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بررسی شاخصهای فقر در مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده 
از سیستم مخارج خطی طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه

Study of Poverty Indicators in the Urban Areas of 
Hormozgan Province Using Linear Expenditure 

System (LES) 
during 4th and 5th Development Plans

 ** *، ابراهیم نگهداری سعید محمدیان

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست كه در تمام زمانها 
و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه 
می دهد  نشان  حقایق  است.  بوده  سیاست گذاران 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  واقعیتی  فقر  كه 
و  مختلف  برنامه های  وجود  با  كه  است  سیاسی 
به عنوان  هنوز  آن،  رفع  جهت  ساالنه  بودجه های 
سند  است.  باقی مانده  اساسی  چالشهای  از  یكی 
سال  در  جهانی  بانك  فقر  كاهش  استراتژیهای 
1999 نشان از عزم و اراده كشورها برای مقابله با 
فقر و ریشه كنی آن است و محققان بسیاری اهمیت 
مطالعه آن را مورد تأكید قرار داده اند. اما با گذشت 
سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی كاهش فقر 
هنوز  مقداری،  شاخصهای  توسط  آن  ارزیابی  و 
محققان جای  دغدغه  و  راهبرد جهانی  این  نتایج 
غیررسمی  گزارشهای  به  بنا  ازآنجاكه  دارد.  تأمل 
وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه 
تجارت كشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از 
وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله 
فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این 
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Introduction: Poverty is a dynamic phe-
nomenon that has existed at all times and 
historical times and has always been a 
matter for policy makers. Truths show 
that poverty is a social, economic, cul-
tural, and political issue which, despite 
the various programs and annual budgets 
for its elimination, still it remains as one 
of the key challenges. World Bank›s pov-
erty reduction strategies in 1999 show 
that countries want to combat poverty 
and eradicate it, and many researchers 
have emphasized on the importance of 
studying it. But over the years, after in-
troducing the concept of poverty reduc-
tion strategy and its evaluation by quanti-
tative indicators, the results of this global 
strategy and the researchers› concern are 
still in the spotlight. Since according to 
unofficial reports, the status of Hormoz-
gan province as the pole and gate of the 
country›s trade is poor in terms of pov-
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erty in comparison to other provinces, 
poverty in this province, Hormozgan 
needs to be considered more seriously. 
This research is a scientific step in un-
derstanding the current status of pov-
erty and its indicators during the fourth 
and fifth development plans. 
Method: In this study, the poverty line 
and poverty indicators of the urban 
areas of Hormozgan province are esti-
mated using the Linear Expenditures 
System and the seemingly unrelated 
regression model during the fourth and 
fifth development plans. To estimate 
this, the consumer price index data of 
the Iranian Statistics center and house-
hold budget survey based on eight 
commodity groups (including food and 
beverage and tobacco, clothing and 
footwear, housing and fuel, household 
appliances and services, health care, 
transportation and communications, 
recreation and education and other 
goods and services) were applied. 
Findings: The poverty line for a 
four-person household in 2006 was 
30558000 Rials, which is equal to 
75289000 Rials in 2016. The average 
annual growth rate of the poverty line 
during the reviewed period was 11%. 
During this period, the largest share of 
the expenditure was from the income 

تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر 
توسعه  پنجم  و  چهارم  برنامه  طی  آن  شاخصهای  و 

است. 
روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر 
سیستم  از  استفاده  با  هرمزگان  استان  شهری  مناطق 
نامرتبط  به ظاهر  رگرسیونهای  مدل  و  خطی  مخارج 
طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه )1394-1384( 
داده های  از  برآورد  این  جهت  است.  شده  برآورد 
و  ایران  آمار  مركز  مصرف كننده  قیمت  شاخص 
بر  مبتنی  خانوار  هزینه-درآمد  پیمایش  داده های 
هشت گروه كاالیی )شامل خوراكیها و آشامیدنیها و 
دخانیات، پوشاك و كفش، مسكن و سوخت، لوازم 
حمل ونقل  درمان،  و  بهداشت  منزل،  در  خدمات  و 
خدمات  و  كاالها  و  تحصیل  و  تفریح  ارتباطات،  و 

