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 تحلیلی بر اندازه گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری

 2سرائي محمدحسین ،1مالکي سونکي ماه پسند

 21/03/1399، تاریخ تأیید: 16/08/1398تاریخ وصول: 
 

 چکیده

وارهای شهری و مخارج خان درصد میانه ی 66و  50هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل و تبیین خط فقر نسبی بر اساس روش 

است.  1395 تا سال 1390وبختیاری با شاخص های اصابت فقر و شدت فقر در طی سال های   روستایی در استان چهارمحال

(، 1395)طالعهاست. بر اساس بررسی های صورت گرفته توزیع درآمد در آخرین سال م« تحلیلی –توصیفی »روش تحقیق مقاله 

حال و چهارم رین جمعیت نسبت به ده درصد از فقیر ترین جمعیت در مناطق شهری و روستایی استانده درصد از ثروتمند ت

شان می دهد که ارقام ن است.درصد  53/8و  7می باشد. این ارقام در سطح کشور به ترتیب  24/8و  68/6بختیاری به ترتیب 

وضعیت  ستان ازجامعه شهری کشور و جامعه روستایی اتوزیع درآمد در جامعه ی شهری استان چهارمحال و بختیاری نسبت به 

ی اصابت فقر درصد میانه ی مخارج  از شاخص ها 66و  50بهتر برخوردار است. برای محاسبات خط فقر نسبی بر اساس روش 

د درص)قرفو شکاف و شدت فقر استفاده شده است، با مقایسه ی اصابت فقر و شدت فقر مشخص می شود که اگر چه اصابت 

به  1395تا  1390ل افراد زیر خط فقر( تغییر چندانی نکرده است ولی با توجه به افزایش شدت فقر که برای نقاط شهری از سا

روستایی از سال  برابر افزایش پیدا کرده است و برای نقاط 72/2یعنی   /3523به   /1288درصد میانه ی مخارج از  66روش 

 ست.ا برابر افزایش پیدا  کرده  75/2یعنی   /2788به   /1013مخارج از درصد میانه  66به روش  1395تا  1390

 درصد میانه، اصابت فقر، شدت فقر، استان چهار محال بختیاري 66و  50کلیدواژگان: خط فقرنسبي، روش 
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 مقدمه

د و جمعیت بیش از کننمایی میی بشری، فراروی جهانیان خودترین چالش جامعهامروزه فقر و نابرابری به عنوان مهم

افوی ضروریات تعریف ها فقر عدم تک(. در بسیاری از فرهنگ9: 1381بانک جهانی، )گیردمیلیارد نفر را در بر می 2/1

ایج جوامع و فرهنگباز با انسان بوده و یکی از مسائل اساسی و ر(. پدیده ی فقر از دیر45:1387 معنوی،)شده است

رسید که ظر می(. با صنعتی شدن کشورها به ن2:1387، زیاری و موسوی)ری را تشکیل داده استهای شناخته شده بش

یژه کشور های در این مسئله افکار جوامع بشری به و های اخیراین معضل نیز برطرف شود، لیکن چنین نشد و در سال

ور مستلزم سازندگی در یک کشاند. ازطرف دیگر رسیدن به توسعه و حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده

هر حال فقر نمودی  (. به1:1378 معنوی،)شناسایی و اندازه گیری میزان فقر و راهکارهایی برای از بین بردن آن است

اهش دهند و در ککنند با اجرای برنامه های مختلف آن را از توسعه نیافتگی بوده و در کشورهای مختلف تالش می

د از جمله های مختلف اهمیت دار(. بررسی فقر از جنبه2:1395 سالمی و محتشمی،)صورت امکان از بین ببرند

ن ر در طول زماها به اقشار محروم و بررسی روند و نحوۀ تغییرات اصابت، عمق و شدت فقهدفمندسازی انواع کمک

ود که ترده شگس های مختلف، مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که چتر حمایتی باید طوریو در مکان

ا رهایی وشرن ترتیب مند شوند و افرادی که استحقاق ندارند را شامل نشوند. به ایی افراد مستحق، از آن بهرههمه

