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  چکيده
  

مت کاالها ي در قيرات نسبييز وجود تغين افراد مختلف جامعه و ني در بي مصرفيمتفاوت بودن الگو
گر يفرد به فرد دک ي، اثرات تورم از يط تورميگردد تا در شراي خانوارها سبب ميو خدمات مصرف

، تورم ياجتماع‐ ي اول، دوم و سوم توسعه اقتصاديهاست که در برنامهين در حاليا. جامعه متفاوت باشد
ار کشش ين مطالعه با استفاده از معين اساس ايبر ا. است ران بودهيج در اقتصاد اي رايهادهي از پديکي
سه آن با شاخص ي و مقايمت بر فقر روستائيرات قيير تغي تأثي فقرا به بررسيمتي فقر و شاخص قيمتيق
ج ينتا. است  پرداختهياجتماع‐ ي اول تا سوم توسعه اقتصاديها برنامهيرز در استان فارس طي السپيمتيق

ع ي توزي و مسکن، نابرابريمت مواد غذائي قيش نسبيها، افزان برنامهي اينشان دهنده آن است که ط
ر يمت ساي قيش نسبير داده اما افزايير تغي فقيارس به نفع خانوارها استان فيدرآمد را در مناطق روستائ

 ياز سو. ر شده استي فقيان خانوارهايع درآمد به زي توزي کاالها و خدمات موجب نابرابريهاگروه
ر ي فقيع درآمد را به نفع خانوارهاي توزي، نابرابر)تورم(ه کاالها و خدمات يمت کليش قيند افزايگر برآيد
 ي در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خالل برنامه هايده فقر روستائيجه آن، پديداده که در نتر ييتغ

  .افته استي، کاهش ياجتماع‐ ياول تا سوم توسعه اقتصاد
  
  

  .رز، استان فارسي السپيمتي فقرا، شاخص قيمتي، شاخص قيتورم، فقر روستائ :يديهاي کل واژه
  

  مقدمه
 مؤثر بر فقر، يالن اقتصاد مهم کيرهاي از متغيکي

 افراد جامعه ي بر زندگيريتورم اثرات انکارناپذ. تورم است
 از ي صورت گرفته حاکيهايبررس. گذاردي ميبر جا
اغلب مطالعات . باشديرات متفاوت نرخ تورم بر فقر ميتأث

ن نرخ تورم و نرخ ينه بر وجود رابطه بين زميموجود در ا
 ,Blank, 1993; Blank & Blinder(د دارند يفقر تأک

1986; Cutler & Katz, 1991; Mocan, 1995; Power, 
 ي در کشورهاي رسميباً همه مراکز آماري تقر).1995

رز ي السپيمتيمختلف در محاسبه نرخ تورم از شاخص ق
)Laspeyre`s Price Index (ن يدر ا. ندينماياستفاده م

 و ک از کاالهاي هر يان سهم بودجهيانگيشاخص، م

 عامه جامعه به عنوان وزن يخدمات موجود در سبد مصرف
ار استاندارد ين اساس، معيبر ا. رديگيمورد استفاده قرار م

 سبد متعارف کاالها و خدمات يتورم در جامعه بر مبنا
- د توجه داشت که تفاوتياما با. شودي محاسبه ميمصرف
 افراد ي در سبد مصرفيداري قابل مالحظه و معنيها
 آنها وجود دارد يلف جامعه با توجه به سطح درآمدمخت

)Arrow, 1958; Son, 2008; Son & Kakwani, 2008 .(
 ياي مصرفيل به داشتن الگوهاين مايافراد با درآمد پائ

 افراد با درآمد باال متفاوت ي مصرفيهستند که از الگوها
 که افراد با درآمد کم، بطور متوسط ياگونهه ب. باشديم
 نيا. کنندي مي اساسيازهاي درآمدشان را صرف نشتريب
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 از مخارج ياگونه کاالها و خدمات، بخش قابل مالحظه
خود اختصاص داده و نقش ه درآمد را ب کميخانوارها
که افراد  يدر حال.  آنان داردي مصرفي در الگويترپررنگ

شتر درآمدشان را صرف کاالها و خدمات يبا درآمد باال، ب
 ;Arrow, 1958; Power, 1995(کنند ي ميلوکس و تجمل

Son, 2008; Son & Kakwani, 2008.(  
ه يمت کليش قي، افزايط تورميگر در شراي دياز سو

قاً ي خانوارها دقيکاالها و خدمات موجود در سبد مصرف
ش ي کاالها و خدمات افزايبرابر با نرخ تورم نبوده بلکه برخ

 يمتيش قي افزاگري ديشتر از نرخ تورم و برخي بيمتيق
 از يمت برخيق. ندينمايکمتر از نرخ تورم را تجربه م

 ممکن ير نشده بلکه حتييز دچار تغيکاالها و خدمات ن
ب ين ترتيبد. ل مختلف با کاهش همراه باشدياست به دال

مت کاالها و خدمات يجه بروز تورم در جامعه، در قيدر نت
جاد ي ايرات نسبيي خانوارها، تغيموجود در سبد مصرف

ش يع افزاي و شايعي طبيامدهايرات از پيين تغيا. گردديم
 ;Arrow, 1958( باشديها در اقتصاد ممتي قيسطح عموم

Son, 2008; Son & Kakwani, 2008.(  
ن افراد مختلف ي در بي مصرفيمتفاوت بودن الگو

مت کاالها و ي در قيرات نسبييز وجود تغيجامعه و ن
گردد تا در يوارها سبب م افراد و خانيخدمات مصرف

گر جامعه يک فرد به فرد دي، اثرات تورم از يط تورميشرا
ن است که تورم يده بر ايگر عقي دياز سو. متفاوت باشد
 تمرکز يمت کاالها و خدمات اساسيش قيعمدتاً بر افزا

مت کاالها و ين اساس، اگر قيبر ا). power, 1995(دارد 
 يالها و خدمات تجملمت کايتر از قعي سريخدمات اساس
ر يرفقير نسبت به افراد غيابد، افراد فقيش يو لوکس افزا

 Arrow, 1958; Son, 2008; Son( شونديشتر متضرر ميب

& Kakwani, 2008 .(ر ين موضوع، موج اخينمونه بارز ا
ها نفر از مردم ونيلي است که مي مواد غذائيتورم جهان

از افراد که قبل از  يجهان را به سمت فقر سوق داده و برخ
 و ياند را در معرض گرسنگر بودهيها، فقمتيش قين افزايا

  ).Son, 2008(ه قرار داده است يسوء تغذ
 در يالت تورميست که هر ساله تعدين در حاليا

، ي کالن اقتصاديها مختلف در سطح برنامهيکشورها
درآمد ر و کمي با هدف مساعدت به اقشار فقي و محليالتيا

 از يکي). Garner et al., 1996(رد يگي صورت مجامعه
، به هنگام نمودن خط فقر است يالت تورمين تعديترمهم

 ين افراد و خانوارهايي از جمله تعيکه در مباحث آمار

ن يرنشين مناطق عمده فقييز تعير در سطح جامعه و نيفق
ن مناطق کار برد ي اي برايزيردر سطح کشور و برنامه

مت يادشده با استفاده از شاخص قيالت يده تعيکل. دارد
که ) رزي السپيمتيمعموال شاخص ق(مصرف کننده 
مت کاالها و خدمات در سبد يرات قييمنعکس کننده تغ

 افراد ي مصرفي عموم افراد جامعه و متفاوت از الگويمصرف
 بر يالت تورمياعمال تعد. رديگيباشد، صورت مير ميفق

مت يرات قييم تمرکز بر تغل عديارها، بدلين معياساس ا
درآمد  کمي شده توسط خانوارهايداريکاالها و خدمات خر

شتر قدرت ي جز کاهش هر چه بياجهير، در عمل نتيو فق
ش آنها يش از پيان بين خانوارها و زي ايد و درآمد واقعيخر
ج آنها را به خط فقر يتدره  نداشته، بيجه تورم در پيدر نت
 Garner et(دهد يط فقر قرار ما در محدوده خيک و ينزد

al., 1996; Power, 1995 .(ط موجود ين اساس در شرايبر ا
نظر ه  بي استاندارد تورم، چندان منطقيارهاياستفاده از مع