متفرقه( استفاده شده است. 
شهری  خانوار  یك  برای  فقر  خط  یافته ها: 
ریال   30558000 با  برابر   1384 سال  در  چهارنفره 
این رقم در سال 1394 معادل 75289000  بوده كه 
ریال بود. متوسط نرخ رشد ساالنه خط فقر طی دوره 
بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی 
به  از درآمد مربوط  بیشترین سهم مخارج  این دوره 
گروه كاالیی مسكن و سوخت و كمترین سهم مربوط 
به گروه كاالها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص 
نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 16/9 درصد 
با 29 درصد  برابر  این شاخص  بیشترین مقدار  بود. 
در سال 1387 بود كه به معنی این است 29 درصد 
سال  این  در  هرمزگان  استان  شهری  خانوارهای  از 
زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شكاف فقر نیز 
نشان داد كه این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه 
به كمترین مقدار خود رسیده كه نشان دهنده كاهش 
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of the housing and fuel commodity 
group and the smallest share was from 
the goods and different services group 
. The average ratio of the head count 
during this period was 16. 9%. The 
highest level of this index was 29% 
in 2008, which means that 29% of the 
households of Hormozgan province 
this year were below the poverty line. 
The survey of the poverty gap index 
also shows that this index has reached 
its lowest level at the end of the fifth 
development period, indicating a re-
duction in the necessary income to 
bring the poor income to the poverty 
line level during the period under re-
view. The lower the index, the lower 
the intensity and depth of poverty. The 
highest figure for this year was 13 per-
cent, which was 37 percent. The aver-
age of this index was 22. 2% during the 
survey period. 
Discussion: The results show that the 
implementation of five-year develop-
ment plans in the study period, although 
has improves the welfare status of poor 
people, it has increased the number of 
people who went under the poverty 
line during the same period. Also, the 
most obvious point about the poverty 
line is its increasing trend over two de-
velopment programs. One of the main 

درآمد الزم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر 
این  در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار 
شاخص كمتر باشد شدت و عمق فقر نیز كمتر است. 
 1384 سال  به  مربوط  شاخص  این  مقدار  بیشترین 
برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول 

دوره موردبررسی معادل 22/2 درصد بود. 
برنامه های  اجرای  كه  است  حاكی  نتایج  بحث: 
توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت 
تعداد  اما  است  بخشیده  بهبود  فقیر  را  افراد  رفاهی 
رفته اند  فقر  خط  زیر  به  دوره  همین  در  كه  افرادی 
در  نكته  بدیهی ترین  هم چنین  افزایش یافته اند. 
آن  افزایشی  روند  به دست آمده،  فقر  خط  خصوص 
اصلی ترین  ازجمله  است.  توسعه  برنامه  دو  طی  در 
دلیل این افزایش، كاهش قدرت خرید خانوار به دلیل 
افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای 
اینكه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شكل مطلوب 
پیاده كرد در گام اول می بایست تورم را كنترل كرد 
تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه درآمد در 

كشور و استان برقرار نمود. 
خطی،  مخارج  سیستم  فقر،  :خط  کلیدواژه ها 

شاخص فقر، شكاف فقر، نسبت سرشمار. 
تاریخ دریافت: 9۶/۳/۱
تاریخ پذیرش: 97/۲/۲
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reasons for this increase is the decline 
in household purchasing power due 
to rising inflation rates. Therefore, it 
is suggested that, in order to be able 
to deploy poverty policies desirably, 
in the first step, inflation should be 
controlled in order to establish social 
justice and fair distribution of income 
in the country and province. 
Keywords: Head quant ratio, Linear 
expenditure system, Poverty gap, Pov-
erty index, Poverty line. 

مقدمه
تمام  در  كه  پویاست  پدیده ای  فقر 
و  داشته  وجود  تاریخی  ادوار  و  زمانها 
از  همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده و 
عمومی  سیاست گذاری  چالشی  موضوعات 
توسط  فقر1  كاهش  استراتژیهای  سند  است. 
بانك جهانی در سال 1999 نشان از عزم و 
اراده كشورها برای مقابله با آن دارد )كراگ 
مهم ترین  از  به طوری كه  2003(؛  پرتر2،  و 
ملل،  سازمان  سوم3  هزاره  توسعه  اهداف 