های سایی بخشند. نارریزی فقرزدایی قرار گیربرای شناسایی فقر انتخاب کرده که فقیرترین افراد در اولویت برنامه

انواده ه تا خوزیع نامناسب درآمد، عوامل اجتماعی و اقتصادی مختلف موجب شداقتصادی، رکود، بیکاری شدید، ت

آن  ی دولتهای کم درآمد شهری و روستایی به طور جدی در معرض فقر قرار گیرند و اقشار محروم، از کمک ها

(. 2:1385 عتیان،قناو  پیرائی)کندگونه که باید، بهره مند نشوند. لذا توجه و نگرشی نو به موضوع فقر ضرورت پیدا می

ری که ست به طوریزان و سیاست مداران در جوامع مختلف جهان اترین اهداف برنامهکاهش فقرو نابرابری از مهم

ه کان طور باشد، اما همنخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره، ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی می

یت ی، محرومال بیمارای دارد که درآمد پایین، آسیب پذیری در قبتردهدهد فقر شدید ابعاد گساهداف توسعه نشان می

م یدنی سالم را همداوم، عدم دسترسی به تسهیالت رفاهی اولیه از جمله آب آشام از تحصیل، گرسنگی و سوءتغذیة

که گفته شد،  نچهآ(. بنابراین براساس 93:1395میرباقری هیر، )شامل می شود که زندگی انسان ها را تهدید می کند

ز تعداد ران و نییی فقیمعیارهایی چون خط فقر، درصد افراد فقیر، شکاف فقر و بسیاری از معیارهای مانند آن به شناسا

 (.1:1395 فطرس و قدسی،)پردازدیا درصد آنها می

وامع ش فقر جاهکدر ینه ی طوالنی دارد و مردمی بودن اقدامات و نو آوری ها در این زممبارزه با فقر در ایران سابقه

شته دهة گذ های انقالب اسالمی و تاکیدی که طی دوداشت آن موثر بوده است. جهت گیریمحلی و حداقل در نگه

شکل  مدتا بهاست که عای از سوی دولت بودهبر کاهش فقر وجود داشته مبنای انجام اقدامات و عملیات گسترده

 ن زاده و ابراهیمی،حس)های فقیر نمود یافته استخانواده از ی گستردهزیربنا و پوشش حمایت ی روستایی، ایجادتوسعه

ش فقر یاست کاهدهد که علیرغم اجرای سه برنامه ی توسعه، س(. اما بررسی تجربی آمارهای کشور نشان می5:1385

 یان،تصاداق)تاس های توسعه ای به کار گرفته نشدهبه صورت یک برنامه ی استراتژیک و پایدار در طول برنامه

ن از آت کاهش ریزی در جه(. به هر حال آگاهی از وضعیت و میزان فقر در هر مکان و زمان برای برنامه69:1383

تماعی و دی، اجاهمیت زیادی برخوردار است. در مناطق مختلف یک کشور معموالً به دلیل اختالف در شرایط اقتصا

یر عیت، تغیتان و وضهای مرتبط با فقر در هر منطقه یا اسشاخصفرهنگی، میزان و خط فقر متفاوت است. لذا، برآورد 

 شاخص ها در طی زمان برای برنامه ریزی دقیق تر و بهتر الزم است. 
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حاضر درصدد است تا با استفاده از آمار و اطالعات آماری از هزینه خانوار شهری و روستایی استان  بنابراین مقاله

درآمد و نابرابری در نقاط شهری و روستایی بررسی کند و وضعیت فقر نسبی در چهارمحال بختیاری چگونگی توزیع 

نسبت سرشمار )فقر های اصابتی مخارج  را با  شاخصدرصد میانه 66و  50خانوارهای شهری و روستایی به روش 

 برآورد کند.  1395تا  1390های سال برای  فقر  فقر و  شدت فقر(، شکاف

فقر در خانوارهای شاخص اصابت 1395رود در سالشده در این تحقیق، انتظار مینظر گرفته ی دربر اساس فرضیه

 فقر افزایش یافته باشد.کاهش و شاخص شدت 1390شهری استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سال

 hayati: 361)ستاهای مرتبط با فقر از  قدمتی صد ساله برخوردارند اما چالش فقر همچنان باقیدر حالی که پژوهش

 et  al.2004)،. اند، اما در این گیری فقر انجام شدهاز سوی دیگر هر چند مطالعات زیادی در خصوص علل شکل