الت ي تعدي مناسب برايلذا، ارائه راهبردها. رسندينم
ده ين باره عقيدر ا.  برخوردار استيت بسزائي از اهميتورم

 نمودن اثر تورم بر فقر، يمنظور خنثه بر آن است که ب
 بر اساس شاخص يستيا همان خط فقر بايآستانه فقر 

- ر و کمي که عمدتاً توسط افراد فقيمت کاالها و خدماتيق
 ,.Garner et al(ل گردد يشود، تعديدرآمد جامعه مصرف م

1996; Power, 1995 .(  
 خاص يها گروهيمت برايبحث استفاده از شاخص ق

). Arrow, 1958(باشد ي م۱۹۵۸بوط به سال جامعه مر
 ي برايمتي شاخص قيز به بررسي نيمطالعات متعدد

 از يبرخ. اند خاص جامعه از جمله فقرا پرداختهيهاگروه
درآمد ر تورم بر افراد کمي تأثين مطالعات با هدف بررسيا

 خاص يمتي قيها هم شاخصيجامعه و تعداد معدود
ل خط فقر و يرا بمنظور تعددرآمد  کميها گروهيبرا
الت بر نرخ فقر مورد توجه ين تعديل اثر ايه و تحليتجز

 Snyderتوان به ين مطالعات مياز جمله ا. اندقرار داده
)۱۹۶۱( ،Micheal) ۱۹۷۹( ،Minarik) ۱۹۷۹( ،

Hagermann) ۱۹۸۲( ،Blank & Blinder) ۱۹۸۶( ،
Weicher) ۱۹۸۶( ،Weinberg) ۱۹۸۷( ،Ambel & 

Stewart) ۱۹۹۴( ،Garner et al.) ۱۹۹۶ ( وMurghy & 

Garvey) ۲۰۰۴ (ن مطالعات در يک از ايچيه. اشاره نمود
درآمد، ر و کمي فقيها گروهيمتي قيهامحاسبه شاخص

ن اساس، قادر ي فقر را مورد توجه قرار نداده و بر ايارهايمع
 فقر شامل نسبت يارهايها بر معمتير قيي اثر تغيبه بررس



 ۱۵  ...بررسی تاثير تغييرات قيمت بر فقر روستائی: اسماعيلی و شيروانيان  

 

ز نحوه يار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و نسرشم
- ها نبودهمتيرات قييارها به تغين معيک از ايواکنش هر 

 ين مطالعات با محاسبه شاخص فقر برايه ايبلکه کل. اند
سه آن با شاخص مربوط به يدرآمد و مقا کميهاگروه
 آثار تورم بر هر يا کل جامعه به بررسيگر و ي ديهاگروه
ا ينه بروز نفع يها و استنتاج از آن در زمگروهن يک از اي
ا يدرآمد جامعه نسبت به کل جامعه  کميهاان به گروهيز
 پرداخته و اغلب، لزوم اعمال يط تورميها در شرار گروهيسا
 يها خاص گروهي با استفاده از شاخصهايالت تورميتعد
  .اندان نمودهيدرآمد جامعه را بکم

Son & Kakwani) ۲۰۰۸ ( وSon) ۲۰۰۸ ( شاخص
ر جامعه با در يدرآمد و فق کميها گروهي را برايايمتيق

 يهاياند که نارسائ فقر ارائه نمودهيارهاينظر گرفتن مع
ها بر متيرات قيي تغيادشده در مطالعات مربوط به بررسي

ن شاخص تحت عنوان شاخص يا. دينمايفقر را برطرف م
بوده و قادر به ) Price Index for the Poor( فقرا يمتيق

 در مورد آثار تورم بر ابعاد مختلف يارائه اطالعات با ارزش
 يرات نسبيين شاخص بر تغي اي نظريمبنا. فقر است

ن ي تمرکز داشته و اثرات ايمت کاالها و خدمات مصرفيق
 مختلف فقر نشان يارهايرات بر فقر را با توجه به معييتغ
 يريگ اندازهي برايتلف مخيارهاياز آنجا که مع. دهديم

 فقر ممکن است يارهايک از معيفقر وجود داشته و هر 
امد ير اختصاص دهد، اثر و پي را به افراد فقيوزن متفاوت

ار فقر مورد استفاده، يها بر فقر بسته به نوع معمتير قييتغ
ن موضوع بطور برجسته در يا. تواند متفاوت باشديم

 ,Son(ر گرفته است  فقرا مورد توجه قرايمتيشاخص ق

2008; Son & Kakwani, 2008.(  
توان يمت کاالها و خدمات را ميش در قي افزايبطورکل

مت، يش در قينکه افزاينخست ا. ک کرديبه دو جزء تفک
ن به نوبه ي افراد جامعه را کاهش داده که ايدرآمد واقع

ر يانگر تأثين موضوع بيا.  دارديش فقر را در پي افزا،خود
ها بر خانوارهاست و به اثر متيش قيم افزاي مستقه وياول

ز مورد يرز ني السپيمتي معروف بوده، در شاخص قيدرآمد
ن شاخص با شاخص يتوجه قرار گرفته و فصل مشترک ا

ر ييم تغيرمستقيه و غير ثانويتأث. باشدي فقرا ميمتيق
. باشديع درآمد در جامعه مير در توزييجاد تغيها، امتيق
ن افراد مختلف بسته به سطح يمت در بيش قيفزارا اثر ايز

 يعين اثر به اثر توزيا. باشدي آنها متفاوت ميدرآمد
تواند فقر يع درآمد مير در توزيياز آنجا که تغ. معروف است

ن ييه است که تعين اثر ثانويا کاهش دهد، ايش يرا افزا
ن فقرا و افراد يسه بيها در مقامتيرات قييا تغيکند آيم
ق ين موضوع از طريا. ان فقراستيا به زير، به نفع و يفقريغ

 فقرا يمتيرز و شاخص قي السپيمتين شاخص قيتفاوت ب
رز به اثر ي السپيمتيرا شاخص قيز.  استيقابل بررس

 فقرا يمتيتفاوت بوده اما، شاخص قيها بمتي قيعيتوز
ه ن، بيبنابرا.  استيعين اثر توزيقادر به لحاظ نمودن ا

 يمتيمت بر فقر، شاخص قيرات قيين اثر تغييمنظور تع
رز، که ي السپيمتي شاخص قي براينيگزيفقرا به عنوان جا
 فقرا ي مصرفي منعکس کننده الگوهايهادر آن از وزن

بر . باشدي برخوردار ميت بسزائي شود، از اهمياستفاده م
ب يت آسين وضعيين شاخص در تعيتوان از اين اساس ميا
رات ييجه تغير در نتيرفقيسه با افراد غيقا فقرا در ميريپذ
 فقرا کوچکتر از يمتياگر شاخص ق. مت پرداختيق

مت به نفع فقرا يرات قييرز باشد، تغيمت السپيشاخص ق
رز يتر از شاخص السپن شاخص بزرگيبوده و چنانچه ا

 ,Son(بار خواهد بود اني فقرا زيمت برايرات قييگردد، تغ

2008; Son & Kakwani, 2008.(  
 در حال يژه کشورهاير، مسئله فقر بوي اخيدر سالها
چرا .  را به خود معطوف نموده استيشتريتوسعه توجه ب

 عمق و ابعاد ين موضوع داراين کشورها ايکه، در ا
ر همه يز نظيران نيا). Manavi, 1999( است يعتريوس

 فقر ي در حال توسعه جهان با مسئله اجتماعيکشورها
  ).Zahedimazandarani, 2005(روبروست 
، دولت ۱۳۶۷ران پس از پايان جنگ در سال يدر ا

است كاهش نقش خود و روي آوردن به اقتصاد بازار يس
ن باره، گفتگو با يدر ا. آزاد را در دستور کار قرار داد

 ي معرفيالمللي پول و بانك جهاني را برا صندوق بين
 برنامه رسمي خود در جهت آزادسازي تجارت خارجي و

ب گام به يترتنيسازي اقتصاد، آغاز نمود و بدخصوصي
 ,Assadzadeh & Paul(عرصه جديدي از توسعه نهاد 

2004; Salehisfahani, 2006 .(يهان اساس، سياستيبر ا 
، عدالت يسازيآزادسازي تجارت خارجي، خصوص

