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 چکیده
و برنسعی و   دهع   معی یی است که میزان توسعهه یعم مقهقعه نا ن عان     ها شاخصفقر از 

تر بعرا    گذانان نا دن اتخاذ تصمیمات مقاسب سیاست توان  میسقجش عوامل مؤثر بر آن 

ناهبعرد مقابهعه بعا فقعر دن     »یان  کق . ه ف از مهالهعه اارعر برنسعی     ا  مقهقهتوسهه 

  هزیقه دنآم  خعانوان  ها داده. به این مقظون ابت ا با استفاده از استبوده « سواال مکران

نعامرتب،  خع، فقعر دن     ظعاهر  بعه نگرسعیون   یم سیستم مخانج خهی و نوشو طراای 

محاسبه ش ه است. دن مراهه دوم با اسعتفاده   1364-1397سواال مکران دن بازه زمانی 

بعر شعاخص     یع تأکاثر متغیرها  مختهف اثرگذان بر فقر بعا  « نگرسیون چق ک»از نوش 

اسبه شاخص به اشت و فرهقگ ادامه برا  محدن به اشت و فرهقگ برنسی گ ته است. 

  اساسعی اسعتفاده شع . نتعایق تحقیعن ن عان داد کعه        هعا  مؤلفعه  لیوتحه هیتجزاز نوش 

  توسهه مالی  به اشت و فرهقگ موجب کاهش فقر دن سواال مکعران شع ه   ها شاخص

میزان فقر پایین بوده  افزایش میزان اشتغال به کاهش فقر کمم کرده  که هقگامیاست و 

افزایش بی تر میزان فقر  افزایش اشتغال دن کاهش فقر دن این مقهقعه اثعر     اما با؛ است

 ن اشته است.
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 مقدمه

رود و بهبوود   به شمار می ای منطقهمفاهیم اقتصاد  نیتر مهمیکی از  ای منطقهتوسعه 
به بهبود سطح رفاه اجتماعی و رشد اقتصوادی منوا ک کمور فراوانوی      تواند میآن 

متغیرهوایی اسوک کوه میوزان توسوعه       نیتور  مهمفقر در منا ک یکی از  نماید. میزان
ضوروریا  زنود ی و فقیور     نیتومم به معنای فقودان   . فقردهد میرا نشان  ای منطقه

نفر در جهان در فقر  میلیارد 2/1 تقریباًکسی اسک که درآمد و مصرف کافی ندارد. 
و درآمدی کمتر از یور درر در روز دارنود. وجوود فقور در      کنند میشدید زند ی 
های تجواری   اسک که نرخ فقر در  ول زمان و با چرخه کننده نگرانکشورها زمانی 

 و رشد اقتصادی کاهش نیابد و افراد  رفتار فقر نتوانند از فقر خارج شوند.
، عدم دسترسی بوه آمووز    ریوم مرگوجب افزایش م تواند میی فقر  ورکل به

ابتدایی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، نداشتن امکانوا  الولی بهداشوک و    
 یری معضال  اجتمواعی و جورم شوود و از ایون      ثباتی سیاسی، شکل درمانگاه، بی

بنابراین فقور واقعیتوی بوا ابعواد     ؛ ی زیادی را به جامعه تحمیل نمایدها هزینه ریک 
هوای   کوه در دهوه   اسوک مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، سیاسی و فرهنگی 

ریوزان،   ، برناموه  وااران  اسوک یس مسوالل  نیتر مهمای به یکی از  اخیر به شکل ویژه
محققان و حتی عامه مردم تبدیل شده اسک. با توجه بوه اهمیوک فقور در کشوورها     

با تغییر « جنگ با فقر»دهه  را 1990و دهه « شده فقرای فرامو »را دهه  1980دهه 
 (.54، ص 1389راهبردهای فقرزدایی نامیدند ) الب و دیگران، 

که برای کاهش فقر، افزایش موداوم   دهد میمرور ادبیا  موضوع تحقیک نشان 
در بخوش    ااری سرمایهوری، افزایش اشتغال و افزایش  تولیدا  کشور، بهبود بهره
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در حال حاضر توجه به بهداشک و (. Sen, 2000سالمک و آموز  ضروری اسک )
المللی قورار  رفتوه و نگرانوی     های بین درمان بیش از  اشته در دستور کار سازمان

درباره سالمک افراد فقیر جامعه به موضوعی اللی در توسعه تبودیل شوده اسوک.    
کشوورها را متعهود کورد توا فقور شودید        2003اعالمیه سازمان مل متحد در سوال  

بپردازنود.   2015ی بهداشتی تا سال ها شاخصدرآمدی را کاهش دهند و به ارتقای 
المللی بورای   ها، نهادها و مؤسسا  بین های دولک سیاسکها و  همه تال  رغم یعل

مشوکل الولی بسویاری از     عنووان  بهکاهش فقر، این مسئله هنوز هم وجود دارد و 
 .اسکمطرح  توسعه درحالکشورهای 

با « سواحل مکران»هدف از تحقیک حاضر بررسی راهبردهای مقابله با فقر در 
سواحل مکران شامل سه اسوتان  . اسکبر شاخص سالمک و شاخص فرهنگ  دیتمک
که با وجود پتانسیل باری منطقه و  اسک« کرمان، هرمز ان و سیستان و بلوچستان»

ی بوا دریوای عموان و کشوور     جووار  هوم وجود منابع  بیعی، تواریخی، فرهنگوی و   
های مرکوز    زار  بر اساسپاکستان از وضعیک معیشتی مناسبی برخوردار نیسک. 

بیشترین مقادیر نرخ فقر در کشور به ترتیب بوا  1395 های مجلس در سال، پژوهش
های سیستان و بلوچستان، کرموان   به استان 08/22و  90/32، 31/38مقدار نرخ فقر 

آن در ایون   لیو وتحل هیو مطالعه آماری فقر و تجزو هرمز ان اختصاص داشته اسک. 
 ن عرله،ای  ااران و سیاسک مسئورنتواند رو  مناسبی برای راهنمایی  می منطقه

ریوزی   توسوعه پایودار و برناموه    یسوو  های فقرزدایی و حرکک به  رحبرای تدوین 
 باشد. در سواحل مکران ای منطقه

با توجه به هدف تحقیک در ابتدا میزان خط فقور در سوواحل مکوران در بوازه     
. برای این منظور بوا اسوتفاده از نتوایف تفصویلی     شود میاحصا  1397 -1363زمانی 

هزینه و درآمد خانوارهای کشور و با  راحی یکی سیستم مخوارج خطوی و رو    
ISUR محاسبه خواهود شود. در اداموه در کنوار      (١)میزان خط فقر در سواحل مکران

ر اث ،«چندک»مطالعة سایر متغیرهای اثر اار بر فقر، با استفاده از رویکرد ر رسیون 
. شوود  موی شاخص بهداشک و فرهنگ بر میوزان فقور در سوواحل مکوران بررسوی      

مزیک ر رسیون چندک شناسایی نحوه اثر وااری متغیرهوای مسوتقل بور      نیتر مهم



 ١٣٩6زمستان  ♦ وسوم شماره بیست ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     8

. در این راستا در ابتدا با توجه به میزان دسترسی اسکمیزان فقر در سواحل مکران 
روسوتایی،   بهداشوک  خانوه  ددرمانی، تعدا تخک تعداد»هفک متغیر شامل  ها دادهبه 

ازای  بوه  یبخشو  تووان  مرکز آزمایشگاه، تعداد داروخانه، تعداد پزشر، تعداد تعداد
و پونف متغیور شوامل     برای تعیین شاخص بهداشک «یپرتونگار مرکز و تعداد افراد

 اعضوای  موسویقی، تعوداد   اجورای  نموایش، تعوداد   سوالن  تئاتر، تعداد سالن تعداد»
برای تعیین شاخص فرهنگ انتخاب  «موجود در کتابخانه های کتاب کتابخانه، تعداد