كاهش فقر در جهان است و محققان مشهوری چون آمارتیاسن )1985(، راولیون4 )2003( 
مایر و استیگلیتز5 )2001(، الكایر و فاستر6 )2011(، آلماس و همكاران7 )2013( و ایسلند 
از  بیش  با گذشت  اما  داده اند.  قرار  تأكید  مورد  را  آن  مطالعه  اهمیت   )2016( هرناندز8  و 
پانزده سال از معرفی مفهوم استراتژی كاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، 
هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل بسیار دارد )الكینز و همكاران9، 
را  برند  سر  به  شدید  فقر  در  كه  افرادی  تعداد  كه  بود  شده  متعهد  جهانی  جامعه   .)2015
كه  است  حالی  در  این   .)2008 متحد،  ملل  )سازمان  دهد  كاهش  نصف  به   2015 سال  تا 
مردم  از  نفر  میلیارد   4/1 حدود  ملل،  سازمان  هزاره  توسعه ای  اهداف  گزارش  اساس  بر 
رنج  شدید  فقر  از  و  داشته اند  روز  در  دالر   25/1 از  كمتر  درآمدی   2009 سال  در  جهان 
1. Poverty Reduction Strategy Papers  2. Craig and Porter
3. The Milinium Development Goals (MDG) 4. Ravallion
5. Meier, and Stiglitz   6. Alkire and Foster
7. Almas     8. Iceland
9. Elkins
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می بردند )هوگان و همكاران1، 2010(. طبق گزارش شاخصهای جهانی توسعه توسط بانك 
افراد  به ویژه  فقرا  تعداد  و  اساسی شده  فقر در جهان دست خوش تحول  جهانی، وضعیت 
دچار فقر شدید افزایش یافته است؛ به طوری كه حدود بیش از یك چهارم جمعیت كشورهای 
درحال توسعه در فقر به سر می برند )بانك جهانی، 2012(. در ایران بر اساس آمار سال 91 
و بر مبنای شاخصهای خط فقر، حدود 40 درصد جمعیت كشور زیرخط فقر مطلق قرار 
می گیرند )راغفر و همكاران، 1393(. نتایج بررسیهای انجام شده درگذشته حاكی از جمعیت 
33 درصدی فقیر كشور دارد)داورپناه و همكاران، 1389(. هم چنین بررسیهای پیش تر نشان 
از 23 درصدی افراد فقیر مطلق دارد)نجفی و شوشتریان، 1386(. البته بسته به نوع روش 
تحقیق و اندازه گیری شاخصهای فقر در بعضی مطالعات كمتر از 18 درصد جامعه فقیرند 
در حالی كه در مطالعات دیگر و برای همان سال حدود 70 درصد جامعه موردنظر فقیر 
از خانواده های  مطالعات در سالهای 93 و 94 حدود 17 درصد  اساس  بر  ارزیابی شده اند. 
شهرنشین و 40 درصد از خانواده های روستایی در ایران زیرخط فقر هستند )مركز مطالعات 
استراتژیك ریاست جمهوری، 1396(. استان هرمزگان نیز بر اساس آخرین مطالعات، بعد از 
سیستان و بلوچستان كه بیشترین جمعیت زیرخط فقر در كشور را دارد در پایین ترین رده 
قرار گرفته است با این تفاوت كه برخالف دیگر استانها در شمار پردرآمدترین استانها نیز 
حضور دارد )اتاق فكر استان هرمزگان، 1396(. این حقایق نشان می دهد كه فقر واقعیتی 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است كه با وجود برنامه های مختلف و بودجه های 
ساالنه جهت رفع آن هنوز به عنوان یكی از چالشهای اساسی برای سازمانها، مؤسسات جهانی 
و بسیاری از كشورهای دیگر باقی مانده است. در كشور ایران پس از پیروزی انقالب بررسی 
عدالت  بر  برنامه ها  این  تأكید  از  حاكی  كشور  در  توسعه ای  برنامه های  كلی  خط مشیهای 
اجتماعی و مبارزه با فقر است )خداداد كاشی و سلیمان نژاد، 1391(. در همین راستا محاسبه 

1. Hogan 
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خط فقر1 و برآورد مقدار و شدت وقوع فقر توسط محققان جهت سیاست گذاری مهم تلقی 
شده است )ارشدی و كریمی، 1391( و بررسی فقر در استانهای مختلف كشور از دیدگاه 
ابو  پیوسته ای همچون  به طوری كه مطالعات  برنامه ریزی حائز اهمیت شده است؛  توسعه و 
نوری و ملكی)1383(، خداداد كاشی و باقری )1384(، زروكی و شورمستی )1388(، افقه و 
قنواتی فر )1390( مكیان و سعادت خواه )1390(، محمودی )1392(، نگهداری و همكاران 
)1393(، راغفرو همكاران)1393(، باباپور و یزدان پناه )1393(، میرزایی و سهرابی )1394( 
و موالیی و رحمیی راد )1397( با تحلیل داده های حاصل از پیمایش هزینه-درآمد خانوار، 

وضعیت فقر را طی برنامه های توسعه در كشور یا استانهای مختلف بررسی كرده اند. 
هدف این مقاله برآورد خط فقر و اندازه گیری شاخصهای فقر در مناطق شهری استان 
هرمزگان طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه )1394-1390( است. لذا سازمان دهی مقاله 
پس از مقدمه جهت تشریح بیان مسئله، مروری بر تعاریف و مفاهیم و شاخصهای اندازه گیری 
فقر است. سپس سیستم مخارج خطی به عنوان یك روش متداول در محاسبه حداقل معاش 
و  فقر  برآورد سیستم مخارج خطی و محاسبه خط  به  آنگاه  معرفی می گردد.  فقر،  و خط 
شاخصهای آن در مناطق شهری استان هرمزگان پرداخته و درنهایت نتیجه گیری و پیشنهادها 

خواهد آمد. 

مبانی نظری
در این بخش در چارچوب مبانی نظری، ابتدا تعاریفی كه در دهه های مختلف از فقر 

صورت گرفته است ارائه می شود و سپس شاخصهای اندازه گیری فقر ارائه می شوند. 

1. poverty line
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1- تعریف فقر
فقر به دلیل ماهیت پیچیده و چندبعدی آن مفهومی پویاست كه بر اساس وضعیت رفاهی 
فرد یا خانوار در كتب و مطالعات، تعاریف و طبقه بندیهای متعدد و متفاوتی برای آنها ارائه 
اثر  فقر  بر  كه  است  تعداد عواملی  فراوانی  تنوع،  این  منشأ  است )محمودی، 1391(.  شده 
می گذارد. تاونزند1 )1960( اعتقاد داشت كه افراد، خانوارها و گروههای جمعیتی را زمانی 
می توان فقیر به حساب آورد كه با »فقدان منابع برای كسب انواع رژیمهای غذایی، مشاركت 
در فعالیتها و شرایط و امكانات معمول زندگی مواجه باشند«. سن2 )1981( اشاره كرده است 
كه فقر را باید به صورت محرومیت از قابلیتهای اساسی در نظر گرفت. برنامه سازمان ملل 
متحد3 )1990( شاخص فقر انسانی4 را شاخص تركیبی معرفی نمود كه بر سه مؤلفه -طول 
عمر )بر اساس امید به زندگی در بدو تولد(، آموزش )باسوادی و سالهای تحصیل( و سطح 
است-  استوار  خرید(  قدرت  و  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  )برحسب  زندگی  استاندارد 

تعریف می شود )حیدری و سامی، 1391(. 