اجتماعي و تأمين حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم از 
 پنج ساله توسعه   سه برنامهجمله اهدافي بود که طي

) ۱۳۸۲ تا ۱۳۶۸(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 
ل ي تعديهااستين سيهرچند ا. مورد توجه قرار گرفت

 و ي دولتيهااستي سيريگر سمتي تحت تأثيساختار
 يد ناخالص ملين نرخ رشد توليانگي منابع، ميدهجهت
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ا  ت۱۳۶۸ يها را در فاصله سالي درصد۸۴/۵ يواقع
ادشده ي يهااستي کشور به ارمغان آورد، اما سي برا۱۳۸۲

مت کاالها و يم بر قيرمستقيا غيم يدولت آثار مستق
ن نرخ تورم يانگي نهاد و ميخدمات مختلف از خود برجا

 اول تا سوم توسعه يها را در فاصله برنامهي درصد۸۸/۲۰
 ي در موارديحت.  داشته استي در پياجتماع‐ ياقتصاد

ز در سال ي درصد را ن۵۰خ تورم باال تا حدود کشور نر
  .)۱(جدول ( تجربه نمود ۱۳۷۴

 است که آثار يگزاران ضروراستي سين اساس برايبر ا
 يدرآمد جامعه شناسائ کميهاها را بر گروهمتيرات قييتغ
ها بر فقرا متيرات قيير تغي تأثيشناخت چگونگ. ندينما

ب با هدف  مناسيهااستين سي در تدوينقش بسزائ
ت هر يز در موفقيت از فقرا و نيکاهش فقر در جامعه و حما

توان به ين صورت ميدر ا. ها دارداستين سيشتر ايچه ب
ان بار بر ي دولت با حداقل آثار زيمتي قيهااستين سيتدو

  ).Son & Kakwani, 2008(فقرا پرداخت 
  

  ۱۳۶۸‐ ۸۲ يها ساليطران ي در اقتصاد اGNPت نرخ تورم و نرخ رشد ي وضع‐۱جدول 
GNPرشد نرخ  تورمنرخ  سالرشد نرخ تورمنرخ سالGNPرشدنرخ تورمنرخ  سال

۱۳۶۸  ۹۳/۱۷ ۲۲/۹ ۱۳۷۳ ۹۹/۳۴ ۸۶/۳‐ ۱۳۷۸  ۰۷/۲۰ ۴۶/۹ 
۱۳۶۹  ۷۷/۸ ۳۸/۱۶ ۱۳۷۴ ۴۶/۴۹ ۱۲/۱ ۱۳۷۹  ۶۲/۱۲ ۶۴/۴ 
۱۳۷۰  ۴۳/۲۰ ۴۷/۹ ۱۳۷۵ ۱۲/۲۳ ۴۱/۶ ۱۳۸۰  ۴۰/۱۱ ۰۲/۴ 
۱۳۷۱  ۵۵/۲۴ ۱۲/۳ ۱۳۷۶ ۳۷/۱۷ ۰۴/۰‐ ۱۳۸۱  ۸۰/۱۵ ۴۱/۱۰ 
۱۳۷۲  ۹۴/۲۲ ۹۳/۱۲ ۱۳۷۷ ۱۰/۱۸ ۴۶/۳‐ ۱۳۸۲  ۶۳/۱۵ ۷۲/۷ 
  راني اي اسالمي جمهوريت بانک مرکزيران و سايت مرکز آمار ايسا: مأخذ

  
نه فقر صورت گرفته ي در زميران مطالعات متعدديدر ا
ه مطالعات توان بين مطالعات مياز جمله ا. است

Mirzakhani) ۱۹۹۵( ،Arabmazar & Hosaininejad 
)۲۰۰۴( ،Khaledi & Parmeh) ۲۰۰۵( ،Raisdana 
)۲۰۰۵( ،Zahedimazandarani) ۲۰۰۵ ( وJafarisani & 

Bakhshoodeh) ۲۰۰۸ (ن يک از اي در هر. اشاره نمود
 مختلف يارهاي شده است با استفاده از معيمطالعات سع

 سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر از جمله نسبت
 فقر ي و مکانيع زمانيل توزي از قبي موارديفقر به بررس

)Jafarisani & Bakhshoodeh, 2008(ت فقر در ي، وضع
، )Khaledi & Parmeh, 2005 (ي و روستائيمناطق شهر

، )Raisdana, 2005( شاخص و پوشش فقر يريگاندازه
 ي مختلف شغليهاوهزان فقر و شدت آن در گريبرآورد م
 ,Arabmazar & Hosaininejad (ي روستائيخانوارها

 ي در جامعه روستائي روند فقر روستائيو بررس) 2004
)Mirzakhani, 1995 (ن مطالعات ياز ب. مبادرت گردد

ران، تنها مطالعه صورت ينه فقر در ايصورت گرفته در زم
 بر ر آني و تأثي نسبيهامتيرات قيينه تغيگرفته در زم
ن مطالعه ياست که ا) Elmi et al.) ۲۰۰۷فقر، مطالعه 

 ماده ۵۹ شامل يمت مواد غذائي قيرات نسبييصرفاً تغ

ساله مورد توجه قرار داده و  کي ي را در مقطع زمانيغذائ
نه ي دولت در زمي ماليهااستي سيابيق آن به ارزياز طر

.  کاهش فقر پرداخته استي در راستايمت مواد غذائيق
ه کاالها و يمت کلي قيرات نسبييست که تغي در حالنيا

ک دوره ي خانوارها در يخدمات موجود در سبد مصرف
 يريرپذي از تأثيتر جامعيابيتواند ارزي چند ساله ميزمان

گر، در ي دياز سو. ديرات فقر آنها ارائه نماييخانوارها و تغ
 در يترت نامطلوبي وضعي داراي روستائيران خانوارهايا
که، شدت فقر و يطوره  بوده بي شهريسه با خانوارهايامق

شتر از مناطق ي بيان فقرا در مناطق روستائي در مينابرابر
). Mahmoudi, 2002; Mahmoudi, 2003( است يشهر

، استان فارس در ۱۳۸۶عالوه بر آن بر اساس آمار سال 
ن تعداد دهستان بوده يشتري بي کشور دارايهان استانيب

ز بعد از استان خراسان ي نيت روستائيمعو از نظر ج
 در کشور است يت روستائين جمعيشتري بي، دارايرضو

)Iran Statistics Center, 2009 .(ه ين موارد، پايمجموعه ا
ل داده و يران تشکي را در اين مطالعه مورديو اساس ا

ن مطالعه ين اساس، ايبر ا.  نموده استيانجام آن را ضرور
ه کاالها و خدمات بر يمت کليرات قييغر تي تأثيبه بررس
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 در استان فارس پرداخته ي به صورت مورديفقر روستائ
 .است
  

  مواد و روشها
 فقر وجود يريگار اندازهين معيات فقر، چنديدر ادب

ت ي را در مورد وضعيک از آنها قضاوت خاصيدارد که هر 
 اثر يريگمنظور اندازهه ب. دهديفقر و ابعاد آن ارائه م

د انتخاب ي از فقر بايار خاصيمتها بر فقر، معيرات قييتغ
- استيدگاه مورد نظر سي به ديار بستگيانتخاب مع. شود

 را به ي فقر، وزن متفاوتيارهايک از معيرا هر يز. گزار دارد
ر ييامد تغيجه اثر و پير اختصاص داده، در نتيافراد فق

- ي، مار فقر مورد استفادهيمتها بر فقر بسته به نوع معيق
 از يکي انتخاب ين اساس بجايا بر. تواند متفاوت باشد

 نسبت سرشمار فقر، نسبت يارهاي فقر، معيارهايمع
ن کاربرد را در مطالعات يشتريشکاف فقر و شدت فقر که ب

اند، مورد توجه قرار خود اختصاص دادهه مربوط به فقر ب
 Foster(ر است يصورت زه ارها بين معي ايفرم کل. گرفت

et al., 1984; Son, 2008; Son & Kakwani, 2008:(  
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 H خط فقر، z مخارج خانوار، xن روابط، يدر ا
 شدت فقر، S نسبت شکاف فقر، Gنسبت سرشمار فقر، 