ها با استفاده  سپس با توجه به تعداد متغیرها و در جهک کاهش ابعاد آن شده اسک؛
ی اساسوی دو شواخص ترکیبوی بورای بهداشوک و      ها مؤلفه لیوتحل هیتجزاز رو  

. نوآوری این مقاله نسبک به تحقیقا   اشته در این زمینه، شود میفرهنگ معرفی 
در کنار رو  ر رسیون چندک، معرفی دو شواخص ترکیبوی ارتقوای بهداشوک و     

 .اسکفرهنگ در سواحل مکران 

 . ادبیات موضوع1

 . محاسبه خط فقر1-1

 کننوده  تئوری رفتوار مصورف »های مرسوم برآورد خط فقر، استفاده از  کی از رو ی
 در آن خط فقر مطوابک بوا یور سووطح     که اسک « رایی بر رویکرد مطلوبیک مبتنی

، « یووری -اسووتون  »شود. با استفاده از تابع مطلوبیوک   حداقل مطلوبیک برآورد می
را اسوتخراج کورد. سیسوتم مخووارج خطووی       (LES) سیستم مخارج خطیتوان  می
پوایری، همگوون    های نظری تابع تقاضا اسک که شامل جمع محدودیک ةکنند نیتمم

بوودن از درجوة لفر نسبک به قیمک و مخوارج، متقوارن بووودن و نیمووه معووین      
. ایوون اسووک «هوویکس -اسالتسووکی»هووای  بوووودن مووواتریس جانشوووینی کشووش 

 یری اسک. از آنجووا کووه دسووتگاه    -خصولیا  ناشی از توابع مطلوبیوک استون
آمده نیووز   دسک اسک، توابع هزینه به« ١هموثتیر»ترجیحواتی مبنوای ایون سیسوتم، 

لوور  خوط    مربو وه بوه   «هوای انگول   منحنی»شوبه هموثتیور بووده و در نتیجوه 
راسک خواهد بود. در ضمن در سیسوتم مخوارج خطوی، کشوش درآمودی تقاضوا     

                                                                                                                                 

1  . Homothetic 
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همواره مثبک اسک و ایون سیسوتم توانووایی توضوویح کارهوای پسوک را نودارد.        
 ؛شوده از آن، همواره منفی اسوک  قاضای محاسوبههمچنین کشش قیمتی و متقا ع ت

 (.1392 بنابراین، کارها مکمل یکدیگرند )لیارد،
ریزی شوده بورای کارهوای    پایه»به تابع مطلوبیک  ١ ری-تابع مطلوبیک استون

نیز مشهور اسک و ساز ارترین نوع تابع تقاضا برای ایون منظوور اسوک.     «ضروری
توان  این اسک که بنا به اقتضای موضوع تحقیک، می نکته قابل توجه درباره این تابع

 یوری آن، نقوش    رود در روند تابع تقاضا و شکل هر متغیر دلخواه را که احتمال می
(. از  رفی، برخالف سایر 1390فر و خیابانی،  داشته باشد، وارد مدل کرد )سجادی

ن، بورآورد  یر جنبه از نیازهوای انسوا   بر اساسهای برآورد خط فقر که تنها  رو 
دهند و عاری از تور  نیستند، بورآورد خوط فقور بوا اسوتفاده از سیسوتم        انجام می

هوای مختلوف کواریی کوه تموام       مخارج خطی و تابع مطلوبیوک مواکور در  وروه   
  یری اندازهتا حدودی مشکل تور  در  تواند می یرد،  نیازهای افراد را در نظر می

ی ا شوده  شوناخته مودل  « 1رابطوه  (. »1379ری، را رفع کند )نادارن و غالمی نتاج امی
 اسک که در بسیاری از مطالعا  با نام سیستم مخارج خطی به کار رفته اسک.

(1)   𝐶𝑖 = 𝑝
𝑖
𝑞

𝑖
= 𝑝

𝑖
𝛿𝑖 + 𝛽

𝑖
∑ (𝑝

𝑖
𝑞

𝑖
− 𝑝

𝑖
𝛿𝑖)

𝑛

 

𝐶𝑖 در این رابطه  = 𝑝
𝑖
𝑞

𝑖
 ام خانوار اسک. iنشانگر هزینه کاری  

ام توابعی از قیموک هموان     iآن اسک که تقاضای کاری  دهنده نشان( 1رابطه )
∑کار، قیموک سوایر کارهوا و درآمود اسوک. عبوار        (𝑝𝑖𝑞𝑖 − 𝑝𝑖𝛿𝑖)

𝑛  الوطالحاً را 
 ویند؛ یعنی درآمدی که میزان مخارج برای حداقل معوا    می 2«درآمد فرامعیشتی»

𝛽𝑖کنار  ااشته شده اسک. در معادله ماکور  و به ایون معنوی   ، سهم نهایی مخارج   
شوده   ریال افزایش یابد، مخوارج لورف   100اسک که چنانچه درآمد کل برای مثال 

ها، چند ریال افزایش خواهود یافوک.    ام پس از کسر حداقل معا i بر روی کاری 
𝛽𝑖به الطالحدر  نیوز  « میل نهوایی بوه مصورف در ارتبوا  بوا درآمود فرامعیشوتی       »  
ام یا بوه عبوارتی دیگور، حوداقل     i داقل معا  کاری ح دهنده نشان 𝑝𝑖𝛿𝑖 ویند.  می

                                                                                                                                 

1. Stone–Geary Utility Function 

2. Supernumenary  Income 
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 از این کار هزینه کرده اسک. کننده مصرفمیزانی اسک که 
ک در بو ودن آن اسوک. ثا ب تاهای سیستم مخارج خطی، ایس محدودیک زیکی ا
کننده، معیشک ضروری خود را تغییر نوداده و سواختار    مصرف یعنی، 𝛿𝑖نظر  رفتن

با افزایش سطح زنود ی و بوار    که ییکسان اسک. در لورتها  تقاضا در تمام دوره
بوه   در نتیجوه، رود میزان حداقل معا  نیز تغییر کند.  رفتن توقعا  افراد، انتظار می

یر متغیر و نوه   عنوان به 𝛿𝑖علک تغییر سلیقه و عادا  مصرفی، رزم اسک که جزء 
بوه یور سیسوتم تقاضوای     یر پارامتر تغییر نماید. در نتیجه سیستم تقاضای ایستا، 

ام در هور   iکه حداقل معوا  کواری    شود می ردد. در نتیجه فرض  پویا تبدیل می
𝛿𝑖دوره به نسبتی از مصرف همین کار در دوره قبول،    = 𝖺iqit−1    بسوتگی خواهود

رابطه » لور  بهتوان  را می« 1رابطه »(؛ بنابراین 1389داشک )ارشدی و همکاران، 
 بازنویسی کرد:« 2

(2)   𝐶𝑖𝑡 = 𝑝
𝑖𝑡

𝑞
𝑖𝑡

= 𝖺iqit−1
𝑝

𝑖𝑡
+ 𝛽

𝑖
(𝑌 − ∑ 𝖺iqit−1

𝑝
𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

) 

 و با توجه تعاریف خواهیم داشک:
(3) qit−1 =

Cit−1

pit−1

 

 را تعریف و وارد مدل خواهیم کرد. 𝑋𝑖𝑡بنابراین متغیری مانند 
(4) Xit−1 =

Cit−1

pit−1

pit = qit−1pit 

 خواهد آمد. به دسک« 5رابطه » لور  بهدر پایان مدل 
(5)   Cit = p

it
q

it
= 𝖺iXit + β

i
(Y − ∑ 𝖺iXit

n

i=1

) 

مجموع این تابع برای هشک  روه کاریی، تابع سیسوتم مخوارج خطوی بوا فورض      
آورد. این تابع سیستمی نیوز بوه اختصواص کول       یری عادا  را به وجود می شکل

تقاضای هر کوار بوا قیموک آن     زمان هم  ور بهکه  شود می مربو هزینه بین کارها 
 کار، قیمک سایر کارها و درآمد در ارتبا  اسک.

