در سال  .است آمده دست به، 1تعریف انگل  اساس
درصد خانوارهای شهری استان کردستان زیر خط فقر مطلق  5/61

درصد رسیده  7/79به  1392که این نسبت در سال  اند گرفتهکل قرار 
درصد از خانوارهای شهری استان کردستان به زیر  2/18نی یع ؛است

ین میزان خط فقر مربوط به تعریف تر بیش. اما اند افتهیخط فقر انتقال 
 3/1  یالوه خط فقر مطلق غذایی به) خط فقر مطلق کل

 1/18معادل  1389بوده است که در سال  (خط فقر مطلق غذایی
ر خط فقر مطلق کل درصد خانوارهای شهری استان کردستان زی

 درصد افزایش یافته است. 6/37به  1392بوده که در سال 
نسابت   (روش آخار ) متوساط خاط فقار مطلاق کال      بر اساس

 9/50حادود   1389 خانوارهای زیر خط فقر مطلاق کال در ساال   
درصد افزایش یافته است.  3/51به  1392درصد بوده که در سال 

درصاد   4/36دود حا  1392حالت در سال  نیتر نانهیب خوشدر 
. اند بودهخانوارهای شهری استان کردستان زیر خط فقر مطلق 

حادود   1حالت با در نظر گارفتن روش انگال   نیتر نانهیبدبدر 
درصد از خانوارهای شهری استان کردستان زیر خط فقر  7/79

 .اند بودهمطلق 

 1389-92: درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق مناطق شهری استان کردستان .4 جدول  
 1392 1391 1390 1389 انواع خط فقر مطلق

 4/36 30 3/29 9/24 روش اول

 6/37 5/22 3/23 1/18 روش دوم

 4/67 5/78 82 3/60 ارشانسکی

 7/79 8/77 5/82 5/61 1روش انگل

 2/59 8/64 65 4/42 2روش انگل

 3/51 5/61 8/61 9/50 روش متوسط
 

 

 محاسبه شدت فقر نسبی

نشان داده شده  ،5حاسبات انجام گرفته که در جدول م بر اساس
درصد هزینه  50ین شدت فقر نسبی مربوط به روش تر کم. است

  .خانوار میانه بوده است
درصد از  9/21 حدود 1389این روش در سال  بر اساس

که  اند بودهخانوارهای شهری استان کردستان زیر خط فقر نسبی 
 یافته است.  زایشدرصد اف 3/37به  1392در سال 

درصد  67ین مقدار شدت فقر نسبی مربوط به روش تر بیش
درصد  37 حدود 1389هزینه خانوار میانگین بوده که در سال 

خانوارهای شهری زیر خط فقر مذکور بوده، که این نسبت در 
روش  بر اساسدرصد افزایش یافته است.  6/38به  1392سال 

درصد خانوار  5/20 حدود 1389متوسط خط فقر نسبی در سال 
که این نسبت  اند بودهشهری استان کردستان زیر خط فقر نسبی 

 .افزایش است 5/32به  1392در سال 

 1389 -92درصد خانوارهای زیر خط فقر نسبی مناطق شهری استان کردستان:  .5جدول                                      
 1392 1391 1390 1389 انواع خط فقر نسبی

 26 23 3/19 1/18 روش اول

 6/37 3/36 5/36 37 روش دوم

 3/37 34 5/31 6/21 روش سوم

 9/36 3/36 3/26 9/21 روش چهارم

 5/32 3/31 5/24 5/20 روش متوسط
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  يریگ جهینتبحث و 
را از ها  ایتبار نتایج تحقیق  زم به ذکر است که داده در خصوص
 وار مرکز آمار ایران اخذ شده اسات. و هزینه خان درآمدطرس آماری 

متاداول در ارزیاابی فقار    هاای   از طریق روش آمده دست بهنتایج 
در  همچناان کاه  باوده اسات.    ... مانند روش انگل؛ ارشانساکی و 