)(xfمخارج يع تجمعي تابع توز x و )(zF تابع 
. باشدي مzع احتمال سطح مخارج برابر با خط فقر يتوز

 و برابر نصف يصورت نسبه ر خط فقر بدر مطالعه حاض
 مورد مطالعه در نظر ي خانوارهايهانهين کل هزيانگيم

  ).Khaledi & Parmeh, 2005(گرفته شد 
د ي فقرا نخست بايمتيمنظور محاسبه شاخص قه ب

 فقر را به ازاء يارهايک از معي هر ي فقر برايمتيکشش ق
زاء مجموع ز به اي کاالها و خدمات و نيهاک از گروهيهر 
 ي کاالها و خدمات موجود در سبد مصرفيهاه گروهيکل

ها، وزن ن کششين نمود، آنگاه با استفاده از اييخانوارها تع

کشش .  فقرا بدست آورديمتي شاخص قياز برايمورد ن
 نسبت سرشمار فقر يارهايک از معي هر ي فقر برايمتيق

)Hiη( نسبت شکاف فقر ،)Giη ( و شدت فقر)Siη ( با
 ,Son(باشد ير ميصورت زه ن کاال بي امiمت يتوجه به ق

2008; Son & Kakwani, 2008:(  
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ن گروه ي امiمت ي قين وزنيانگي مipدر روابط فوق 

ن ي امi يا سهم بودجهiwاز کاالها و خدمات خدمت و 
ر يسا. باشدي ميگروه از کاالها و خدمات در بودجه مصرف

ب با بدست آوردن ين ترتيبد. اندف شدهيرها قبالً تعريمتغ
 کاالها و يهاک از گروهي هر ي فقر برايمتيکشش ق
ه ي مجموع کلي فقر را برايمتيتوان کشش قيخدمات م

- ق حاصل جمع کششي کاالها و خدمات از طريهاگروه
 کاالها و خدمات، يهاک از گروهي هر ي فقر برايمتي قيها
 & Son, 2008; Son(ر بدست آورد يصورت زه ب

Kakwani, 2008:(  
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ار ي فقر با توجه به معيمتي کشش قθηن رابطه يدر ا
 کاالها و خدمات موجود در يهاه گروهي کلي براθفقر 

 فقر با توجه به يمتي کشش قiθη خانوارها، يسبد مصرف
 nن گروه از کاالها و خدمات و ي امi ي براθار فقر يمع

 کاالها و خدمات موجود در سبد يهاتعداد کل گروه
  .باشدي ميمصرف

ک ي فقر به ازاء هر يمتي قيهاپس از محاسبه کشش
 يمتيمنظور بدست آوردن شاخص قه  فقر، بيارهاياز مع

ده يجه بروز پديد که در نتيري را در نظر بگيتيفقرا وضع
 يشي کاالها و خدمات افزايهاک از گروهيمت هر يتورم، ق

 به ipرا از 
∗
ipن صورت شاخص يدر ا. ندي تجربه نما
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 & Son(شود يان مير بي فقرا به صورت زيمتيق

Kakwani, 2008:(  
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 فقرا با توجه به يمتي شاخص قθλن رابطه، يدر ا

 فقر يمتيب کشش قي بترتθη و iθη بوده و θار فقر يمع
 يمتيخدمات و کشش قن گروه از کاالها و ي امiمربوط به 

 کاالها و خدمات با يهاه گروهيفقر مربوط به مجموع کل
رها و ير متغيسا. باشنديادشده ميار فقر يتوجه به مع

با توجه به رابطه فوق، وزن . اندف شدهيپارامترها قبالً تعر
ار فقر مورد ين شاخص، متناسب با معيمورد استفاده در ا

- ي مختلف فقر ميارهاي معن اساس،يبر ا. باشدياستفاده م
 فقرا را ارائه يمتي متفاوت از شاخص قيتوانند مفهوم

 فقرا يمتين مطالعه، شاخص قيل در اين دليبه هم. دهند
ار فقر شامل نسبت سرشمار، نسبت شکاف ي هر سه معيبرا

  .طور جداگانه محاسبه شده فقر و شدت فقر، ب
ا ي و هامتيه قير کليير تغين نحوه تأثييمنظور تعه ب
 کاالها و خدمات بر يهاک از گروهيمت هر ي قير نسبييتغ

ن ييمنظور تعه گر بيان ديرفقرا و به بيسه با غيفقرا در مقا
از يان فقراست، نيا به زيها به نفع متير قيين تغيا اينکه آيا

رز ي السپيمتي فقرا با شاخص قيمتيسه شاخص قيبه مقا
شود يان مي بريصورت زه رز بي السپيمتيشاخص ق. است

)Son & Kakwani, 2008:(  
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 و ipرز، ي السپيمتي شاخص قLکه در آن، 
∗
ip 

ن گروه از کاالها و خدمات قبل و بعد ي امiمت يب قيبترت

ن ي امi يا متوسط سهم بودجهiwت، ميش قياز افزا
 کاالها و يها تعداد کل گروهnگروه از کاالها و خدمات و 

 يمتيشاخص ق. باشدي ميخدمات موجود در سبد مصرف
ر با يرز بر اساس رابطه زي السپيمتيفقرا و شاخص ق

 ,Son, 2008; Son & Kakwani(شوند يمگر مرتبط يکدي

2008:(  
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ف ي رابطه فوق قبالً تعريرها و پارامترهايتمام متغ
ع يانگر اثر توزين رابطه بيعبارت دوم سمت راست ا. اندشده
ر ييجه تغير در نتيرفقير و غي فقين خانوارهاي بيدرآمد
مثبت باشد، مقدار ن عبارت يچنانچه ا. هاستمتي قينسب

 يمتيشتر از مقدار شاخص قي فقرا بيمتيشاخص ق
ها، متيرات قييانگر آن است که تغيرز شده و بيالسپ
ن يجه ايداده و در نتش ي درآمد را در جامعه افزاينابرابر
که عبارت  ياما در صورت. ان فقراستيمتها به زير قييتغ
ر از  فقرا کمتيمتي باشد، مقدار شاخص قيادشده منفي

انگر آن است که يرز شده و بي السپيمتيمقدار شاخص ق
 در ي درآمديها منجر به کاهش نابرابرمتيرات قييتغ

- ي، منتفع ميعين اثر توزيجه فقرا از ايجامعه شده و در نت
  ).Son, 2008(شوند 

ن مطالعه شامل ياز در ايآمار و اطالعات مورد ن
خدمات مورد مت و مقدار کاالها و ياطالعات مربوط به ق

. باشدي استان فارس مي روستائياستفاده توسط خانوارها
نه ي هزيريگنمونه) MLD(ز ين آمار و اطالعات از آمار ريا

ن يا. ران بدست آمده استيو درآمد خانوار مرکز آمار ا
ران صورت گرفته و ي هر ساله توسط مرکز آمار ايريگنمونه

الها و خدمات مورد ن آمار، کايدر ا. شوديآمار آن منتشر م
، ي گروه عمده شامل خوراک۸استفاده توسط خانوارها به 

؛ ي؛ پوشاک؛ مسکن، سوخت و روشنائي و دخانيدنيآشام
کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه؛ درمان و بهداشت؛ 

ل و مطالعه؛ و کاالها يح، تحصيحمل و نقل و ارتباطات؛ تفر
ن ين اساس در ايبر ا. ک شده استيو خدمات متفرقه تفک

ن تفاوت که يت شده با اي رعايبندمين تقسيز ايمطالعه ن
، يخوراک"ان مواد ي اختصار در بين مطالعه برايدر ا
ان ي، در ب"يمواد غذائ"از عبارت " ي و دخانيدنيآشام

ان يو در ب" مسکن"از عبارت " يمسکن، سوخت و روشنائ"
" ليحصح و تيتفر"از عبارت " ل و مطالعهيح، تحصيتفر"

  . استفاده شده است
  

  نتايج و بحث
ت فقر در مناطق يبه ارائه وضع) ۲(جدول   

 اول تا سوم توسعه يها برنامهي استان فارس طيروستائ
 فقر يارهاي کشور با استفاده از معي اجتماع‐ ياقتصاد