 :شود میحالل « 6رابطه » لور  بهبنابراین هزینه مورد نیاز برای هر کار 
(6) δitPit = 𝖺i(Qit−1Pit) = 𝖺iXit 

های کاریی، خوط فقور    برای تمام  روه آمده دسک بهبا جمع زدن این حداقل معا  
 (:1389زیر به دسک خواهد آمد )ارشدی و همکاران،  لور  به
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(7)   Zt = ∑ δitPit

8

i=1

= ∑ 𝖺iXit

8

i=1

 

 راهبرد كاهش فقر  . 1-2

 ی سالمت ها شاخصارتقای  .1-2-1

ی وجوود  ا هیدوسوو که بین فقور و بهداشوک ارتبوا      دهد میمطالعا  تجربی نشان 
بهداشتی اسک و در  های ترین موانع دسترسی به مراقبک دارد؛ زیرا فقر یکی از مهم

  ییتوانوا بر سالمتی افراد اثر اار باشد. افوراد فقیور    تواند میای از زند ی  هر مرحله
های بهداشتی را نداشته، بوه علوک مشوکال      پرداخک هزینه مواد غاایی و مراقبک

بور روی   توانود  میهای مناسب ارتقا سالمک ندارند. فقر  مالی ا الع دقیقی از شیوه
اثر اار باشد و  توسعه درحالنظیر استعمال دخانیا  در کشورهای عادا  فرهنگی 

تحقیقوا    بور اسواس  پردازنود.   بیشتر به استعمال دخانیا  موی  معمورًافراد فقیرتر 
تفاو  در امید به زند ی یر درلود بوار و یور درلود پوایین توزیوع        شده انجام

 10زنوان در حودود   سال و برای  15درآمد در ایار  متحده برای مردان در حدود 
فقور   2000اند که در سال   . محققان دیگر نشان داده(Chetty et al, 2016) سال اسک

هوزار نفور    119هزار نفر و نابرابری درآمد بوه مورگ    133در سطح فردی به مرگ 
 . (Chetty et al ,2016(؛ )Galea et al, 2011منجر شده اسک )

هوای   زمینه تمثیرتحک  تواند مینظریا  توسعه سالمک، سالمک  چارچوبدر 
مثوال   عنووان  بهبیولوژیکی، ژنتیکی، رفتاری، اجتماعی و اقتصادی قرار داشته باشد؛ 

های  با خطر دیابک، بیماری تواند میوزن کم نوزادان در هنگام تولد در جوامع فقیر 
زودرس همراه باشد. از سووی دیگور، کودکوان در جواموع فقیور       ریوم مرگقلبی و 

ی، آزار کوودک هوای خوانواد ی،    زا ماننود در یوری   زیواد عوامول اسوترس    لاحتما به
 & Halfon) کننود  موی خشونک و مشکال  عوا فی و رفتواری بیشوتری را تجربوه     

Hochstein, 2002; Braveman et al 2011) از  ریوک   تنهوا  نوه به عبار  دیگور، فقور   ؛
بر زند ی افراد اثر اار باشد؛ بلکوه بوا    تواند میمحرومیک غاایی، تحصیال  و ... 

به اختالر  روانی و افسرد ی در افراد مختلف  تواند میهای مزمن  تشدید استرس
بوار،   فشوارخون بیمارهوای موزمن قلبوی،     تواند می(. فقر Kondo, 2012منجر شود )
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هوای دهوان و دنودان و نواتوانی      های تنفسی، بیمواری  سکته، چاقی، دیابک، بیماری
تی را نیز افزایش دهد. عالوه بر این، جوامع فقیر نورخ بوارتر جورم و عوامول     حرک

 (.Braveman et al 2011 Chetty et al ,2016 ;) کنند میزای محیطی را تجربه  استرس
 نوبوه  بوه توان نشان داد که فقدان امکانا  بهداشک و درمان  از سوی دیگر، می

آیود؛ زیورا در وهلوه نخسوک      ب میخود یکی از عوامل اللی افزایش فقر به حسا
بورای   توسوعه  درحوال در کشوورهای   خصووص  بوه سهم بزر ی از درآمد خانوارها 

های بهداشوتی ماننود آزموایش، دارو، مشواوره و سوایر       ی مراقبکها هزینهپرداخک 
یابد و برخی خانوارها  اختصاص می ونقل حملهای غیررسمی مانند هزینه  پرداخک

شووند.   های بار مجبوور موی   به دریافک تسهیال  با بهره اه هزینهبرای پرداخک این 
جملوه فورد    خانوار ازمراقبک از فرد بیمار در خانواده، برخی از افراد  منظور بهدوم، 

بیمار نا زیر به ترک شغل یا ترک تحصیل اسک که هر دو شرایط کاهش درآمود و  
 .کند میافزایش فقر را ایجاد 

موجب افوزایش   بر بهبود کیفیک زند ی افراد، بنابراین ارتقای سالمک، عالوه
ی هوا  هزینوه . در مقابل فقدان سالمتی نیروی کار منجر به شود میرفاه در جامعه نیز 

انوداز   وری، کاهش تولید، کاهش پس درمانی، کاهش ساعک نیروی کار، کاهش بهره
. فقودان سوالمتی در جامعوه همچنوین     شوود  میافزایش فقر در جامعه  کینها درو 

هوای   موجب تغییر رویکرد مخارج دولک از آموز  و توسوعه بوه سومک مراقبوک    
  ردد. بهداشتی و درمانی می

انوداز و   مسوتقیمی بور تولیود و مشوارکک، پوس      تومثیر به این ترتیب، سالمتی 
شوناختی و کیفیوک    وری نیروی انسانی و سایر عوامل جمعیوک  ، بهره ااری سرمایه

(. بوه هموین دلیول، کلیوه جواموع      1386ی آزاد، نیروی انسانی دارد )امینی و حجاز
ی بهداشوک و سوالمک دارنود    هوا  شواخص ای به افزایش کیفی و کمّوی   توجه ویژه
ای کوه معتقود اسوک بودجوه      (. در مقابول  نظریوه  1390پوور و همکواران،    )لطفعلی

، بسویاری از اقتصواددانان   شوود  میبهداشتی هرساله دولک یر نوع هزینه محسوب 
دانند که در نهایک باعث رشد و توسعه  می  ااری سرمایهرا نوعی  ها هزینهاین نوع 

مخارج بهداشتی، سالمک افراد جامعوه و   که یدرلورت ردد. به اعتقاد این  روه  می
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وری به افوزایش تولیود و    از  ریک بهره تواند میدر نتیجه امید به زند ی ارتقا یابد، 
هوای   در زیرساخک  ااری سرمایهد رو کاهش فقر منجر شود. برای همین انتظار می

بهداشتی و سالمک موجب بهبود کیفیک زند ی افراد شده، فقر را کاهش دهد. بور  
یکوی از عوامول موؤثر بور      عنووان  بهاین اساس در این مطالعه نیز شاخص بهداشک 

 کاهش فقر در نظر  رفته شده اسک.