(. بنابراین ارائه تعریف واحدی از فقر که hayati  and karami،885:2005 )زمینه نیز اتفاق نظر چندانی وجود ندارد

در اواخر قرن نوزدهم تالش  مختلف صدق کند دشوار است. بوت و رانتری بتوان در مقاطع زمانی خاص برای جوامع

کردند بین فقر مطلق و نسبی تمایز قائل شوند، از دیدگاه آنها فقر مطلق به عنوان ناتوانی در کسب حداقل 

استانداردهای زندگی تعریف  شده است و بستگی  به چگونگی تعریف حداقل معاش دارد و فقر نسبی به عنوان 

شود، ناتوانی در کسب یک سطح معینی از استاندارد های زندگی که در جوامع فعلی، الزم یا مطلوب تشخیص داده می

لذا برای مشخص کردن فقیر از غیرفقیر از ابزار خط فقر می توان استفاده  .(12:1384ارضروم چیلر، )تعریف شده است

 درت می شود.نمود که در زیر به تعریفی از خط فقر مطلق و نسبی مبا

خط فقر مطلق به مفهوم سطحی ثابتی از درآمد حقیقی و یک حداقل کافی از استاندارد زندگی را برای یک خانوار 

بانک جهانی شاخص استانداردی را برای  1990(. در گزارش توسعه جهانی سال 136:1377کازرونی، )تامین می کند

جهان ارائه داد. بر این اساس رفاء مردم در کشورهای مختلف که تعیین فقر مطلق و تعریف آن در فقیرترین کشورهای 

گیری قرار می گیرد. با توجه به استانداردهای با توجه به تفاوت قدرت خرد پول کشورها تعدیل می شود مورد اندازه

های اساسی یازی الزم برای تامین نی حداقل هزینهبرآورده شده در فقیرترین کشورها، خط فقر بین الملی بیان کننده

(. فقر نسبی به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معینی از 2:1390 میرشجاعی،)انسان است. که لزوما درست نیست

شود که بیشتر معیاری از توزیع نابرابر درآمدها است. در استانداردهای الزم یا مطلوب زندگی در جامعه تعریف می

سبت به متوسط شرایط درآمدی جامعه وضعیت مناسبی ندارد. گالبرایت واقع، این نوع فقر در شرایطی است که فرد ن

آهنگری )اشاره می کند مردمی فقیرند که درآمدشان حتی اگر برای بقاء کافی باشد از درآمد اجتماع بسیار پایین تر است

یرفقیر به آستانه یا خط (. برای اندازه گیری فقر نسبی و تعیین فقرا و جدا کردن آنها از افراد غ3:1396 و عسکری پور،

درصد میانگین مخارج  66و یا  50شود. فقر نسبی نیاز است. این آستانه ی مخارج بر اساس واحد پولی تعریف می

های متداول برای تعیین خط فقر نسبی محسوب  میی مخارج خانوارها روشمیانه درصد 66و یا  50خانوارها و نیز 

توان به اصابت فقر، شکاف درآمدی و اند میر مطالعات  متعدد مورد توجه بودههای مهم که دشوند. از جمله شاخص

 شدت فقر اشاره کرد. 

 روش شناسي

است.  "تحلیلی  –توصیفی  "رویکرد حاکم بر فضای تحقیق ، های مورد بررسیبا توجه به ماهیت موضوع و مولفه

اری  بوده که اطالعات مورد نیاز از نتایج تفصیلی ی آماری مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختینمونه

از مرکز آمار ایران استخراج گردیده  1395تا  1390 آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی از سال

به صورتی که به ترتیب نمونه آماری برای مناطق شهری و مناطق روستایی، میانگین خانوارهای مورد مطالعه در ، است

خانوار مورد مطالعه قرار  501خانوار برای مناطق شهری و برای مناطق روستایی  485این دوره ی شش ساله  طول
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بندی ی سرانه طبقهزینهای بر اساس هی نمونهای از طریق خانوارهای جامعههای هزینهگرفته شده است. ابتدا دهک