2- خط فقر
نام حداقل  به  مفهومی  از  غیرفقرا،  از  فقرا  كردن  برای مشخص  اقتصادی  مطالعات  در 
اسـتفاده  نسبی  فقر مطلق و  معیارهای  از  فقر  اندازه گیری خط  برای  فقر( و  معیشت )خط 
می شود )موالیی و رحیمی زاده، 1397(. خط فقر به معنای مقداری از درآمد و ثروت است 
كه یك خانوار برای رسیدن به معینی از رفاه نیاز دارد )ابونوری و مالكی، 1386(. سازمان 
بین المللی كار، خط فقر را داشتن درآمد كافی به طوری كه فرد یا خانوار قادر به تأمین نیازهای 
اولیه خود باشند تعریف كرده است. اتحادیه اروپا نوعی خط فقر نسبی را تعریف نموده و آن 
را متوسط درآمد جامعه پس از كسر مالیات می داند. روشهای اندازه گیری خط فقر را می توان 
1. Townsand, Peter    2. Sen
3. United Nations Development Programme 4. Human Poverty Index
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شامل تعریف نیازهای اساسی، معكوس ضریب انگل، درصدی از میانگین مخارج خانوار، 
روش نسبت غذا و روش درآمد دانست )مكیان و سعادت خواه، 1390(. 

3- شاخصهای فقر
نابرابری بین افراد فقیر، اندازه خط فقر، تعداد كل فقیران و تعداد كل افراد جامعه ازجمله 
مؤلفه هایی هستند كه بر شدت فقر تأثیر دارند و تفاوت هریك از آنها باعث ایجاد تفاوت 
در اندازه شدت فقر می شود )خداداد كاشی و همكاران، 1384(. لذا برای نشان دادن شرایط 
عینی افراد و خانوارهای فقیر، خط فقر به تنهایی كافی نیست بنابراین برای ترسیم شدت و 

شكاف فقر از شاخصهایی استفاده می شود كه در ادامه معرفی خواهد شد. 
شاخص نسبت سرشمار: شاخص نسبت سرشمار1 با ارائه رقم مربوط به درصد فقیران 
جامعه به شیوه روشن گستردگی فقر2 را نشان می دهد )خالدی و پرمه، 1384(. این شاخص 
نشان می دهد كه چه نسبتی از افراد جامعه زیرخط فقر زندگی می كنند و مقدار عددی این 

شاخص بین صفر و یك است. 
H=q/n

q: تعداد افراد فقیر و :n كل افراد جامعه است. نگاه شاخص نسبت افراد فقیر برابر با 
مقدار H است )صادقی و همكاران، 1387(. 

شاخص شكاف فقر: این شاخص بر فاصله كلی فقرا نسبت به خط فقر اشاره دارد و 
نشان دهنده عمق فقر است. به عبارت دیگر این شاخص میانگین شكاف فقر در جامعه است 
كه در آن شكاف فقر برای افراد غیر فقیر صفر در نظر گرفته می شود. شاخص شكاف فقر3 

بیانگر مقدار درآمد الزم برای انتقال فقرا به باالی فقر است:

1. Head Count Ratio
2. poverty breadth
3. Poverty Gap Index
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( )1  
q

i
gap

i

z x
P

z=

−
= ∑

n: تعداد افراد در جامعه، q: تعداد افراد فقیر، z: خط فقر و xi: درآمد i امین فرد فقیر در 

جامعه است. این شاخص نشان دهنده گستره فقر است. اگر در دو جامعه مختلف شاخص 
فقر نسبت سرشمار یكسان باشد، بر اساس این شاخص، فقر در جامعه ای بیشتر است كه 
دارای تعداد اعضای بیشتری است كه از خط فقر فاصله زیادتری دارد )موالیی و رحیمی راد، 

 .)1397
شاخص فقر FGT: در سال 1984 فاستر1 و همكارانش گروه دیگری از شاخصها را تحت 

عنوان FGT ارائه كردند. فرمول محاسبه این شاخص به شكل زیر است:

( )
aq

i

i 1

1 gF a
2 z=

 =  
 

∑

در این شاخص، فقر به عنوان تابعی از نسبت شكاف فقر تلقی می شود. a درواقع درجه 
اهمیت را نسبت به شكاف فقر نشان می دهد. در این فرمول اگر a=0 باشد به همان شاخص 
نسبت سرشمار یعنی F(0)= q/n خواهیم رسید و اگر a=1 باشد، F(1) برابر با HG می شود، یعنی 
همان نسبت شكاف فقر كه با تعداد كل خانوارهای جامعه به هنجار شده است. ویژگی اصلی 
شاخص در این است كه بیشترین وزن را به خانوارهایی می دهد كه از خط فقر فاصله زیادتری 
دارند. ازاین رو هر چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایش یابد یا به عبارت دیگر توزیع 
درآمد ناعادالنه تر شود، این شاخص افزایش می یابد. این احتمال وجود دارد كه در دو گروه 

مختلف، شاخص شكاف فقر یكسان باشد و بر اساس این شاخص، فقر در جامعه ای بیشتر 
است كه در آن تعداد اعضایی كه از خط فقر فاصله بیشتری دارند به نسبت بیشتر است. ازاین رو 

1. Foster,Greer,Thorbecke
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می توان نتیجه گرفت كه گروه عمده موردنظر این شاخص، فقیرترین فقرا هستند. شاخص فوق 
در متون مربوط به فقر، »شدت فقر« نیز خوانده می شوند )عرب مازار و حسینی نژاد، 1383(. 

روش

داده ها و روش تخمین 
بنابراین  است،  هرمزگان  استان  شهری  خانوارهای  رفتار  بررسی  حاضر  مطالعه  هدف 
هشت گروه كاالیی مطابق جدول )1( در نظر گرفته شده است و از روش سیستم مخارج 
فراهانی  )گودرزی  خانوار  معاش  حداقل  تخمین  در  متداول  سیستمهای  از  یكی   - خطی 
استان  بودجه خانوارهای شهری  اطالعات  و  آمار  است.  استفاده شده  عبدلی، 1390( -  و 
هرمزگان طی برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی چهارم و پنجم )1384-1394( از مركز 
آمار ایران كه در نشریه نتایج هزینه-درآمد بودجه خانوارها منتشر می شود استخراج گردیده 
كاالهـای  گروههای  قیمت  شاخص  داده های  از  كاالها  سبد  قیمت  جهت  همچنین  است. 
مصـرفی مركز آمار طی سالهای موردمطالعه استفاده شده است. فرم تبعی منحنی انگل سیستم 

مخارج خطی به شكل زیر است: 
Cit= αi  + βit Mt     

ام، :Mt مجموع مخارج گروههای   i مخارج گروه هزینه ای سبد كاالیی Cit: كه در آن
هزینه در هشت گروه كاالیی است. 

 با برآورد ضرایب میل نهایی به مخارج فرامعیشتی، سیستم مخارج خطی نسبت به پارامتر 
βi  خطی می شود. حال می توان پارامتر α در سیستم مخارج خطی را از طریق سیستم معادالت 

هم زمان و روش معادالت هم زمان به ظاهر مرتبط1 برآورد كرد. نتایج پارامترهای αi و βi برای 
خانوار شهری استان هرمزگان در جدول )1( نشان داده شده است. در تخمین سیستم مخارج 

1. Seemingly Unrelated Regressions (SUR)
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بنابراین حاصل  است،  یك  با  برابر  كاالیی  گروه   8 هر  مخارج  اینكه سهم  دلیل  به  خطی، 
جمع اجزای اخالل در هر یك از معادالت برابر با صفر است، بنابراین ماتریس واریانس-
كوواریانس اجزای اخالل منفرد خواهد بود. برای رفع این مشكل باید یكی از معادالت را 
كنار گذاشت و بقیه معادالت را به صورت سیستمی تخمین زد. بعد از تخمین، معادله باقی 

مانده با استفاده از قید  نسبت محاسبه پارامتر مربوطه اقدام می شود. 

معرفی سیستم مخارج خطی 
مدلهای  اساس  بر  كه  است  فقر  محاسبه خط  روشهای  ازجمله  مخارج خطی1  سیستم 
اقتصادسنجی به محاسبه حداقل نیازهای ضروری در هرسال به صورت معادله های سیستمی 
می پردازد. در این روش بعد از حل معادله های هم زمان، ضریبهای به دست آمده از مدل مقادیر 
حداقل معاش است و افرادی كه كمتر از این مقدار را در یك دوره زمانی مصرف كنند فقیر 
تلقی می شوند )خسروی نژاد، 1391(. سیستم فوق بر اساس تابع مطلوبیت استون-گیری2 

است كه به شكل معادله زیر است: 
U = ∑

i=1

n
βi Ln (qi- γi)        (1) 

∑βi =1  0>βi>1  γi< 0   (qi-γi)<

در این رابطه، Uشاخص مطلوبیت، γi حداقل معاش یا حداقل مصرف كاالی iام است. 
منحنی  در  الزم  انحنای  برای   ∑βi =1 شرط  هستند.  فرامعیشتی  نهایی  مخارج  سهم  ها   βi

بی تفاوتی، یعنی اینكه تابع مطلوبیت كاماًل شبه مقعر باشد ضروری است. چنانچه تابع فوق را 
نسبت به قید بودجه I ( ∑pi qi=1سطح درآمد، pi قیمت و qi مقدار كاالی iام است( حداكثر 