 ی فرهنگیها شاخصی ارتقا .1-2-2

از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش فقر اسک. از دید اه ارتقای سطح فرهنگ در جامعه 
هوا، ترجیحوا  و    ارز  نیوی تعدانشمندان علووم اجتمواعی، فرهنوگ عامول مهوم      

 یوری   هوا نقوش مهموی در شوکل     . ایون تفواو   شود میباورهای افراد جامعه تلقی 
 هیدوسوو عملکرد اقتصادی جوامع دارد. در واقع بوین فقور و فرهنوگ یور رابطوه      

و  هنجارهوا کوه   کنود  موی ( اسوتدرل  1987« )١ویلسوون »مثوال   عنوان بهوجود دارد؛ 
های اجتماعی در منا ک محروم موجب انوزوای اجتمواعی و محودود شودن      ارز 

که افراد فقیور بوه    دهد می( نشان 2004) 2«ماریو اسمال. »شود میتحرکا  اجتماعی 
بور عملکورد    های اجتماعی تمایل ندارند. در مقابل فرهنوگ نیوز   شرکک در فعالیک

اقتصادی در کشورها اثر اار اسک. بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده هستند که 
مستقیم با باورهوای    ور بهداری، روند رشد اقتصادی و لنعتی شدن  ظهور سرمایه

 (.Acemoglue, 2009)فرهنگی و ماهبی افراد جامعه ارتبا  دارد 
های  سعه اقتصادی در پژوهشی توها مؤلفهترین ارتبا  بین فرهنگ و  معروف

دید اه وبر ریشوه لونعتی شودن غورب      بر اساس( اراله شد. 1930« )3ماکس وبر»
توان یر عامل فرهنگی مانند الالحا  پروتستان و افزایش کالوینیسوم   اروپا را می

در نظر  رفک. از دیود اه وی فرهنوگ پروتستانیسوم عامول مهموی بورای توسوعه        
 یری باورهوایی شود    رود؛ زیرا موجب شکل ه شمار میداری در انگلستان ب سرمایه

ی فرهنوگ بوا    وورکل  بوه . کنود  موی  دیتمکانداز بیشتر  ی و پسکوش سخککه به کار، 
                                                                                                                                 

1. Wilson 

2. Mario Small 

3. Weber 
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شورایطی را بورای بهبوود کوارایی و      تواند میهای مشترک درون  روه  ترویف ارز 
 ارتقای الول اخالقی فراهم کند و از این  ریک بر اهوداف اجتمواعی، اقتصوادی و   

( مودلی  2006) ١« اسو و همکاران»مثال  عنوان به (2)سیاسی در جوامع اثر اار باشد.
را معرفی کردند که در آن باورها و هنجارهوای  روهوی بور باورهوا و ترجیحوا       

 اارد. با توجه به اینکه فرهنگ یر متغیر کیفی اسک در این مطالعه  می تمثیرفردی 
 سوالن  تئواتر، تعوداد   سوالن  همچوون تعوداد  سعی شده شاخصی ترکیبی از عواملی 

 اعضوای  نفور و نسوبک تعوداد    هوزار  ده به ازای هر موسیقی اجرای نمایش و تعداد
رود  جمعیک ساخته شود و انتظار موی  به کتابخانه های کتاب جمعیک و به کتابخانه

 با افزایش این شاخص فقر کاهش یابد.

 های تحقیق پیشینه .1-3

بوه   «کنند ان فقر در کنیا بینی پیشارزیابی »با عنوان  ای مطالعه( در 2019) 2«اودهیمبو»
که با وجوود   دهد میارزیابی فقر در این کشور پرداخته اسک. نتایف تحقیک وی نشان 
ای وجوود دارد. ایون    تال  برای کاهش فقر، همچنان فقر در کنیا در سوطح  سوترده  

نشان داده که سن، مواهب و   مطالعه با استفاده از یر ر رسیون لجستیر چند متغیره
 کووه یدرحووالوابسووتگی سیاسووی از جملووه عواموول مووؤثر بوور فقوور در کنیووا اسووک؛   

به کاهش فقر در این کشور کمر قابل توجهی نماید. ایون   تواند می وپرور  آموز 
ی هوا  هزینوه که برای کاهش فقر در کنیا رزم اسوک دولوک بوه     کند میمطالعه تولیه 

ضومن اینکوه     ای نمایود؛  ی در این کشور توجوه ویوژه  آموز  در همه مقا ع تحصیل
 در کاهش فقر مؤثر باشد. تواند میهای اجتماعی به سالمندان  کمر
 و فقر کننده نییتع عوامل»( در تحقیک خود با عنوان 2019) 3«پنگ و همکاران»
 سوطح  فراوان و درآمد با ای جامعه ،کنگ هنگ از شواهدی: فقر  یف در ها آن تغییر
از رویکورد   بوا اسوتفاده   کنوگ  هنوگ فقور در   کننده نییتعبه بررسی عوامل  «بار فقر

اند. نتایف ر رسیون لجستیر نشان  پرداخته ریلجستر رسیون چندک و ر رسیون 

                                                                                                                                 

1. Guiso et al 

2. Odhiambo 

3. Peng et al 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-018-2038-5#auth-1
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های تر والود، بیکواری،    ی، خانوادهزند که سن، جنسیک، نداشتن شریر  دهد می
 کنوگ  هنوگ قر را در ی، تحصیال  پایین و ضعف جسمانی میزان فجاریاستمسکن 
که نداشتن شوریر زنود ی،    دهد می. نتایف ر رسیون چندک نشان دهد میافزایش 

زند ی در خانوارهای تر والد و بیکاری در تمام سطوح موجب افوزایش فقور در   
 .شود میجامعه 
 شوواهدی : اقتصادی توسعه و فقر»با عنوان  ای مطالعهدر ( 2018) 1«ناکاباشی»
از سوال   لیو برز یکشوورها  یبر توسعه اقتصادرا تمثیر فقر  «برزیل های ایالک برای
کوه بوروز فقور در    داده نشوان   مطالعه نیا فینتا. ی کرده اسکبررس 2015تا  1980

 ،لیو برز رتور یفق یهوا  و افراد در ایالک اسک مؤثر لیبرز های ایالک یتوسعه اقتصاد
 هیدر سورما   وااری  سورمایه هنگوام کنتورل    ینسبک به هر کار ر حت یدرآمد کمتر

همچنوین نتوایف نشوان    دارند.  هیسرما یو کاهش ارز  پول یانسان هیسرما ،یکیزیف
 دیگور  در رابطوه بوا   کننود  موی   یوری  انودازه  را دیکوه فقور شود    ییرهایمتغ ،دهد می
 هوای  ایالوک  یتوسوعه اقتصواد   بیشتری بر ، تمثیرکنند می نییکه فقر را تع ییرهایمتغ
 .دهد مینشان  لیبرز

 کننوده  نیوی تع عوامول »با عنوان  ای مطالعه( در 2015) 2«حبیاریمانا و همکاران»
با استفاده از رویکرد ر رسویون   «کوانتایل ر رسیون کاربرد: رواندا در خانوارها فقر

اند. در این تحقیک  کردن آن را در رواندا بررسی کرده کن شهیرکوانتیل، فقر و نحوه 
ی تحقیوک  هوا  یافتوه از خصولیک خانوارها و سرپرسک خانوار استفاده شده اسک. 

که سطح تحصیال ، جنسیک و سن سرپرسک خانوار، اندازه خوانوار   دهد مینشان 
 و محل زند ی اثر معناداری بر فقر در رواندا دارد.