 یاست روند فقار شاهری در اساتان کردساتان روناد      آمدهنتایج 
صعودی را در پیش گرفته است. واقعیت امر این است کاه مقولاه   

؛ فقار؛  ینینشا  هیحاشا مناطق شهری و پیامدهای همچاون   فقر در
اجتمایی آن معلاول مجمویاه یاواملی    های  گرایی و آسیب تکدی

و  خارج از فضاای شاهری اسات    ها آن نیتر مهماست که یکی از 
روستایی است که در نتیجه فقر در های  همان ناپایداری سکونتگاه

 .اند نمودههاجرت ... به شهرها م فقر و ،اجتمایی ،ابعاد اقتصادی
 دهد که با افزایش قیمت کا ها طای دوره  می نتایج تحقیق نشان

 ایی نیز افزایش یافته است. خط فقر مطلق غذ 92-1389

خاط فقار    ،دهاد  می نشان مورد مطالعههای  نتایج بر اساس روش
درصد رشاد   3/20مطلق غذایی ماهانه طی دوره مورد مطالعه حدود 

باه   1389ریاال در ساال    13373456از  کاه  یطور به داشته است.
افزایش یافته اسات. باراین اسااس     ،1392ریال در سال  1635953

برابر باا   ،1389در سال  (روش متوسط) میانگین خط فقر مطلق کل
ریال افازایش   4181750به  ،1392ریال بود که در سال  3541150

 درصدی است. باا تکیاه بار    1/18یافته است که نشان دهنده رشد 
درصاد   9/50ین تعریف از خط فقر مطلق کل، شدت فقر مطلق از ا

افازایش یافتاه اسات.     ،1392درصد در ساال   3/51به  98در سال 
دوره مااورد مطالعااه از  همچنااین متوسااط خااط فقاار نساابی طاای 

 بار اسااس  ریال افزایش است.  256808ریال در ماه به  1898660
 ،1392و  1389هاای   خط فقر ماذکور شادت فقار نسابی در ساال     

 .درصد بوده است 5/20ثابت بوده و معادل  تقریبا
 یادآوریا و احادیث بار اهمیات فقار     تکه در آیابا توجه به این

یاماال از هاام  نیتاار مهلااكو از نظاار سیسااتمی فقاار  انااد نمااوده
 یای تکيرگراملای اسات.    وحادت گسیختگی انسجام اجتماایی و  

سات   زم ا ،یا هیحاشا هاای   مذهبی و زبانی در اساتان  ،فرهنگی
محاروم باا    و یا هیحاشا به مناطق و نواحی  یا ژهیو اهتمامدولت 

در منااطق   هاسات  ساال های سیاسی و امنیتی کاه   توجه به زمینه
ایان   تصمیماتی جهت کاهش فقار در پایش بگیارد.    ،وجود داشته
تئاوری واگرایای و همگرایای در     بر اسااس  یریگ میتصمرویکرد 
 قابل طرس است.  یا منطقهسیاسی و  مباحث

 

 راهکارها
 گردد:  پیشنهاد میاز مطالعه،  آمده دست بهبا توجه به نتایج  

 های محیطی در راساتای توانمندساازی اساتان     ارزیابی توان
 ؛کردستان و بکارگیری نیروهای محلی در این راستا

  بر تقلیل شدت فقر  تأکیدتدوین برنامه ششم توسعه کشور با
 ؛ا این دیدگاهها ب ی سنواتی استانها و تدوین بودجه

 ت منطقای دولات از   های کار آفرینای و حمایا   تدوین برنامه
 اجرایی نمودن آن؛

 ؛رسمیهای مرزی و کولبری به شکل  توسعه بازارچه 

 و رتبه توسعه صنایع تکمیلی و کارگاهی با توجه به پتانسیل 
 های تولید محصو ت کشاورزی. استان در زمینه 5
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