نماییم تابع تقاضا به دست می آید، پس بدین منظور ابتدا تابع الگرانژ تشكیل می دهیم:
L= ∑βi  Ln (qi- γi )+ λ (I- ∑pi qi)     (2)

1. Linear Expenditure System
2. Stone-Geary Utility Function
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پس از مراحل مشتق گیری نسبت به qi و γi درنهایت تابع تقاضا به شكل زیر به دست 
می آید: 

qi= γi+βi/pi   (I- ∑pi γi )       (3) 

با ضرب كردن طرفین رابطه فوق در pi دستگاه تقاضا برای n كاال به دست می آید:
E= pi qi= pi γi+ βi (I- ∑

i=1

npi qi)        (4)

در معادله باال n نشانگر تعداد كاالهای iام، U سطح مطلوبیت كل، M درآمد كل فرد، 
 βi .ام تابعی از تمام قیمتها و مخارج كل مصرف كننده است i مخارج صرف شده روی كاالی
سهم نهایی مخارج و به معنی آن است كه اگر مخارج كل )درآمد( مثاًل 100 ریال افزایش یابد، 
مخارج صرف شده روی كاالی i ام پس از كسر حداقل مخارج الزامی، چند ریال افزایش 
با درآمد فرامعیشتی گویند  ارتباط  به مصرف در  نهایی  βi، میل  به  یافت. اصطالحًا  خواهد 

)موالیی و رحیمی راد، 1397(. 

یافته ها

برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی خانوارهای شهری در استان هرمزگان
جدول )1( نتایج برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی برای خانوارهای شهری توسط 
نرم افزار Eviews8 را نشان می دهد. این تخمینها شامل میل نهایی به مصرف مخارج فرامعیشتی 
برآوردهای  می باشند.  تقاضا  معادالت  برازش  نكوئی  و   )α( معیشت  حداقل  مقادیر   ،)β  (
مربوط به میل نهایی مخارج فرامعیشتی همگی مثبت و كوچك تر از یك و بزرگ تر از صفر 
بوده و سطح معناداری در سطح 10 درصد یا 5 درصد هستند و تمامی ضرایب تخمینی در 

فاصله اطمینان 90 درصد یا 95 درصد معنی دار هستند. 
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جدول )1( برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی خانوارهای شهری

αi βi گروه كاالیی ردیف

1/534* 0/659 2/527** 0/139 خوراكیها آشامیدنیها و دخانیات 1

1/623* 0/799 1/803* 0/099 پوشاك 2

1/808* 0/047 4/788** 0/264 مسكن و سوخت 3

1/629* 0/515 1/621* 0/084 لوازم و خدمات منزل 4

1/727* 0/421 3/484** 0/192 بهداشت و درمان 5

1/678* 0/676 2/060** 0/113 حمل ونقل و ارتباطات 6

2/968** 0/794 1/917* 0/105 تفریح و تحصیل 7

1/630* 0/757 1/917* 0/004 كاالها و خدمات متفرقه 8

p>0/01 * p>0/05 **

ضرایب مربوط به نكوئی برازش )R2 ( برای همگی معادالت تقاضا باالتر از 90 درصد 
است و نشان دهنده این است كه انتخاب روش تخمین سیستم مخارج خطی و تصریح سیستم 
برای تمام معادالت  نیز  آماره دوربین-واتسن  انجام پذیرفته است.  به خوبی  تقاضا  معادالت 
قابل قبول بوده و مشكل خودهمبستگی به صورت حاد در معادالت وجود ندارد. بر اساس 
اطالعات جدول )1( می توان گفت كه βi ها افزایش در هریك از گروههای فوق را به ازای 
پارامترها نشان می دهند  این  افزایشی در درآمد نشان می دهند. اعداد برآورد شده برای  هر 
و  سوخت  و  مسكن  برای  مخارجشان  ترتیب  به  شهری  خانوارهای  درآمد،  افزایش  با  كه 
بهداشت و درمان بیشتر از سایر كاالها، و مخارج كاالها و خدمات متفرقه و پوشاك كمتر 
افزایش می دهند. به عبارتی چنانچه درآمد 1000 ریال افزایش یابد 139 ریال صرف خوراكیها 
ریال صرف  پوشاك، 264ریال صرف مسكن و سوخت، 84  ریال صرف  و دخانیات، 99 
لوازم و خدمات در منزل، 192 ریال صرف بهداشت و درمان، 113 ریال صرف حمل ونقل 
و ارتباطات، 105 ریال صرف تفریح و تحصیل، و 4 ریال صرف كاالها و خدمات متفرقه 
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خواهد شد. بنابراین، هرگونه رشد هزینه خانوارهای شهری در استان هرمزگان بیشترین فشار 
را بر تقاضای مسكن و سوخت دارد و كمترین فشار تقاضا بر كاالها و خدمات متفرقه دارد. 