 و اقتصووادی نووابرابری»بووا عنوووان  ای مطالعووهدر ( 2014) 3«و جیوور زمانووایهاک»
اسوتفاده از   بوا « مختلوف  یهوا  شواخص  بوه  توجوه  بوا  جنوبی آفریقای در اجتماعی
 ،یجنوب یقایمنا ک آفر انیدر م ییسنجش توسعه فضا یبرا  ونا ون یها شاخص

 ای منطقهاز عوامل اثر اار بر توسعه  یکیرا  یلنعت ةتوسع یها شاخصو  رهایمتغ
                                                                                                                                 

1. Nakabashi  

2. Habyarimana et al. 

3. Hakizimana & Geyer 
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 ،ینسوب  نیانگیو از انحراف م یچندبعد یبیشاخص ترک ان،این محققاند.  لحاظ کرده
، شواخص  «کوزنتس»نسبک  ،ینیج بیضر ،یتمیلگار اریانحراف مع رها،یتغسطح م
ساخته و نشان  را« نسونیاتک»و شاخص  یتمیلگار نیانگیانحراف م ،«لیت» ینابرابر
و  یعوامول اجتمواع   یموردم، از تموام   یو سوکونتگاه  یاند که انتخاب اقتصاد داده

 .آید ی به دسک میمتفاوت فینتا ها شاخصاز  ریمتمثر اسک و از هر  یاقتصاد
در  بور آن ین تحقیقا  درباره تعیین خط فقور و عوامول موؤثر    تر مهمبرخی از 

 ایران:
بررسی روند فقر در منا ک »با عنوان  ای مطالعه( در 1397« )بهرامیان و کرمی»

خوط فقور در منوا ک روسوتایی ایوران  وی         یری اندازه بررسی به «یراناروستایی 
مربوو    یها دادهمنظور با استفاده از  برای این. اند پرداخته 1392تا  1376 یها سال

به  رح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، ابتدا بوا تخموین مواتریس عملکورد     
لوف بورآورد و سوپس خوط فقور      مخت یها ، میزان انرژی دریافتی در دهریا هیتغا

نتوایف  انود.   کورده کالری محاسبه  2300مطلک منا ک روستایی کشور بر مبنای معیار 
سال مورد بررسی خوط فقور در منوا ک روسوتایی کشوور       17که  ی  دهد مینشان 

 .کاسداشته روندی افزایشی 
اثورا  توسوعه موالی بور     »با عنووان   ای مطالعه( در 1396« )حسنوند و نادمی»

اثر توسعة مالی بر فقر مطلک در ایوران، بورای بوازة    به بررسی  «کاهش فقر در ایران
انود. آنوان    پرداختهو با استفاده از رو  سری زمانی ساختاری  1392 -1364زمانی 

 بوانکی  سیسوتم  اعطایی تسهیال  نسبک» و« مالی عمک»ز دو شاخص توسعة مالی ا
 بورآورد  نتایف. اند کرده استفاده« خلیدا ناخالص تولید بر تقسیم غیردولتی بخش به

ص توسوعة موالی، توسوعة    شواخ  دو هر اساس بر که دهد می نشان تحقیک های مدل
اشته اسک. بدین معنا که توا قبول از    اای  غیرخطی و آستانه اثر ،مالی بر فقر مطلک

حد آستانة مشخصی، توسعة مالی موجب بدتر شدن وضعیک فقر مطلک در جامعوه  
و  سوتر  توسوعة موالی در کشوور،      اما پس از عبور از این حود آسوتانه   ؛شود می

 دار بر کاهش فقر مطلک دارد.  ستر  توسعة مالی تمثیری مثبک و معنی

بورای تبیوین    اراله مودلی »عنوان ( در پژوهشی با 1394« )بسحاق و همکاران»
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و  بوه بررسوی   «چهارمحال بختیاری(فقر در منا ک روستایی )مطالعه موردی: استان 
تبیین فقر در منا ک روسوتایی اسوتان چهارمحوال و بختیواری بوا اسوتفاده از رو        

اسک. بر  بوک نتوایف    پرداختهی معادر  ساختاری ساز مدلی ریکار  بهپیمایشی و 
هوای پنهوان اجتمواعی،     تحقیک، مدل مرتبه دوم فقور روسوتایی تحوک تومثیر عامول     

هوای   ایون موضووع اسوک کوه عامول      نوده ده نشوان اقتصادی و سیاسی قرار دارد و 
 کنند.  یری اندازهاند فقر روستایی را  ی توانستهخوب بهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

های فقور   کننده تعیین»عنوان با  ای مطالعه( در 1392« )پور و میالعلمی ابراهیم»
ی توابلویی بوا متغیور    هوا  دادهکواربرد مودل    1388خانوارهای شهری ایران در سال 

درآمد خانوارهوای شوهری    -ی  رح هزینهها داده با استفاده از ریز «محدودسته واب
. پرداختنود عوامل مؤثر بر فقر به بررسی و مدل اقتصادسنجی،  1388کشور در سال 

 اسوک؛ تابلویی با متغیر وابسته محدود استفاده شده  یها دادهدر این مطالعه از مدل 
ی هوا  دادهو محاسوبه خوط فقور مودل رجیوک       هوا  دادهبندی  پس از خوشهبنابراین 

اجتماعی اثر اار بر فقر خوانوار  راحوی    -تابلویی که بر اساس متغیرهای اقتصادی
نتایف مطالعوه از بوین   شد. بر اساس نمایی برآورد  شده بود، با رو  حداکثر درسک

متغیرهای اثر اار بر فقر، متغیرهای نسبک تعداد افوراد باسوواد و شواغل بیشوترین     
متغیرهایی مانند بعد خانوار احتمال قرار یوری خوانوار را    که یدرحال ؛مثیر را دارندت

 .جنسیک سرپرسک خانوار اثر معناداری بر فقر دارد و دهد در دایره فقر افزایش می
بررسوی فقور و عوامول    »با عنوان  ای مطالعه( در 1389« )محمدزاده و همکاران»

به بررسوی خوط فقور، ابعواد فقور و       «ری کشورآن در بین خانوارهای شه کننده نییتع
پرداختنود. بورای    1387- 1373کننده آن در منا ک شهری ایران در سال  عوامل تعیین

این منظور از سیستم مخارج خطی برای تعیین شاخص اندازه فقر استفاده شد. سپس 
ر به بررسی عوامل مؤثر بر خط فقور در منوا ک شوهری د   « پروبیک»با استفاده از مدل 

تحصویال  سرپرسوک خوانوار و    که  دهد میپرداختند. نتایف تحقیک نشان  1387سال 
از جمله عوامل موؤثر بور کواهش فقور در منوا ک شوهری       جنسیک سرپرسک خانوار 

. همچنین سن سرپرسک خوانوار، نسوبک تعوداد افووراد دارای درآموود   رود یمبشمار 
 .ندهستخانوارها مؤثر در خانوار و بعد خانوار نیز در کاهش احتمال فقر 
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که در ایران تحقیقی پیراموون بورآورد خوط     دهد میمرور ادبیا  تحقیک نشان 
فقر در سواحل مکران انجام نگرفته اسک. از سوی دیگر در بیشتر تحقیقا  توجوه  

ی فرهنگ و بهداشک شده اسوک. در ایون تحقیوک ضومن     ها شاخصبسیار کمی به 
محاسوبه اثور ارتقوای بهداشوک و ارتقوای      معرفی دو شاخص ترکیبی جدید بورای  

فرهنگ بر میزان فقر در سواحل مکران از رویکرد ر رسویون چنودک نیوز اسوتفاده     
شده که در تحقیقا  داخل کشور درباره بررسی اثرا  مؤثر بر کواهش فقور موورد    

 توجه نبوده اسک.