ن جدول، نرخ فقر در يبر اساس اطالعات ا. پرداخته است
 اول تا سوم يهامه برناي استان فارس طيمناطق روستائ
 درصد در ۱/۳۲ داشته و از ي روند نزوليتوسعه اقتصاد
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 درصد در برنامه سوم توسعه ۷/۲۱برنامه اول توسعه به 
ز ي شکاف فقر و نيهان روند در مورد نسبتيا. ده استيرس

که نسبت شکاف فقر از  يطوره ب. شدت فقر وجود دارد
نامه سوم  در بر۰۶۹/۰ در برنامه اول توسعه به ۱۴۲/۰

 به ۰۸۷/۰ از ين دوره زمانيتوسعه و شدت فقر در هم
افت که در يتوان دريب مين ترتيبد. ده استي رس۰۳۵/۰

 توسعه يها برنامهين استان طي ايمناطق روستائ
ده فقر از نظر گستره و وسعت آن ي، پدي اجتماع‐ ياقتصاد
ز ابعاد و اعماق آن روند ي و نيان جامعه روستائيدر م
  .داشته است يکاهش
  

 نسبت سرشمار، نسبت شکاف يها شاخص‐۲جدول 
 ي استان فارس طيفقر و شدت فقر در مناطق روستائ

   اول تا سوم توسعهيهابرنامه
۱۳۷۸‐ ۱۳۷۳۸۲‐ ۱۳۶۸۷۷‐ ۷۲  شاخص

 ۲۱۷/۰ ۲۳۶/۰ ۳۲۱/۰  نسبت سرشمار
  ۰۶۹/۰ ۰۸۷/۰ ۱۴۲/۰ نسبت شکاف فقر
  ۰۳۵/۰  ۰۴۶/۰ ۰۸۷/۰  شدت فقر
  قي تحقيهاهافتي: مأخذ

  
 فقر، يارهايرگذار بر معي از عوامل تأثيکياز آنجا که 
ن ييمنظور تعه هاست، بمتي قيرات نسبيينرخ تورم و تغ

 يها بر خانوارهامتي قيرات نسبييده تورم و تغير پديتأث
 استان فارس نخست ير روستائيرفقي غير و خانوارهايفق

ت را در سبد  کاالها و خدمايهاک از گروهيد سهم هر يبا
ک يسهم هر ) ۳(جدول . ن خانوارها بدست آوردي ايمصرف

 ي مصرفي کاالها و خدمات در بودجه الگويهااز گروه
 استان فارس را ير مناطق روستائيرفقير و غي فقيخانوارها

 محاسبه شاخص ياز براي در قالب وزن مورد ن،بيترته ب
از يرد نو وزن مو)  فقريارهايبا توجه به مع( فقرا يمتيق
 اول يها برنامهيرز، طي السپيمتي محاسبه شاخص قيبرا

بر اساس . دهدي نشان مي اجتماع‐يتا سوم توسعه اقتصاد
 مورد استفاده در هر يهان جدول، مجموع وزنياطالعات ا

ها در ن وزنيزان اياما م. باشديک ميدو نوع شاخص برابر 
ه ب. شدباي مختلف کاالها و خدمات متفاوت ميهاگروه
، ي موادغذائيهاکه در برنامه اول توسعه، وزن گروه يطور

پوشاک، مسکن و کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه 
رز ي السپيمتي فقرا کمتر از شاخص قيمتيدر شاخص ق

ر ي فقين برنامه خانوارهايگر، در ايان ديبه ب. باشديم
ر يرفقي غي استان فارس نسبت به خانوارهايروستائ
 از بودجه خود را به مواد ين استان سهم کمتري ايتائروس
، پوشاک، مسکن، و کاالها و خدمات مورد استفاده يغذائ

 از بودجه خانوار يشتريدر خانه اختصاص داده اما بخش ب
، صرف درمان و ير روستائيرفقي غيرا نسبت به خانوارها

ل، و يح و تحصيبهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، تفر
  .اندخدمات متفرقه نمودهکاالها و 

  
ر در قالب وزن محاسبه شده يرفقير و غي فقي خانوارهاي مختلف کاالها و خدمات در بودجه مصرفيها سهم گروه‐۳جدول 

 يها برنامهيط  استان فارسيروستائ در مناطق)  فقريارهايبا توجه به مع( فقرا يمتيرز و شاخص قي السپيمتي شاخص قيبرا
  هاول تا سوم توسع

ــروه ۱۳۷۸‐ ۸۲ ۱۳۷۳‐ ۷۷ ۱۳۶۸‐ ۷۲ ــاگ ــا يه ــدمات  و کااله خ
  فقرايمتيق  رزيالسپ فقرايمتيق  رزيالسپ *فقرايمتيق  رزيالسپ  شاخص/ 

 ۱۴۵/۰ ۴۹۱/۰ ۱۰۶/۰ ۵۴۲/۰ ۱۶۶/۰ ۳۰۶/۰ يمواد غذائ
 ۳۴۹/۰ ۰۷۷/۰ ۱۳۲/۰ ۱۱۱/۰ ۱۴۳/۰ ۱۹۴/۰ پوشاک
 ۰۵۱/۰ ۲۵۹/۰ ۰۷۸/۰ ۱۸۷/۰ ۰۵۹/۰ ۲۶۱/۰ مسکن

 ۰۵۸/۰ ۰۴۳/۰ ۰۸۴/۰ ۰۵۲/۰ ۰۵۸/۰ ۰۷۸/۰درخانهمورداستفادهکاالهاوخدمات
 ۱۲۶/۰ ۰۵۱/۰ ۰۷۲/۰ ۰۴۱/۰ ۳۰۷/۰ ۰۶۰/۰ درمان و بهداشت

 ۰۳۵/۰ ۰۵۸/۰ ۰۶۴/۰ ۰۴۲/۰ ۱۰۲/۰ ۰۶۴/۰ حمل و نقل و ارتباطات
 ۱۷۳/۰ ۰۰۷/۰ ۳۵۶/۰ ۰۱۰/۰ ۰۸۶/۰ ۰۱۷/۰ ليح و تحصيتفر

 ۰۶۲/۰ ۰۱۴/۰ ۱۰۸/۰ ۰۱۴/۰ ۰۸۰/۰ ۰۲۱/۰ هکاالها و خدمات متفرق
 ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۱  کل کاالها و خدمات

  .ار فقر، با هم برابر بدست آمدي هر سه معين وزن براي ايمقدار محاسبات: *        قي تحقي هاافتهي: مأخذ
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 و گروه يدر برنامه دوم توسعه، وزن گروه مواد غذائ
 يمتي فقرا کمتر از شاخص قيمتيمسکن در شاخص ق

 استان ير روستائي فقيجه خانوارهايرز بوده در نتيالسپ
ر يرفقي غي برنامه دوم توسعه نسبت به خانوارهايفارس ط
 از بودجه خود را به مواد ين استان سهم کمتري ايروستائ
 يشتري، پوشاک و مسکن اختصاص داده اما بخش بيغذائ

 ير روستائيرفقي غي خانوارهااز بودجه خانوار را نسبت به
صرف پوشاک، کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه، 

ح و يدرمان و بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، تفر
 .اندل، و کاالها و خدمات متفرقه نمودهيتحص

، ي مواد غذائيهادر برنامه سوم توسعه، وزن گروه
  فقرايمتيمسکن، و حمل و نقل و ارتباطات در شاخص ق

جه يدر نت. باشديرز مي السپيمتيکمتر از شاخص ق
 برنامه سوم ي استان فارس طير روستائي فقيخانوارها

ن استان ي اير روستائيرفقي غيتوسعه نسبت به خانوارها
، مسکن، ي از بودجه خود را به مواد غذائيسهم کمتر

کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه و حمل و نقل و 
 از بودجه خانوار يشتريداده اما بخش ب ارتباطات اختصاص

 صرف پوشاک، ير روستائيرفقي غيرا نسبت به خانوارها
ل و کاالها و خدمات يح و تحصيدرمان و بهداشت، تفر

  .اندمتفرقه نموده
ر ي فقيافت که خانوارهايتوان دريب مين ترتيبد
 در مجموع سه برنامه اول تا سوم توسعه، سهم يروستائ