ی میانگین مخارج خانوارهای ا پس از محاسبهدرصد میانگین مخارج خانواره 66یا  50سپس با روش شده است، 

(.که با استفاده از خط  1384ارضروم چیلر، )شوددرصد آن به عنوان خط فقر نسبی در نظر گرفته می 66یا  50نمونه، 

های اصابت فقر، شکاف فقر و شدت فقر را برای مناطق شهری و شاخص، مخارخ ساالنه درصد میانه66فقر نسبی 

 بختیاری حساب شده است. چهارمحال روستایی استان

 شاخص نسبت سرشمار فقر():1اصابت فقر

  
qتر از خط فقر افراد( پایین): تعداد خانوارها 

n  تعداد کل خانوارها : 

y  : تر از خط فقر درآمد خانوار پایین 

z  خط فقر : 

سوب ص فقر محگیری شاخترین روش اندازهرایج دهد واین شاخص تصویری ساده از میزان فقر در جامعه ارائه می

  (. 1985تانسند، )می شود

قر فایران، خط  (، در مطالعه های تحت عنوان: بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی 1384 )خالدی و زوار

ریال  14010000درصد میانگین مخارج خانوار، برابر  50را با روش  1380نسبی در مناطق شهری کشور در سال 

 برآورد کرده است. 

ین کرمان به تعی (، برای بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری در سطح کشور و نیز استان1393)افتخاریان و سلیمی فر

 1391یق در سال درصد مخارج پرداخته است. مطابق نتایج این تحق 66و  50خط فقر نسبی در مناطق شهری بر مبنای 

با  و 58670664نسبی در مناطق شهری استان برای خانوار چهار نفره، بالغ بر  درصد، خط فقر 50بر مبنای روش 

 ور در سالریال بوده است. همچنین، در این مطالعه خط فقر نسبی در مناطق شهری کش 77445276درصد  66روش 

 (. 1384افتخاریان و سلیمی فر، )ریال اعالم  شده است 108425209و  82140310به ترتیب  1391

د برآور 1988 درصد میانه مخارج شاخص فقر نسبی را برای شهروندان آمریکایی در سال 50(، با روش 1992)سراگل

 2005پا در سال ارودرصد میانه برای کشورهای اتحادیة 50درصد و  60نموده است؛ همچنین خط فقر نسبی بر مبنای 

 )میسیون اروپایی(. ک 2007مارکس و بوش )اندهبرآورد گردیده است. و بر این اساس کشورها با یکدیگر مقایسه شد

ضو اتحادیه ی عدر کشورهای  2008درصد میانه اقدام به اندازه گیری فقر نسبی در سال  60(، نیز با روش  2011

ر نسبی از سال بیان می کند که بر اساس تعریف فق 2013ی انسانی مالزی در سال اروپا کرده است. گزارش توسعه

 ند. خط فقرشومی راد فقیر بیشتر شده است و از هر پنج خانوادۀ مالزیایی یک خانواده فقیر محسوبتعداد اف 2007

دارند، که این  درصد از مردم مالزی در فقر نسبی قرار 5رینگت تعیین شده است که بر اساس آن  1813نسبی مبلغ 

ملل  سازمان)فزایش یافته استدرصد ا 20و  19به ترتیب به  2012و  2009رقم با سیر صعودی در سالهای 

 (.2013متحد،گزارش توسعه ی انسانی مالزی، 
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 معرفي استان چهارمحال و بختیاري

 کشورموقعیت استان چهارمحال و بختیاري در : 1شکل 

ای های کشور ایران است.مرکز این استان شهرکرد است. این استان با گسترهاستان چهارمحال و بختیاری یکی از استان

باشد. کیلومتر مربّع یک درصد از کل وسعت ایران، بیست و دومین استان کشور از نظر پهناوری می 16.421برابر با 

دقیقه  9درجه و  31شود و کوهستانی فالت مرکزی ایران محسوب میهای استان چهارمحال و بختیاری از جمله بخش

دقیقه طول شرقی گرینویچ قرار دارد.  26درجه و  51دقیقه تا  30درجه و  49دقیقه عرض شمالی و  38درجه و 32تا 