 روش تحقیق. 2

ونکر و کو »لة یوسو  بوه ر رسیون چندک یر رو  آماری اسوک کوه نخسوتین بوار     
( معرفی شد. اساس این رو  بر تابع چندک شر ی اسوتوار اسوک   1978) ١«باسک

. در شوود  موی که در آن یر مجموعه از قدر مطلک خطا در اشکال نامتقارن حوداقل  
کاربردهای ر رسیون چندک، شناسایی شکل توزیع متغیر  نیتر مهمحقیقک یکی از 

. در رو  ر رسویون چنودک   اسوک وابستة الگو در سطوح  ونا ون متغیر مستقل 
. هور  شوود  میبندی توابع مختلف چندکی از تابع توزیع شر ی استفاده  برای ترکیب

. قرار کند میاز توزیع شر ی را مشخص  فرد منحصربهر رسیون چندکی یر نقطة 
ی از توزیوع  تور  کامول های چندک مختلف در کنار یکدیگر، توزیوع   دادن ر رسیون

ید. این نوع بررسی در تحقیقاتی بسیار مفید اسک کوه  نما شر ی اللی را فراهم می
های پهن و عوری  هسوتند. ارز  حقیقوی     دارای توزیع نامتقارن و توزیع با دنباله

 :شود میمشخص « 8»تابع توزیع لة یوس به Xمتغیر تصادفی 
(8)  𝑦𝑡 = 𝑥𝑡

´ 𝛽0 + 휀𝜃𝑡𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝜃(𝑦𝑡 , 𝑥𝑡) = 𝑥𝑡
´ 𝛽0 

T،  ،زمان𝑦𝑡  و𝑥𝑡
دهنده رشد اقتصادی و برداری از ر رسورهاسک.  به ترتیب نشان ´

𝛽  و휀 دهنووده بوورداری از پارامترهووا و جووزء اخووالل اسووک.  نیووز بووه ترتیووب نشووان
 𝑄𝑢𝑎𝑡𝜃(𝑦𝑡 , 𝑥𝑡) دهنده چنودک شور ی    نشان𝜃  ام از𝑦𝑡  شوده از   در سوطوح داده𝑥𝑡

´ 
ل نمودن مجموع قودر  ر رسیون معمولی از حداق برخالفاسک. ر رسیون چندک 

کوه بوه آن    کند میهای موزون برای برآورد پارامترهای الگو استفاده  مانده مطلک باقی
                                                                                                                                 

1. Koenker & Bassett 
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(. ر رسویون  Buchinsky, 1998 وینود )  موی « رو  حداقل قدر مطلوک انحرافوا   »
0 که ی ور بهام  𝜃چندک  < 𝜃 <  :  شود میتعریف « 9رابطه » لور  بهباشد  1

min 
1

𝑛
∑ 𝜃|𝑦𝑡 − 𝑥𝑡

´ 𝛽| + ∑ (1 − 𝜃)|𝑦𝑡 − 𝑥𝑡
´ 𝛽|

𝑡:𝑦𝑖𝑡<𝑥𝑖
´´𝛽𝑡:𝑦𝑡≥𝑥𝑖

´´𝛽

= min 
1

𝑛
∑ 𝜌𝜃휀𝜃𝑡

𝑛

𝑡=1

 
(9)  

برای محاسبه شاخص ترکیبوی بهداشوک و فرهنوگ نیوز از رو  تحلیول       ازآنجاکه
. رو  شوود  موی ی اساسی استفاده خواهد شد، در ادامه این رو  معرفوی  ها مؤلفه

با استفاده از ترکیب خطوی از   ی اساسی ساختار واریانس متغیرها راها مؤلفهتحلیل 
به عبار  دیگر در این رو  متغیرهای موجود در یور  ؛ کند میی ساز مدلمتغیرها 

ی غیور همبسوته خاللوه    هوا  مؤلفوه ای از  فضای چند حالته همبسوته بوه مجموعوه   
ی هوا  مؤلفوه ی اللی هسوتند.  ها مؤلفهها ترکیب خطی از  شوند که هر یر از آن می

شوند که از بردارهوای   نامیده می« (PC)ی اساسی ها مؤلفه» هآمد دسک بهغیر همبسته 
آینود.   موی  به دسکماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی متغیرهای اللی  ژهیو

؛ اسوک ی اللی در مدل همواره برابر با تعداد متغیرهای مورد بررسی ها مؤلفهتعداد 
را تعیوین کورد. معموورً دو یوا سوه مؤلفوه        هوا  مؤلفهتوان تعداد مشخصی از  اما می

ی ها مؤلفه. رو  تحلیل دهد میها را نشان  نخسک مقدار قابل توجهی از پراکند ی
های کاهش بعود در تحقیقوا  آمواری و اقتصوادی      ترین رو  اساسی یکی از رایف

ی رزم در ایون رو   هوا  مؤلفوه آید. معیارهای مختلفوی بورای تعیوین     می حساب به
 از: اند عبار که  شود یماستفاده 
 :ترسویم مقوادیر ویوژه در مقابول تعوداد       ١«آزمون اسوکری » آزمون اسکری
. در این نموودار تغییور در میوزان    دهد میی اساسی نمودار اسکری را نشان ها مؤلفه

 .شود میاهمیک مقادیر ویژه برای هر مؤلفه اساسی مشخص 
 :شوند کوه مقودار     رفته مییی در نظر ها مؤلفهدر ارز  ویژه،  ارزش ویژه

 . ردد می نظر لرف ها مؤلفهاسک و از سایر « 1از  تر بزرگ» ها آن
 :شووند   یی برای ادامه کار در نظر  رفتوه موی  ها مؤلفهدر این معیار  واریانس

 دهند. که درلد بیشتری از پراکند ی را توضیح می

                                                                                                                                 

1. Scree test  



 ١٣٩6زمستان  ♦ وسوم شماره بیست ♦م ششسال  ♦ راهبرد اقتصادی     20

 معرفی مدل و تعریف متغیرها .3

 برآورد خط فقر .3-1

طالعه از آمار مربو  به هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روسوتایی سوه   در این م
و  1363-1397استان کرموان، سیسوتان و بلوچسوتان و هرمز وان در بوازه زموانی       

 منظوور  بوه های کارهای مصرفی در دوره زمانی موورد مطالعوه     شاخص قیمک  روه
ارهوا از نشوریه   محاسبه شاخص فقر در منطقه مکران استفاده خواهود شود. ایون آم   

هوای   سارنه نتایف تفصیلی هزینه و درآمود خانوارهوای شوهری و روسوتایی اسوتان     
ماکور که مرکز آمار ایران منتشر کرده و از ا العا  بانر مرکزی ایوران اسوتخراج   

بور  شده اسک. برای برآورد سیستم مخارج خطی نیز از آمار هشک  روه کاریی که 
 -1انود از:   ستفاده خواهد شد. این کارهوا عبوار   بندی  شته، ا سیستم  بقه اساس
 وروه   -3 وروه پوشواک و کفوش؛     -2ها و دخانیا ؛  ، آشامیدنیها یخوراک روه 

 -6 روه بهداشک و درموان؛   -5و ملزوما  خانوار؛  هیاثاث روه لوازم،  -4مسکن؛ 
ها و خدما  فرهنگوی؛    روه تفریحا ، سر رمی -7و ارتبا ا ؛  ونقل حمل روه 

ی فقور از  هوا  شواخص  روه کارها و خدما  متفرقه. همچنوین بورای محاسوبه     -8
ی خام هزینه و درآمد خانوار استفاده شده اسک که پس از محاسوبه مخوارج   ها داده

شده، تعوداد خوانوار زیور     کل هر خانوار در هر دوره و با توجه به خط فقر محاسبه
 آید. خط فقر به دسک می

های ایستایی متغیرهای مدل انجام و سوپس توابع    برآورد مدل ابتدا آزمون برای
دهنده میل نهایی  ( که نشانβ. نتایف حالل از برآورد ضرایب )شود میانگل برآورد 

 1به مخارج خانوارهای روستایی و شوهری در سوواحل مکوران اسوک در جودول      
ر دو  روه خانوارهای آورده شده اسک. بر این اساس مقادیر ارز  احتمال برای ه

دار اسوک. همچنوین بیشوترین     درلد معنی 95روستایی و شهری در سطح ا مینان 
میل نهایی به مصرف خانوارهای روستایی و شوهری مربوو  بوه  وروه خووراک و      

دارنود. بوه ایون معنوی کوه       322/0و  421/0کوه بوه ترتیوب سوهم      اسوک دخانیا  
 32و  42برآوردن حوداقل معوا ،   خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب پس از 

 .کنند میدرلد از مخارج )درآمد( خود را لرف این  روه کار 
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 های کاالیی برای گروه βبرآورد  .١جدول 