 خود کمتر از ي مسکن را در بودجه مصرف ويمواد غذائ
ن موضوع يا. اند در نظر گرفتهير روستائيرفقي غيخانوارها

ل ي از قبي هرچند ممکن است با مسائليدر مورد مواد غذائ
د مواد ي به مزارع توليکيا نزدي و يده خودمصرفيوجود پد

 يتر به آن حاکقيه شود اما نگاه دقي توجي، تا حدوديغذائ
 و سالمت خانوار در يت غذائي بودن سطح امننياز پائ

ر يرفقي غي نسبت به خانوارهاير روستائي فقيخانوارها
 و يده خودمصرفيرا پديز. باشدي استان فارس ميروستائ
تواند در مورد ي ميد مواد غذائي به مزارع توليکينزد

ن در يا. ز وجود داشته باشدي نير روستائيرفقي غيخانوارها
نه سهم يدر زم) ۳( مجدد جدول يسست که برريحال

ر و ي فقي درمان و بهداشت در خانوارهايابودجه
 اول تا سوم توسعه يهار در خالل برنامهيرفقي غيخانوارها

 نسبت به ير روستائي فقي از آن است که، خانوارهايحاک
 از بودجه خود يشتري، سهم بير روستائيرفقي غيخانوارها

ن دو يسه ايمقا. اند دادهرا به درمان و بهداشت اختصاص

ر نسبت به ي فقيص بودجه در خانوارهاينوع تخص
 ير نشان دهنده آن است که خانوارهايرفقي غيخانوارها

 در ين، از مصرف مواد غذائيل درآمد پائير بدليفق
. اندکاستهر يرفقي غي خود نسبت به خانوارهايخانوادها

 و در يائت غذيه و کاهش امنين موضوع، سوء تغذيامد ايپ
. باشدير مي فقي در سطح خانوارهايماريش بيت، افزاينها
، )۳(ده بر اساس اطالعات جدول ين پديکه ا يطوره ب

ر، مجبور به يرفقي غير را نسبت به خانوارهاي فقيخانوارها
 خود به درمان و ي از بودجه مصرفيشتريص بخش بيتخص

ر ر دي فقيعالوه بر آن، خانوارها. بهداشت نموده است
 يهار، در طول سه برنامهيرفقي غيسه با خانوارهايمقا

 از بودجه خود را ي سهم کمترياجتماع‐ يتوسعه اقتصاد
ر ي فقيگر، خانوارهايان ديبه ب. اندبه مسکن اختصاص داده

 يز و نوسازيادشده کمتر به تجهي يهادر طول برنامه
- ين موضوع مين اساس ايبر ا. اندمنازل خود توجه داشته

 ين خانوارهاي مسکن در بيفي افت کينه را برايند زمتوا
رمترقبه ير فراهم نموده و آنها را در برابر حوادث غيفق
ن يبا ا. دي نماير روستائيرفقي غيرتر از خانوارهايب پذيآس

 از توجه قابل مالحظه يادشده حاکيهمه اطالعات جدول 
 يطوره ب.  استيه انساني به سرماير روستائي فقيخانوارها
 اول تا سوم توسعه، يهان خانوارها در خالل برنامهيکه ا

 از يشتري، سهم بير روستائيرفقي غينسبت به خانوارها
ن يبر ا. اندل اختصاص دادهيح و تحصيبودجه خود را به تفر

ص ي با تخصير روستائي فقيرسد خانوارهاينظر مه اساس ب
ل فرزندان نسبت به يشتر درآمد خود به تحصيهر چه ب

نده فرزندان ي دارند آي، سعير روستائيرفقي غيانوارهاخ
 يها در خانوادهيه انسانيش سرمايق افزايخود را از طر

  .خود بهبود بخشند
مقدار ) ۴(، جدول )۳(با استفاده از اطالعات جدول 

 يمتيز شاخص قيرز و ني السپيمتي شاخص قيمحاسبات
 اول يها برنامهي استان فارس طيفقرا را در مناطق روستائ
بر . دهدي کشور نشان مي اجتماع‐يتا سوم توسعه اقتصاد

 برنامه اول، دوم و سوم ين جدول، طياساس اطالعات ا
 فقرا يمتي مقدار کل شاخص قياجتماع‐يتوسعه اقتصاد

ن موضوع يا. باشديرز مي السپيمتيکمتر از شاخص ق
مت يش قين برنامه ها، افزايانگر آن است که در طول ايب

جه ي بوده که در نتياگونهه ا و خدمات در مجموع بکااله
 ي را بر خانوارهاير نامطلوب کمتريده تورم تأثيآن، پد



 ۲۱  ...بررسی تاثير تغييرات قيمت بر فقر روستائی: اسماعيلی و شيروانيان  

 

 ي بر جاير روستائيرفقي غيسه با خانوارهاير در مقايفق
  .گذاشته است
 يمتي قيگر اطالعات مربوط به شاخصهاياز طرف د

  کاالها ويهاک از گروهي هر ي فقرا برايمتيرز و قيالسپ
 و ي از آن است که در مورد مواد غذائيخدمات حاک

 اول يها فقرا در طول برنامهيمتيمسکن، مقدار شاخص ق
- يرز کمتر مي السپيمتيتا سوم توسعه از مقدار شاخص ق

ل يافت که نرخ تورم تحميتوان درين اساس، ميبر ا. باشد
 و مسکن بر يمت مواد غذائيش قيجه افزايشده در نت
ل شده بر ي کمتر از نرخ تورم تحمير روستائي فقيخانوارها
 يگر خانوارهايان ديبه ب.  استير روستائيرفقي غيخانوارها

 اول تا سوم توسعه يها در طول برنامهير روستائيفق

 و يمت مواد عذائيش قي کشور از افزاي اجتماع‐ ياقتصاد
  .اندر متضرر شدهيرفقي غيمسکن کمتر از خانوارها
 پوشاک، کاالها و خدمات مورد ياهاما در مورد گروه

استفاده در خانه، صرفاً در برنامه اول توسعه شاخص 
رز بوده و ي السپيمتي فقرا کمتر از شاخص قيمتيق

نه متحمل ين زمي را در اير نرخ تورم کمتري فقيخانوارها
 ‐ ي دوم و سوم توسعه اقتصاديهااما در برنامه. اندشده

 را در يشتري نرخ تورم بير روستائي فقي خانوارهاياجتماع
ن اساس يبر ا. انددهيرابطه با گروه پوشاک متحمل گرد

 دوم و سوم توسعه يها برنامهي طير روستائي فقيخانوارها
ر يرفقي غيسه با خانوارهايمت پوشاک در مقايش قياز افزا
  .اندشتر متضرر شدهي بيروستائ

  
 اول تا يها برنامهي استان فارس طي فقرا در مناطق روستائيتميرز و شاخص قي شاخص السپي مقدار محاسبات‐۴جدول 

  سوم توسعه
۷۲ ‐۱۳۶۸ ۷۷ ‐۱۳۷۳ ۸۲ ‐۱۳۷۸ 

شاخص / خدمات  کاالها يهاگروه
  فقرايمتيق  رزيالسپ فقرايمتيق  رزيالسپ *فقرايمتيق  *رزيالسپ

 ۱۹۸/۰ ۶۶۹/۰ ۲۷۹/۰ ۴۲۶/۱ ۳۲۵/۰ ۶۰۰/۰ يمواد غذائ
 ۴۰۱/۰ ۰۸۹/۰ ۳۰۵/۰ ۲۵۷/۰ ۳۰۲/۰ ۴۰۹/۰ پوشاک
 ۱۰۴/۰ ۵۲۳/۰ ۲۵۱/۰ ۶۰۴/۰ ۲۱۸/۰ ۹۵۹/۰ مسکن

 ۱۱۰/۰ ۰۸۲/۰ ۲۵۷/۰ ۱۵۸/۰ ۲۱۷/۰ ۲۹۳/۰درخانهمورداستفادهکاالهاوخدمات
 ۱۷۹/۰ ۰۷۳/۰ ۲۴۵/۰ ۱۴۰/۰ ۴۶۶/۰ ۰۹۱/۰ درمان و بهداشت