بویراحمد و  این استان از شمال و مشرق به استان اصفهان، از مغرب به استان خوزستان، از جنوب به استان کهگیلویه و

 شود.از سوی شمال غربی به استان لرستان محدود می

مرکز  شهرکرد [نیازمند منبع]باشند.از شهرهای مهم این استان می لردگانو  فرخ شهر، هفشجان، بروجن، شهرکردشهرهای 

 شود.ساله این استان محسوب می 9000نماد و جلوگاه تاریخ  هفشجانشاهراه ترانزیتی استان و  بروجنکنونی استان، 

ترین مرکز استان کشور ایران است. میانگین تفعمتر ارتفاع از سطح دریا، مر 2066مرکز این استان شهرکرد است و با 

و بختیاری را بام ایران متر است و به همین سبب استان چهارمحال  2153ارتفاع در استان چهارمحال و بختیاری حدود 

 (.2،1389 ،امیدوار)دانندمی

 يافته ها و بحث

 توزيع درآمد در مناطق شهري و روستايي استان چهارمحال بختیاري

چگونگی توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی یکی از روش های ارزیابی سیاست های عدالت اجتماعی  بررسی 

و تحقق برنامه های فقرزدایی است . به منظور سنجش وضعیت توزیع درآمد در استان چهارمحال و بختیاری و 

نی (استفاده شده است. ضریب جی )دهک ها ( و روش های جبری )های حسابیی آن با کشور از روشمقایسه

درصد از  10در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری سهم  1395دهد که در سال نشان می 1جدول

د از درص 10درصد بوده است . درحالی که سهم 2 /5درصد و  4/3ترتیب آمد  استان به در فقیر ترین افراد از

درصد برای دهک اول  6/2و  3/3صد بوده است . این ارقام در کشور در 6/20و  7/22 (دهک دهم)ثروتمندترین افراد

در سطح استان درآمد ده  . درصد برای دهک دهم یا دهک ثروتمند از سهم درآمد ملی بوده است 2/22و 1/23و 

 7/23ترتیب درصد از ثروتمند ترین جمعیت نسبت به ده درصد از فقیرترین جمعیت در مناطق شهری و روستایی به 

برابر بوده است .  8 /54 و 7به ترتیب  1395برابر بوده است در حالی که این ارقام برای سطح کشور در سال   24/8 و

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.citypedia.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&psig=AOvVaw3uPgb1ADw4uXD5U1OjGxjV&ust=1544362277107048
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.citypedia.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/&psig=AOvVaw3uPgb1ADw4uXD5U1OjGxjV&ust=1544362277107048
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86
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ارقام فوق بیانگر آن است که توزیع درآمد در نقاط شهری استان چهارمحال و بختیاری نسبت به نقاط شهری کشور از 

از وضعیت مناسب تری  ستان نسبت به نقاط روستایی کشوروضعیت نامناسبی برخوردار است ولی درنقاط روستایی ا

یدا در حقیقت هرچه از دهک اول به طرف دهک های پایین برویم نابرابری توزیع درآمد افزایش پ برخوردار است .

دهک دهم( نسبت به ده درصد فقیر )، در آمد کسب شده ده درصد ثروتمند ترین دهککند که باالترین نابرابریمی

 درآمدی است. دهک اول ()هکترین  د

  1395: سهم دهک هاي جمعیت از درآمد جامعه به درصد در نقاط شهري و روستايي استان چهارمحال و بختیاري و کشور1جدول 

 روستايي کشور شهري کشور روستايي استان شهري استان مناطق

1D 3.4 2.5 3.3 2.6 

2D 4.7 4.1 4.6 4 

3D 5.6 5.3 5.6 5 

4D 6.2 6.6 6.3 6.4 

5D 7.7 7.4 7.3 8.2 

6D 8.8 9.1 8.9 8.9 

7D 10.2 11.1 11.9 12.4 

8D 13.6 14.8 13.2 13.4 

9D 17.1 185 15.8 16.9 

10D 22.7 20.6 23.1 22.2 

  هاي تحقیق يافته مآخذ:

آن  گویای 2جدولروند نابرابری توزیع در آمد در سطح استان و کشور مورد بررسی قرار گرفته است.  2در جدول

 استرار داشتهق« متعادلنیمه»توزیع درآمد استان چهارمحال و بختیاری و کشور در وضعیت  1389است که در سال 

 <G < /5ر بین دبوده و  /38 ،/38و  /34 ،/35زیرا ضریب جینی در نقاط شهری و روستایی استان و کشور به ترتیب 

ور یاری و کشوبختها در استان چهارمحالب جینی در تمامی سالقرار داشته است. ضری« متعادلوضعیت نیمه» /3

ال در ه عنوان مثباست ها فراز و فرود اندکی صورت گرفتهدهد ولی در همین سالرا نشان می« نیمه متعادل»وضعیت 

در از  اما ،دهدروند کاهشی را نشان می 1392تا  1389محال و بختیاری ضریب جینی از سال نقاط شهری استان چهار

و  1389الشور در سکگیرد. اوج نابرابری درآمد در نقاط شهری و روستایی به بعد روند افزایشی را پیش می 1392سال

-بوده 1389سال ر داست که نشانگر بیشترین شکاف و نابرابری  بوده 1389 وبختیاری هم در سالدر استان چهارمحال

لی و درآمد م توزیع ع درآمد در استان چهارمحال و بختیاری متاثر ازاست و همچنین این امر بیانگر آن است که توزی

 ی اقتصادی کشور است.های توسعهها و برنامهسیاست

 1394-1389 و بختیاري و کشور از سال ي ضريب جیني توزيع درآمد در نقاط شهري و روستايي استان چهارمحالمقايسه :2 جدول

 روستايي کشور کشور شهري روستايي استان شهري استان سال

1389 35/ 34/ 38/ 38/ 

1390 33/ 31/ 36/ 34/ 

1391 3/ 32/ 35/ 33/ 

1392 28/ 25/ 35/ 32/ 

1393 31/ 3/ 36/ 34/ 

1394 33/ 32/ 37/ 39/ 

 های تحقیقمآخذ: یافته
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 شینان استان چهارمحال و بختیاريخط فقر براي شهرن

بسته به مفهوم فقر مطلق یا نسبی و یا  مفهوم عینی و ذهنی بودن فقر هر  گیری خط فقر متنوع است.های اندازهروش

ی خط فقر باشد. به عبارت دیگر خط فقر مقدار معین و غیر قابل تغییر ی روش محاسبهتواند تعیین کنندهکدام می

ی و سلیمان نژاد: خدادادکاش)شودی آن انتخاب مینیست بلکه بسته به مفهومی که از فقر در نظر است روش محاسبه

ی سرانه برای خانوارهای مورد مطالعه و ی هزینههای تعیین خط فقر نسبی، تعیین میانه(. یکی از روش5، 1391

(. به منظور 3،1383عرب مازار و حسینی نژاد: )باشددرصد آن به عنوان خط فقر نسبی می 66تا  50 یمحاسبه

گردند. آنگاه میانگین ی سرانه، خانوارها به ده دهک تقسیم میهزینه ی خط فقر از این روش، ابتدا بر اساسمحاسبه

شود. در نهایت خط فقر بر ی خانوار در نظر گرفته میی هزینهی سرانه دو دهک پنجم و ششم به عنوان میانههزینه

، 1383نژاد، ی، عرب مازار و حسین1381 خدادادکاشی و فرهاد،)گردددرصد این میانه محاسبه می 66 و 50ی پایه

ی مخارج به تفکیک درصد میانه 66درصد و 50(. نتایج حاصل از برآورد خط فقر بر اساس1387ابونوری و مالکی، 

 نشان داده شده است.  4و  3برای خانوارهای شهری و روستایی در جدول 

ي مخارج)ساالنه به ملیون درصد میانه 66و 50ي برآورد خط فقر نسبي خانوار هاي شهري استان چهارمحال بختیاري بر پايه : 3جدول