 گروه کاالیی
 مناطق شهری مناطق  وستایی

β مقدا  ا زش احتمال β مقدا  ا زش احتمال 
 000/0 332/0 000/0 421/0 خم اک و دخانیات

 000/0 140/0 000/0 154/0 پمشاک

 000/0 267/0 000/0 151/0 ماکن

 000/0 027/0 000/0 032/0 کاال و خدمات د  منزل

 000/0 099/0 000/0 106/0 بهداشت و د مان

 000/0 066/0 000/0 079/0 ونقل حمل

 000/0 067/0 000/0 021/0 تفریح و تحصیل

 000/0 036/0 000/0 033/0 کاالها و خدمات متفرقه

 منبع: محاسبا  تحقیک

هوا   ی آنگواار یجاهای کاریی و بوا   مربو  به هر کدام از  روه βدر ادامه با داشتن 
در معادر  سیستم مخارج خطی و تبدیل آن به یر رابطه خطوی و بوا اسوتفاده از    

هوای کواریی مختلوف بورای هور دو  وروه منوا ک          روه a، پارامتر «ISUR»رو  
آورده  2در جودول   a. نتوایف ضورایب تخمینوی    شود میروستایی و شهری برآورد 

درلود   95ها در سوطح ا مینوان    ، تمامی آمارهشود میچنانچه مشاهده  شده اسک؛ 
 یووری عوواد  نسووبی  ضووریب تعوودیل فوورض شووکل aدار هسووتند. پووارامتر  معنووی

(𝛿𝑖 = 𝖺iqit−1 که حداقل میزان مصرف کواری   شود می( اسک. فرضi   در زموانt ،
تعودیل   aف همین کار در دوره  اشته بستگی دارد و توسط ضریب به میزان مصر

، t. حداقل میزان  روه خووراک و دخانیوا  در منوا ک روسوتایی در دوره     شود می
( اسک. این میزان برای همین  وروه  t-1مصرف همین کار در دوره  اشته ) 865/0

 اسک. 643/0کاریی در منا ک شهری برابر با 

 های کاالیی رای گروهب aبرآورد  .2جدول 

 گروه کاالیی
 مناطق شهری مناطق  وستایی

A مقدا  ا زش احتمال a مقدا  ا زش احتمال 
 000/0 643/0 000/0 856/0 خم اک و دخانیات

 000/0 756/0 000/0 910/0 پمشاک

 000/0 766/0 000/0 923/0 ماکن

 000/0 750/0 000/0 859/0 کاال و خدمات د  منزل

 000/0 754/0 000/0 955/0 د مان بهداشت و

 000/0 758/0 000/0 887/0 ونقل حمل

 000/0 736/0 000/0 895/0 تفریح و تحصیل

 000/0 714/0 000/0 901/0 کاالها و خدمات متفرقه

 منبع: محاسبا  تحقیک
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( هر  روه کاریی و با کمور  ورفتن   aدر ادامه با استفاده از ضریب عادا  نسبی )
هوای مختلوف کواریی در منوا ک      به محاسوبه حوداقل معیشوک  وروه    « 6رابطه »از 

پیوسک نتایف بورآورد خوط فقور     2و  1. جدول شود میروستایی و شهری پرداخته 
. دهود  موی )حداقل معا  پولی( منا ک روستایی و شهری سواحل مکران را نشوان  

 هوای  پیوسک نشان داده شده اسوک،  وی سوال    2و  1های  در جدول ور که  همان
خط فقر در خانوارهای روستایی و شوهری سوواحل مکوران رونود      1397تا  1364

که خط فقر )حداقل معا ( سارنه منوا ک روسوتایی     وری لعودی داشته اسک. به
 ور متوسوط سوارنه    به ترتیب به 1397تا  1364و شهری سواحل مکران  ی دوره 

قل معا  یا خط فقور  رشد حدا دهد میدرلد افزایش پیدا کرده که نشان  20و  22
در منا ک روستایی بیشتر از منا ک شهری سواحل مکران بوده اسک. دلیل افوزایش  
خط فقر در منا ک روستایی و شهری نرخ باری تورم و همچنوین کواهش قودر     

 های مورد بررسی در سواحل مکران بوده اسک. خرید خانوارها  ی سال
ایوون شوواخص   ته خواهد شد. پرداخ، فقرنسبک سرشمار  به محاسبه پایاندر 

( به N) بوه کول افوراد در جامعوه، q)زیورخط فقور(  از نسوبک تعوداد افوراد فقیور
. زموانی شوواخص   کنود  میاندازه این شاخص بین لفر تا یر تغییر آید.  دسک می

که درآمد کلیه افراد جامعوه از خوط فقور بورآورد شووده آن جامعووه        لوفر اسوک
که تمام افراد جامعه زیر خوط فقوور    اسکشورایطی برابر با یر بیشوتر باشود و در 

، شواخص نسوبک سرشومار در منوا ک روسوتایی و      1د. نمودار شماره زنود ی کنن
. بر این اساس شاخص نسبک سرشمار برای هور دو منوا ک   دهد میشهری را نشان 

ش روستایی و شهری سواحل مکران در انتهای دوره نسبک بوه ابتودای دوره، افوزای   
چشمگیری داشته اسک که از افزایش نرخ فقر و درلد خانوارهای زیور خوط فقور    

 در منا ک روستایی و شهری سواحل مکران نشان دارد.
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 ١٣٩6-١٣67های روند نسبت سرشمار فقر روستایی و شهری در سال .١نمودار 

 
  ی تحقیکها یافتهمنبع: 

آمار تولیفی مربو  به شاخص نسبک سرشومار را در منوا ک شوهری و     3جدول 
 .دهد میروستایی نشان 

 فقر در مناطق روستایی و شهری سواحل مکران آمار توصیفی شاخص نسبت سرشمار .٣ جدول

 انحراف معیا  کمترین مقدا  بیشترین مقدا  میانه میانگین 

 137/0 41/0 9/0 71/0 7045/0  وستایی

 0774/0 51/0 81/0 64/0 6627/0 یشهر

 ی تحقیکها یافتهمنبع: 

در  1397توا   1364بر این اساس میانگین شواخص نسوبک سرشومار فقور در دوره     
درلود بووده    66درلد و در منوا ک شوهری برابور بوا      71منا ک روستایی برابر با 

خانوارهای درلد از  71 ور متوسط در دوره زمانی مورد بررسی  بنابراین به؛ اسک
انود. بیشوترین    درلد از خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار داشوته  66روستایی و 

مقدار شاخص نسبک سرشمار فقر در منا ک روستایی و شهری به ترتیب برابور بوا   
اختصواص دارد. همچنوین کمتورین مقودار      1374 اسک کوه بوه سوال    81/0و  9/0

و  41/0ی به ترتیب برابر با شاخص نسبک سرشمار فقر در منا ک روستایی و شهر
 اختصاص دارد. 1383و  1364های  اسک که به سال 51/0

 بررسی عوامل مؤثر بر فقر .3-2

در این بخش به بررسی عوامول موؤثر بور فقور در سوواحل مکوران بوا اسوتفاده از         
 . برای این منظور رابطه زیر را در نظر بگیرید:شود میر رسیون چندک پرداخته 

(10) 𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝑡 = 𝛼 +  𝛽 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑡 +  𝛾 𝐶𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡 + 𝛾 𝐾𝑡 + 휀𝑡 
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بوا  اسوک؛   tمیزان فقر در سواحل مکوران در دوره   دهنده نشان، 𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝑡که در آن
پایر نیسک از  به تفکیر شهری و روستایی امکان ها دادهتوجه به اینکه دسترسی به 

عنوان شاخص فقور   متوسط شاخص نسبک سرشمار در منا ک شهری و روستایی به
شاخص ترکیبوی سوالمک و فرهنوگ در      𝐶𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡و  𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑡  . شود میاستفاده 
محاسبه شوده   (PCA)ی اساسی ها مؤلفههستند که با استفاده از رو  تحلیل  tدوره 
 . دهد میرا نشان جمله اخالل مدل  휀𝑡ای تمثیر اار بر فقر و سایر متغیره 𝐾𝑡 اسک. 