 ۰۸۷/۰ ۱۴۴/۰ ۲۳۷/۰ ۱۵۶/۰ ۲۶۱/۰ ۱۶۵/۰ حمل و نقل و ارتباطات
 ۲۲۶/۰ ۰۰۹/۰ ۵۲۹/۰ ۰۱۵/۰ ۲۴۵/۰ ۰۴۸/۰ ليح و تحصيتفر

 ۱۱۵/۰ ۰۲۶/۰ ۲۸۱/۰ ۰۳۷/۰ ۲۳۹/۰ ۰۶۲/۰ کاالها و خدمات متفرقه
 ۴۲۰/۱ ۶۱۴/۱ ۳۸۴/۲ ۷۹۳/۲ ۲۷۲/۲ ۶۲۷/۲  کل کاالها و خدمات

  .در هر برنامه توسعه، سال اول برنامه به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شد: *      .قي تحقيهاافتهي: مأخذ
  

د گروه بهداشت و درمان، حمل و نقل و در مور
ل، و کاالها و خدمات متفرقه، يح و تحصيارتباطات، تفر
 اول تا سوم يها فقرا در طول برنامهيمتيمقدار شاخص ق

شتر بوده يرز بي السپيمتيتوسعه همواره از مقدار شاخص ق
ل يافت که نرخ تورم تحميتوان درين اساس، ميبر ا. است

ها از کاالها و ن گروهيمت ايش قيجه افزايشده در نت
شتر از نرخ تورم ي بير روستائي فقيخدمات بر خانوارها

ان يبه ب.  استير روستائيرفقي غيل شده بر خانوارهايتحم
  اول تايها در طول برنامهير روستائي فقيگر، خانوارهايد

مت يش قي کشور از افزاي اجتماع‐يسوم توسعه اقتصاد
  .اندرر شدهشتر متضيها بن گروهيا

 اول يهاک از برنامهين موضوع در هر يل اي داليبررس
 از آن است ي کشور حاکياجتماع‐ يتا سوم توسعه اقتصاد

، پوشاک، يکه، در برنامه اول توسعه، سهم مواد غذائ
مسکن، و کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه در بودجه 

ر يقرفي غي نسبت به خانوارهاير روستائي فقيخانوارها
ن موضوع موجب يا)). ۳(جدول ( کمتر بوده است يروستائ
سه با ين خانوارها در مقايل نرخ تورم کمتر ايتحم

گر، يان ديبه ب. ده استي گردير روستائيرفقي غيخانوارها



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۲۲

 

مت يش قي از افزاير روستائي فقيان کمتر خانوارهايعلت ز
ک از ين گروه از کاالها و خدمات، کمتر بودن سهم هر يا
ر يرفقي غيسه با خانوارهايها در بودجه خانوار در مقاآن

 کاالها و خدمات يهار گروهياما در مورد سا.  استيروستائ
شتر از ير بي فقيکه سهم آنها در بودجه خانوارها

متها يش قي بوده است، افزاير روستائيرفقي غيخانوارها
ن ي فقرا در مورد ايمتيده مقدار شاخص قيموجب گرد

بر . رز شودي السپيمتيشتر از مقدار شاخص قيها، بگروه
- ن گروهي در رابطه با اير روستائي فقين اساس خانوارهايا

ر يرفقي غيسه با خانوارهاي را در مقايشتريها، نرخ تورم ب
 دوم يها برنامهين موضوع طيا. اند متحمل شدهيروستائ

. ز مصداق داردي نياجتماع‐ يو سوم توسعه اقتصاد
 ي مواد غذائيهاامه دوم توسعه، سهم گروهکه در برنيبطور

 مواد يهاو مسکن، و در برنامه سوم توسعه، سهم گروه
، مسکن، و حمل و نقل و ارتباطات در بودجه يغذائ

ر يرفقي غي نسبت به خانوارهاير روستائي فقيخانوارها
ن ينه ايجه در زميو در نت)) ۳(جدول ( کمتر بوده يروستائ
 ي بر خانوارهايدمات، نرخ تورم کمترها از کاالها و خگروه
 ير روستائيرفقي غيسه با خانوارهاي در مقاير روستائيفق

  .ل شده استيتحم
 اول، دوم يها برنامهيافت طيتوان دريب مين ترتيبد

، در مورد آن دسته از ياجتماع‐يو سوم توسعه اقتصاد
ر ي فقيکاالها و خدمات که سهم آنها در بودجه خانوارها

 است، ير روستائيرفقي غي کمتر از خانوارهايروستائ
ش ير از افزايرفقي غيسه با خانوارهاير در مقاي فقيخانوارها

ها کمتر متضرر شده اما در مورد آن دسته از کاالها متيق
 ير روستائي فقيو خدمات که سهم آنها در بودجه خانوارها

 ي است، خانوارهاير روستائيرفقي غيشتر از خانوارهايب
ها متيش قير از افزايرفقي غيسه با خانوارهايدر مقار يفق
ن موضوع را در قالب يا) ۵(جدول . اندشتر متضرر شدهيب

مت کاالها و خدمات، يش قي افزايع درآمديت اثر توزيوضع
 که با ير روستائيرفقي غير و خانوارهاي فقين خانوارهايب

محاسبه ) ۱۰(استفاده از عبارت دوم سمت راست رابطه 
 يع درآمديزان اثر توزيچنانچه م. دهدي نشان مشده،
 درآمد يربمت، نابرايرات قييمت مثبت باشد، تغيش قيافزا

ان يمت به زير قيين تغيش داده و ايرا در جامعه افزا
مت يرات قيي شود، تغيزان منفين مياما چنانچه ا. فقراست

جه ي درآمد در جامعه شده و در نتيمنجر به کاهش نابرابر
  .شوندي، منتفع ميعين اثر توزي افقرا از

  مت يش قي افزايع درآمديزان اثر توزي م‐۵جدول 
ر در ي فقي مختلف کاالها و خدمات بر خانوارهايهاگروه
 استان فارس ير مناطق روستائيرفقي غيسه با خانوارهايمقا

   اول تا سوم توسعهيها برنامهيط
۱۳۷۸‐ ۱۳۷۳۸۲‐ ۱۳۶۸۷۷‐ ۷۲  گروههاي مختلف کاالها و خدمات

 ‐۴۷۱/۰ ‐۱۴۷/۱‐۲۷۵/۰ مواد غذائي
 ۳۱۲/۰ ۰۴۸/۰‐۱۰۷/۰ پوشاک
 ‐۴۱۹/۰ ‐۳۵۳/۰‐۷۴۱/۰ مسکن

کاالها و خدمات مورد استفاده در
 خانه

۰۷۶/۰‐۰۹۹/۰ ۰۲۹/۰ 

 ۱۰۶/۰ ۱۰۵/۰ ۳۷۵/۰ درمان و بهداشت
 ‐۰۵۷/۰ ۰۸۱/۰ ۰۹۶/۰ حمل و نقل و ارتباطات

 ۲۱۶/۰ ۵۱۴/۰ ۱۹۷/۰ تفريح و تحصيل
 ۰۸۹/۰ ۲۴۵/۰ ۱۷۷/۰ کاالها و خدمات متفرقه
 ‐۱۹۴/۰ ‐۴۰۹/۰‐۳۵۴/۰  کل کاالها و خدمات

  .قي تحقيهاافتهي: مأخذ
  

زان و عالمت ي مي، بررس)۵(بر اساس اطالعات جدول 
 يهاک از گروهيمت هر يش قي افزايع درآمدياثر توز

 ير روستائيرفقير و غي فقين خانوارهايکاالها و خدمات ب
 از آن است که در برنامه اول توسعه، يان فارس حاکاست
، پوشاک، مسکن، و کاالها و يمت مواد غذائيش قيافزا

 يخدمات مورد استفاده در خانه موجب کاهش نابرابر
 استان فارس شده و بر يع درآمد در مناطق روستائيتوز
ع درآمد منتفع ين توزي از اي روستائين اساس، خانوارهايا

 کاالها و خدمات شامل يهار گروهيدر مورد سااما . اندشده
ح و يدرمان و بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، تفر

ن ي بيع درآمديل، و کاالها و خدمات متفرقه اثر توزيتحص
به .  مثبت بوده استير روستائيرفقير و غي فقيخانوارها