 1395تا  1390 از سال ريال(

 ي مخارجدرصدمیانه66خط فقربرمبناي ي مخارجدرصدمیانه50خط فقربرمبناي سال

1390 65 8/85 

1391 25/76 65/100 

1392 90 8/118 

1393 95 4/125 

1394 110 2/145 

1395 5/132 9/174 

 مآخذ: يافته هاي تحقیق

ريال(  ساالنه به ملیون)ي مخارجدرصد میانه 66 و 50يبختیاري بر پايه و برآورد خط فقرنسبي خانوار روستايي استان چهارمحال : 4دولج

 1395تا  1390 از سال

 ي مخارجدرصد میانه 66بر مبناي  ي مخارجدرصد میانه 50برمبناي  سال

1390 5/47 7/62 

1391 75/57 3/69 

1392 75/57 3/69 

1393 5/82 9/108 

1394 90 8/118 

1395 5/92 1/122 

 هاي تحقیقمآخذ: يافته

ریال لیونیم65خط فقر نسبی حدود   1390ی مخارج، در سالدرصد میانه 50دهد بر اساس روش نشان می 3جدول 

است. از طرف دیگر بر هریال افزایش یافتلیونیم5/132این رقم به  1395در مناطق شهری استان بوده است که در سال 

به ترتیب  1395و 1390های ی مخارج، خط فقر نسبی برای مناطق شهری در سالدرصد میانه 66اساس خط فقر 

بختیاری در  و ریال بوده است. مخارج خانوارهای شهری و روستایی استان چهارمحاللیونیم 9/174 و 8/85معادل 

 شی داشته است.ی مورد مطالعه همواره روند افزایطی دوره
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 و بختیاري لي مخارج خانوارهاي شهري و روستايي استان چهارمحادرصد میانه 66اصابت فقر و شدت فقر نسبي بر مبناي   :5 جدول

 شدت فقر مناطق روستايي اصابت فقر مناطق روستايي شدت فقرمناطق شهري اصابت فقرمناطق شهري سال

1390 94/23 1288/ 53/29 1013/ 

1391 61/25 2092/ 34/25 1435/ 

1392 28/19 1583/ 31/14 1632/ 

1393 76/15 2301/ 06/24 2169/ 

1394 93/30 2667/ 65/24 2222/ 

1395 95/27 3523/ 76/25 2788/ 

 های تحقیقمآخذ: یافته

 66روش ساس اتوان نمودار زیر را برای روند تغییرات اصابت خط فقر بر می 5بر اساس نتایج حاصله از جدول 

 ترسیم نمود.  5 ی مخارج خانوارهای شهری و روستایی به صورت شکلدرصد میانه

 1393ال فت که ستوان گی مورد مطالعه همواره دارای نوسانات بوده است؛ ولی به طور کلی میاصابت فقر در دوره

رصد عنی است که داین بدان م ایم؛برای مناطق روستایی کمترین اصابت فقر را داشته 1392برای مناطق شهری و سال 

توزیع  وقرزدایی فهای است. این کاهش مبین نگرش مثبت در سیاستها کمتر بودهافراد زیر خط فقر نسبی دراین سال

ق شهری رای مناطاست ولی بعد از آن اصابت فقر هم برای مناطق روستایی و هم بها بودهمناسب درآمد دراین سال

درمناطق  1394 سال در درصد 31 حدود)ت وهمچنان با توجه به نرخ باالی اصابت فقراسروند افزایشی را داشته

 باشد.شهری( بیانگر نیاز به تالش بیشتر در کاهش فقر نسبی در جامعه می

اصابت فقر  شدت فقر و 1392سال  فقط در است،روند افزایشی شدیدی داشتهی مورد مطالعهشدت فقر در دوره 

 %12از طق شهریی مطالعه برای منای کاهش پیدا کرده است. شدت فقر در این استان در دورهبرای مناطق شهری کم

ی اصابت فقر ا مقایسهبرابر( رسیده است. ب 7/2)%27به  %10است و در مناطق روستایی از برابر( رسیده 92/2) %35به 

د رصد افراد)بت فقروبختیاری، اصارمحالتوان فهمید؛ که با وجود افزایش خط فقر نسبی در استان چهاو شدت فقر می

ریباً ط فقر تقاست و افراد زیر خاست، ولی شدت فقر در جامعه افزایش یافتهزیر خط فقر( در حال نوسان بوده