برآورد خط فقر و محاسبه شاخصهای فقر در استان هرمزگان
با داشتن ضرایب )βi( و αi از قسمت قبل، اكنون می توان خط فقر مناطق شهری استان 
هرمزگان را برآورد نمود. درواقع از طریق ضرب معادله )4( كه معادله تقاضا برای هر سبد 
كاالیی بوده و از تابع استون-گیری استخراج شده است، در شاخص قیمتی آن سبد كاالیی، 
مخارج مصرفی مربوطه به دست می آید. بنابراین از ضرب مقادیر برآورد شده در شاخص 
قیمت هر گروه كاال، حداقل معیشت ریالی برای هر گروه كاال به دست می آید و سپس با 
جمع نمودن این حداقل معیشتها می توان خط فقر را محاسبه كرد. جدول )2( خط فقر مناطق 

شهری استان هرمزگان )ارقام به هزار ریال( را انعكاس می دهد. 
جدول )2( خط فقر مناطق شهری استان هرمزگان طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه )ارقام به هزار ریال(

میانگین خط فقر ماهانه خط فقر ساالنه سال برنامه توسعه

43022

2549 30558 1384
2873برنامه توسعه چهارم 34478 1385

3934 47203 1386

4183 50205 1387

4387 52638 1388

62612

4589 55065 1390

برنامه توسعه پنجم
4763 57151 1391

4858 58303 1392

5605 67255 1393

6274 75289 1394
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در خصوص خط فقر به دست آمده بر اساس جدول )2( مالحظه می شود كه شاهد روند 
افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه هستیم. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، روند صعودی 
شاخص قیمتها و كاهش قدت خرید بودجه خانوار است. خط فقر ماهانه در جدول باال از 
طریق تقسیم خط فقر كل ساالنه بر عدد 12 به دست آمده است. در ابتدای برنامه چهارم توسعه 
خط فقر برابر با 30558000 ریال بوده كه در پایان همین برنامه به 52638000 ریال رسیده و در 
پایان برنامه پنجم به 75289000 ریال رسیده است. بیشترین نرخ رشد خط فقر در مناطق شهری 
مربوط به سال 1386 معادل 37 درصد بود و كمترین نرخ رشد خط فقر مربوط به سال 1392 
برابر با 2 درصد بود. در سایر سالها نرخ رشد خط فقر صعودی بوده و متوسط نرخ رشد خط 
فقر در مناطق شهری استان برابر با 11 درصد طی این سالها بود. بنابراین، آنچه در این جدول 

طی ده سال مشاهده می شود روند افزایشی خط فقر در مناطق شهری استان هرمزگان است. 

نمودار )1( روند خط فقر مناطق شهری استان هرمزگان 
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برای محاسبه شاخصهای فقر از اطالعات خام هزینه-درآمد خانوار و محاسبات خط فقر 
در قسمت قبل استفاده شده است. با تعیین خط فقر می توان به محاسبه اندازه فقر پرداخت. 
برای درك بهتر وضعیت فقر در هر جامعه از شاخصهای اقتصادی فقر استفاده می شود. در 
جدول )3( شاخصهای فقر در مناطق شهری استان هرمزگان طی برنامه های چهارم و پنجم 

توسعه ارائه شده است. 

جدول )3( شاخصهای فقر در مناطق شهری استان هرمزگان طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه

FGTشاخص  شاخص شکاف فقر نسبت سرشمار سال برنامه توسعه

0/34 0/37 0/10 1384

برنامه چهارم توسعه

0/22 0/26 0/19 1385

0/23 0/30 0/25 1386

0/10 0/21 0/29 1387

0/32 0/25 0/28 1388

0/36 0/27 0/12 1390

برنامه پنجم توسعه

0/14 0/17 0/11 1391

0/11 0/15 0/13 1392

0/10 0/14 0/10 1393

0/20 0/10 0/12 1394

متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول دوره موردبررسی برابر با 16/9 درصد برای 
مناطق شهری استان بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود كه 
به معنی این است كه 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط 
فقر بوده اند. كمترین مقدار مربوط به سال 1393 و 1384 بود كه 10 درصد خانوارهای شهری 
استان زیر خط فقر بوده اند. هر چه مقدار شاخص شكاف فقر كمتر باشد شدت و عمق فقر 
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نیز كمتر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. 
متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 22/2 درصد بود. با بررسی آخرین 
به شدت و عمق فقر اهمیت خاصی می دهد و هرگونه  FGT كه  یعنی شاخص  شاخص 
تغییر در آن نشانگر تغییر وضعیت رفاهی فقرا است، مالحظه می شود كه بیشترین مقدار این 
شاخص در مناطق شهری استان برابر با 36 درصد مربوط به سال 1390 بود. میانگین این 
شاخص در مناطق شهری استان هرمزگان در طول دوره موردبررسی برابر با 21/2 درصد 
بود. بررسی روند حركت این شاخص در برنامه چهارم توسعه در مناطق شهری استان نشان 
انتهای این برنامه است. كمترین مقدار این شاخص مربوط  از بدتر شدن این شاخص تا 
به سال 1393 و 1387 برابر با 10 درصد بود كه نشانگر بهبود وضعیت این شاخص در 
برنامه پنجم توسعه در مناطق شهری استان هرمزگان است. بنابراین می توان گفت وضعیت 

فقیرترین فقر در انتهای این دوره بهبود یافته است. 