ش يها منجر به افزان گروهيمت ايش قيگر افزايان ديب
 استان يرآمد در سطح جامعه روستائع دي توزينابرابر

 ير روستائي فقيت خانوارهايتر شدن وضعفارس و نامطلوب
  . شده استير روستائيرفقي غينسبت به خانوارها

مت مواد يش قي دوم و سوم توسعه، افزايهادر برنامه
ع درآمد در ي توزي و مسکن موجب کاهش نابرايغذائ

 اساس، ني استان فارس شده و بر ايمناطق روستائ
اما . اندع درآمد منتفع شدهين توزي از اي روستائيخانوارها

 کاالها و خدمات شامل پوشاک، يهار گروهيدر مورد سا
کاالها و خدمات مورد استفاده در خانه، درمان و بهداشت، 

ل، و کاالها و يح و تحصيحمل و نقل و ارتباطات، تفر
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ر و ي فقين خانوارهاي بيع درآمديخدمات متفرقه اثر توز
ش يگر افزايان ديبه ب.  مثبت بوده استير روستائيرفقيغ
ع درآمد ي توزيش نابرابريها منجر به افزان گروهيمت ايق

تر شدن  استان فارس و نامطلوبيدر سطح جامعه روستائ
 ي نسبت به خانوارهاير روستائي فقيت خانوارهايوضع
زان ي معالوه بر آن، با توجه به.  شده استير روستائيرفقيغ

ع درآمد و در ي توزين نابرابريشتري، بيع درآمدياثر توز
ر ي فقيهال شده بر خانوادهيان تحمين زيشتريجه بينت

مت کاالها و خدمات در يش قيجه افزاي در نتيروستائ
 مربوط به ،بيترته  اول تا سوم توسعه بيهاخالل برنامه

  .باشديل و پوشاک ميح و تحصيبهداشت و درمان، تفر
 يع درآمدي از اثر توزيبندک جمعيب در ين ترتيبد

 مختلف کاالها و خدمات در مناطق يهامت گروهيق
 اول تا سوم توسعه يها برنامهي استان فارس طيروستائ
 يش نسبيافت که افزايتوان دري مياجتماع‐ ياقتصاد

ع ي توزي و مسکن موجب کاهش نابرابريمت مواد غذائيق
 يستان فارس شده و خانوارها ايدرآمد در مناطق روستائ

اما در طول . اندع درآمد منتفع شدهين توزي از ايروستائ
 درمان و يهامت گروهي قيش نسبيها، افزان برنامهيا

ل، و يح و تحصيبهداشت، حمل و نقل و ارتباطات، تفر
 يش نابرابريکاالها و خدمات متفرقه همواره موجب افزا

 شده و ير روستائيفقرير و غي فقين خانوارهاي بيدرآمد
در . اند متضرر شدهين نابرابري از اير روستائي فقيخانوارها

ه يمت کليش قي افزايع درآمديند اثر توزين حال، برآيع
 استان فارس يدر مناطق روستائ) تورم(کاالها و خدمات 

 ياجتماع‐ ي اول، دوم و سوم توسعه اقتصاديها برنامهيط
ده تورم در مناطق يپدن اساس ي بوده و بر ايکشور منف
 اول تا سوم توسعه يها برنامهي استان فارس طيروستائ

ن منطقه به نفع يع درآمد در اي توزيموجب کاهش نابرابر
طور ه ن امر موجب شده بيا. ر شده استي فقيخانوارها

 يده فقر در ابعاد مختلف آن، در مناطق روستائي پدينسب
بت سرشمار فقر،  نسيارهايافته و معياستان فارس بهبود 

 خود را در خالل ينسبت شکاف فقر و شدت فقر روند نزول
 ي طياجتماع‐ ي اول تا سوم توسعه اقتصاديهابرنامه
 ).۲جدول (ند ينما

 
  گيري و پيشنهادهانتيجه

ن مطالعه ياز ار را يتوان نکات زي ميبندک جمعيدر 
 ک از آنها را به شرحي متناسب با هر يکارهااستنباط و راه

  :ر ارائه نموديز

ن، از مصرف مواد يل درآمد پائيدله ر بي فقيخانوارها
- ر يرفقي غي خود نسبت به خانوارهايهاه در خانواديغذائ

ت يه و کاهش امنين موضوع، سوء تغذيامد ايپ. اندکاسته
 ي در سطح خانوارهايماريش بيت، افزاي و در نهايغذائ
ر را ي فقينوارهاده، خاين پديکه ا يطوره ب. باشدير ميفق

ص بخش ير، مجبور به تخصيرفقي غينسبت به خانوارها
 خود به درمان و بهداشت نموده ي از بودجه مصرفيشتريب

مه درآمد ي از جمله بيرين اساس اتخاذ تدابيبر ا. است
 يت غذائيش امنيه و افزاي بهبود تغذينه را برايتواند زميم

  . فراهم آورد
ر، در يرفقي غيبا خانوارهاسه ير در مقاي فقيخانوارها

، ياجتماع‐ يطول سه برنامه اول تا سوم توسعه اقتصاد
ن يا. اند منازل خود توجه داشتهيز و نوسازيکمتر به تجه
 ين خانوارهاي مسکن در بيفي افت کينه را برايموضوع زم

رمترقبه ير فراهم نموده و آنها را در برابر حوادث غيفق
بر . دينماي مير روستائيرفقي غيرتر از خانوارهايپذبيآس
- ي مي مسکن روستائيز و نوسازين اساس، توجه به تجهيا

رمترقبه ي فقرا را در برابر حوادث غيريب پذيتواند آس
  .کاهش دهد
 به يا توجه قابل مالحظهير روستائي فقيخانوارها

ن خانوارها با يا. دهندي از خود نشان ميه انسانيسرما
ل فرزندان يخود به تحصشتر درآمد يص هرچه بيتخص

نده ي دارند آي، سعير روستائيرفقي غينسبت به خانوارها
 در يه انسانيش سرمايق افزايفرزندان خود را از طر

جاد ين اساس، ايبر ا.  خود بهبود بخشنديهاخانواده
 الزم از جمله ساخت مدارس مناسب و يهارساختيز

 يرهال فرزندان خانواي تحصي معلمان مجرب برايريبکارگ
 يورش بهرهين خانوارها را در افزايتواند اي مير روستائيفق

  . دهديارينده فرزندانشان ي و بهبود آيه انسانيسرما
 دوم و سوم يها برنامهيمت پوشاک طيش قيافزا

مت بهداشت و درمان، حمل و نقل يش قيز افزايتوسعه و ن
 ل، و کاالها و خدمات متفرقه دريح و تحصيو ارتباطات، تفر

ش يطول هر سه برنامه اول تا سوم توسعه موجب افزا
 ير روستائيرفقير و غي فقين خانوارهاي بي درآمدينابرابر

ر يرفقي غير نسبت به خانوارهاي فقيشده و خانوارها
متها متضرر يش قين افزاي از ايشتريزان بي به ميروستائ
 الزم يهارساختيجاد زين اساس، توجه به ايبر ا. اندشده
ن گروه کاالها و خدمات در يک از اينه هر يکاهش هز يبرا

نظر ه  بي ضرورير روستائي فقي خانوارهايبودجه مصرف
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ن باره، توسعه شبکه بهداشت و درمان در يدر ا. رسديم
 و يسطح روستاها، توسعه شبکه حمل و نقل روستائ

ل ي که امکان تحصياگونهه ل بيش امکانات تحصيافزا
ک از يقطع متوسطه در سطح هر ان ميان تا پايروستائ

 .  گردديه ميروستاها فراهم شود، توص
گر با توجه به مجموعه موارد فوق چنانچه ي دياز سو
 و يزدائتي و کالن کشور محرومي کليهااستيدر س

چه  ت هريمنظور موفقه ت باشد، بيمبارزه با فقر در اولو
و  يمتي قيهااستي سينه، قبل از اجراين زميشتر در ايب
ر يزان تأثير و مي نحوه تأثيستيزا، بااست تورميا هر نوع سي
عالوه بر آن . ردياستها بر فقرا مورد مطالعه قرار گين سيا
ن مطالعه در يد جامع در کشور، انجام ايل به ديمنظور نه ب
  .شوديه ميز در سطح کالن توصير استانها و نيسا
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