 اند. تری پیدا کردهوضعیت نامناسب

 نتیجه گیري 

ه منظور سنجش وضعیت توزیع در این بررسی ب شود،ترین چالش جامع بشری محسوب میامروزه فقر ونابرابری مهم

های انجام است. برابر بررسی گرفته بختیاری مورد تجزیه و تحلیل قرار و درآمد و تبیین خط فقر در استان چهارمحال

گرفته در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری توزیع درآمد و امکانات در جامعه از شکاف عمیقی 

، دهک های درآمدی بیانگر آن است که ده درصد ثروتمند ترین جمعیت 1395سال  ه دربرخوردار است. به طوری ک

این ارقام  است.برابر بوده 24/8و  68/6  نسبت به ده درصد از فقیرترین جمعیت درمناطق شهری و روستایی به ترتیب

ی ضریب جینی توزیع درآمد برابر بوده است. مقایسه 53/8و  7در سطح کشور به ترتیب برای نقاط شهری و روستایی

ی اقتصادی های توسعهدهد که توزیع درآمد در استان متاثر از توزیع درآمد ملی و برنامهدر استان و کشور نشان می

های اصابت و شدت فقر بر اساس مفاهیم درصدی کشور است. نتایج بدست آمده به تخمین خط فقر نسبی و شاخص

تا سال  1390ج خانوارهای شهری و روستایی استان چهارمحال بختیاری از سال درصد( مخار 66و  50روش )از میانه

ی مخارج، خط فقر نسبی در بین درصد  میانه 50دهد که با روش است. نتایج پژوهش نشان میپرداخته 1395

-لیونیم 5/47ریال ولیونیم 65به ترتیب  معادل1390وبختیاری در سال خانوارهای شهری و روستایی استان چهارمحال

است. از طرف دیگر با ریال افزایش یافتهلیونیم 5/92 ریال و لیونیم 5/132این رقم به  1395ریال بوده که در سال 
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 ریال و لیونیم 8/85 برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 1390ی مخارج، این رقم در سال درصد میانه 66روش 

-لیونیم 1/122ریال ولیونیم 9/174برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 1395ریال بوده که در سال  لیونیم 7/62

توان گفت بر اساس هر یک از این معیارها، خط فقر نسبی در بین است. به عبارت دیگر میریال افزایش یافته

افزایش  درصد 13ی مذکور بطور متوسط ساالنه خانوارهای شهری و روستایی استان چهارمحال بختیاری در فاصله

ی مورد است. اصابت فقر در دوره این تحقیق  شاخص اصابت فقر و شدت فقر نیز برآورد گردیده یافته است. در

 1392و  1393 است که کمترین اصابت فقر برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب در سال مطالعه دارای نوسان بوده

به طوری که خط  است وی مورد مطالعه روند افزایشی داشتهدورهدهد شدت فقر در است. همچنین نتایج نشان میبوده

-درصد رسیده 28به  10و مناطق روستایی از  35درصد به  13در مناطق شهری از  1395تا  1390فقر نسبی از سال 

درصد افراد زیر خط فقر( تغییر )شود که اگر چه اصابت فقری اصابت فقر و شدت فقر مشخص میاست. با مقایسه

 اند. تری پیدا کردهاست، ولی با توجه به افزایش شدت فقر، افراد زیر خط فقر وضعیت نامناسبندانی نکردهچ

-رسد راهکارهایی جهت جلوگیری از افزایش شدت فقر در استان چهارمحالبا توجه به مطالب یاد شده،  به نظر می

 وبختیاری اتخاذ شود:

 ش خط فقر.کنترل تورم به منظور جلوگیری از افزای-

برای مناطق شهری ضریب  1392مثال درسال)ی مستقیمی با توزیع درآمد دارداز آنجایی که بهبود  شدت فقر رابطه-

است  بوده /2092که  1391های مورد مطالعه و شدت فقر نیز از سال بهترین توزیع درآمد از همه سال /28جینی 

های مناسب در جهت بهبود توزیع لین با تکیه بر سیاستاست( مسئوکاهش پیدا کرده /1583به  1392در سال 

 درآمد، وضعیت شدت فقر را بهبود ببخشند.
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