نمودار )2( روند شاخصهای فقر در مناطق شهری استان هرمزگان 
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بحث 
فقر پدیده پویای جهان شمولی است كه مقابله با آن تعهد جامعه جهانی را در اهداف 
توسعه هزاره سوم سازمان ملل به ارمغان آورده است و بایستی ریشه كن شود. لیكن چنین 
نشد و در سالهای اخیر این مسئله افكار جوامع بشری و به ویژه كشورهای درحال توسعه را 
بیشتر به خود مشغول كرده است. مسلم است گام اول به منظور اتخاذ راه حل مناسب جهت 
فقرزدایی، شناسایی عوامل و اندازه گیری فقر در آن كشور یا منطقه است. با توجه به اینكه 
استان هرمزگان بر اساس آخرین مطالعات، بعد از سیستان و بلوچستان كه بیشترین جمعیت 
زیرخط فقر در كشور را دارد مطالعه حاضر به بررسی شاخصهای فقر در مناطق شهری استان 
هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه مبتنی بر 
تحلیل داده های حاصل از پیمایش هزینه-درآمد خانوار پرداخت. بر اساس نتایج حاصله در 
مورد مناطق شهری استان می توان گفت كه در مناطق شهری بیشترین میل نهایی به مخارج 
فرامعیشتی مربوط به گروه مسكن و سوخت 26 درصد و كمترین آن مربوط به گروه متفرقه 

4 درصد است. 
همچنین در مورد مخارج مربوط به حداقل معاش در مناطق شهری باید گفت كه بیشترین 
آن مربوط به گروه پوشاك و كفش معادل 79 درصد و كمترین آن مسكن و سوخت معادل 4 
درصد است. در خصوص خط فقر به دست آمده شاهد روند افزایشی آن طی دو برنامه توسعه 
هستیم كه اصلی ترین دلیل این افزایش، روند صعودی شاخص قیمتها است. بیشترین نرخ 
رشد خط فقر در مناطق شهری مربوط به سال 1386 معادل 37 درصد بوده است. شاخصهای 
فقر در طی دوره موردمطالعه در كل بیان گر بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارهای شهری 
است كه علت اصلی آن كاهش قدرت خرید مردم به دلیل وجود تورم و كاهش قدرت خرید 
خانوارها طی دوره موردمطالعه است. این یافته با نتایج مطالعات عرب مازار و حسینی نژاد 
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شورمستی  و  زروكی   ،)1387( مـالكی  و  ابونـوری   ،)1386( سهرابی  و  میرزایی   ،)1383(
)1388(، مكیان و سعادت خواه )1390(، گودرزی فراهانی و عبدلی )1391(، خسـروی نـژاد 
)1391(، خـداداد كاشـی و سلیمان نژاد )1391(، ارشـدی و كریمی )1392( و نگهداری 
و همكاران )1393( همسو است. هم چنین خط فقر برای یك خانوار شهری در سال 1384 
برابر با 30558000 ریال بوده كه این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط 
نرخ رشد ساالنه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد و متوسط شاخص نسبت 
سرشمار در طول این دوره برابر با 16/9 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 
درصد در سال 1387 بود كه نشان می دهد 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در 
این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شكاف فقر نیز نشان می دهد كه این شاخص 
در انتهای دوره پنجم توسعه به كمترین مقدار خود رسیده كه نشان دهنده كاهش درآمد الزم 
برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این 
شاخص كمتر باشد شدت و عمق فقر نیز كمتر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به 
سال 1384 برابر با 37 درصد و متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 22/2 
درصد بود. بنابراین اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت 
رفاهی افراد فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی كه در همین دوره به زیر خط فقر 

رفته اند افزایش یافته اند. 
نتایج به دست آمده در گام اول می بایست تورم كنترل شود تا بتوان عدالت  با توجه به 
گسترش  نظیر  اقداماتی  با  آنگاه  شود،  برقرار  كشور  در  درآمد  عادالنه  توزیع  و  اجتماعی 
و  بهداشتی  و  آموزشی  رایگان  خدمات  گسترش  استان،  در  درمانی  و  اجتماعی  بیمه های 
تحصیلی و تحت پوشش قراردادن اقشار آسیب پذیر به خصوص در مناطق شهری در قالب 
برنامه توسعه، شاهد بهبود سطح زندگی و كاهش فقر خواهیم بود؛ چراكه از منظر تئوری، 
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تورم قیمتها موجب افزایش شاخص هزینه زندگی و همچنین افزایش نابرابری توزیع درآمد 
بین خانوارها می شود. ضمن اینكه اجرای سیاستهایی كه منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار 
می گردد، بیشتر در دستور كار سیاست گذاران و تصمیم گیران منطقه ای و كشوری قرار گیرد. 
به  درمان،  و  بهداشت  و  و سوخت  مسكن  بخشهای  در  به ویژه  یارانه ها  هدفمندسازی  در 
دلیل سهم باالیشان در حداقل معاش خانوارها و ضروری بودن این نوع كاالها الزم است با 

شناسایی ویژگیهای گروههای هدف جهت حمایت از آنها اقدام شود. 
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