نفور   هوزار  ده هور  ازای به درمانی تخک در مقاله حاضر از هفک متغیر، تعداد
(X1)هزار ده هر ازای به روستایی بهداشک خانه ، تعداد ( نفرX2تعداد ،) بوه  پزشر 
 (، تعوداد X4نفور )  هوزار  ده هور  ازای به داروخانه (، تعدادX3نفر ) هزار ده هر ازای

 ده هور  ازای بوه  بخشوی  تووان  مرکوز  (، تعدادX5نفر ) هزار ده هر ازای به آزمایشگاه
، بورای محاسوبه   (X7)نفور  هزار ده هر یبه ازا یپرتونگار مرکز ، تعداد(X6)نفر هزار

 نفور  هزار ده به ازای هر تئاتر سالن شاخص ترکیبی بهداشک و از پنف متغیر، تعداد
 موسویقی  اجرای ، تعداد(S2)نفر  هزار ده به ازای نمایش سالن ، تعداد(S1)جمعیک 

 تعوداد  ،(S4)جمعیوک   بوه  کتابخانوه  اعضوای  ، تعوداد (S3)نفور   هوزار  ده به ازای هر
برای محاسبه شاخص فرهنگ اسوتفاده خواهود    (S5)جمعیک  به کتابخانه های کتاب

انود.   ترکیب شوده  PCAی اساسی ها مؤلفهرو  تحلیل  لهیوس به ها شاخصشد. این 
ی اساسی رزم اسک همبستگی بین متغیرهوا  ها مؤلفه لیتحلقبل از استفاده از رو  

 نشان داده شده اسک. 4بررسی شوند. نتایف این همبستگی در جدول 

 شاخص بهداشت 7ماتریس همبستگی و نتایج آزمون بارتلت  .4جدول 

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1  
      1 X1 
     1 737/0 X2 
    1 57/0 58/0 X3 
   1 68/0 79/0 81/0 X4 

  1 93/0 68/0 74/0 62/0 X5 
 1 94/0 95/0 64/0 66/0 71/0 X6 

1 82/0 87/0 86/0 86/0 74/0 68/0 X7 

 شاخص بهداشت 7همباتگی بین  دییتأنتیوه آزممن با تلت برای 

p-value آزممن با تلت آما ه آزممن 

 عد  وجمد همباتگی(صفر )فرضیه  981/488 000/0
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احتمال وجود همبستگی بوین هفوک متغیور شواخص بهداشوک را       4مقادیر جدول 
ی مورد بررسی از آزمون ها دادهرای مطالعه همبستگی بین ب. همچنین دهد مینشان 

کوه فرضویه    دهود  موی نشوان   4. نتایف این آزمون در جدول شود میبارتلک استفاده 
؛ بنابراین بین متغیرهای شود میی ماکور رد ها دادهر لفر مبنی بر نبود همبستگی د

ی اساسوی بورای   هوا  مؤلفوه تووان از رو  تحلیول    فوق همبستگی وجود دارد و می
 برآورد شاخص بهداشک استفاده کرد.

. شوود  میمنظور محاسبه شاخص ترکیبی فرهنگ مراحل قبل تکرار  در ادامه به
اراله شده اسک کوه   5لک در جدول نتایف مربو  به تحلیل همبستگی و آزمون بارت

ارتقا فرهنگی در جامعه، همبستگی وجوود   دهنده نشان، بین پنف متغیر دهد مینشان 
ی الولی بورای محاسوبه شواخص ترکیبوی      ها مؤلفهتوان از رو  تحلیل  دارد و می

 فرهنگ استفاده کرد.

 ماتریس همبستگی و نتایج آزمون بارتلت شاخص فرهنگ .5 جدول

S5 S4 S3 S2 S1  
    1 S1 
   1 58/0 S2 
  1 45/0 45/0 S3 
 1 33/0 59/0 19/0 S4 

1 70/0 43/0 76/0 35/0 S5 
 شاخص فرهنگ 5همباتگی بین  دییتأنتیوه آزممن با تلت برای 

p-value آزممن با تلت آما ه آزممن 

 عد  وجمد همباتگی(صفر )فرضیه  015/393 000/0

ی اساسی در این تحقیک از آزمون اسوکری  ها مؤلفهبرای تعیین بهترین مؤلفه از بین 
نشان داده شده اسک. مقدار ویوژه بوردار اول کوه     3و  2 در نموداراستفاده  شته و 

، در شاخص بهداشک دهد میوسیله بردار اول را نشان  شده به واریانس توضیح داده
مقدار ویژه  اسک. در هر دو شاخص 3و در شاخص فرهنگ حدود  5/5در حدود 

حوداکثر   3و  2یابد. نقا  شکسک نمودارهای  دوم به کمتر از یر واحد کاهش می
تووان از مؤلفوه اول بورای     بنوابراین موی  ؛ دهود  موی ی اساسی را نشان ها مؤلفهتعداد 

 ساخک شاخص ترکیبی بهداشک و فرهنگ استفاده کرد.
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 بهداشتاسکری در تعیین شاخص  آزمون .2نمودار 

 

 اسکری در تعیین شاخص فرهنگ آزمون .٣ نمودار

 
 منبع: محاسبا  تحقیک

اراله شده اسک. بر  6آمار تولیفی متغیرهای ترکیبی بهداشک و فرهنگ در جدول 
ی بهداشک و فرهنگ تقریباً نزدیور بوه لوفر    ها شاخصاین اساس مقدار میانگین 

 753/1و  39/2اسک. مقدار انحراف معیار این دو شاخص نیز به ترتیوب برابور بوا    
ی ترکیبوی  هوا  شواخص اسک. با توجه به اینکه متغیرهای مورد استفاده برای برآورد 

دهنووده ارتقووای ایوون دو بخووش هسووتند، افووزایش ایوون  بهداشووک و فرهنووگ نشووان
 دهنده ارتقای بخش بهداشک و فرهنگ اسک. بی نشانی ترکیها شاخص

 ی ترکیبی بهداشت و فرهنگ در سواحل مکرانها شاخصآمار توصیفی  .6جدول 

 انحراف معیا  کمترین مقدا  بیشترین مقدا  میانه میانگین 

 e-16 65/0 66/3 35/4- 39/2 3.77 بهداشت

 e-16 0028/0 29/5 015/3- 753/1 1.61- فرهنگ

 ی تحقیکها یافتهمنبع: 
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« MCMB-A»در این مقاله از رویکرد بو  استرپ ر رسیون چندک مبتنی بر رو  
انود. رو    ( آن را معرفی کورده 2005) ١«کوچریسنگی و همکاران»استفاده شده که 

بو  استرپ به بهبود دقک برآوردهای حالل از نمونه، کمر قابل تووجهی   آماری
هوای فوراوان، شورایط     فرضیا  با ایجاد نمونه بسیاری نماید. این رو  فارغ از می

توان از لحک برآورد  و از  ریک آن می کند میتر  نمونه را به شرایط جامعه نزدیر
 (.Efron & Tibshirani, 1993تر شد ) فالله ا مینان برای ضرایب، مطمئن

با استفاده از ر رسویون چنودک در    بر فقرنتایف حالل از برآورد عوامل مؤثر 
هوا    زار  شده اسک. بر این اساس شاخص توسعه مالی در کلیه چندک 7جدول 

دارد. مقدار  معناداری بر فقر در سواحل مکران ی چندک اول اثراستثنا بهاثر منفی و 
در نوسوان بووده اسوک. در ایون      64/0تا منفوی   46/0منفی  ضریب متغیر فوق بین

عنووان شواخص توسوعه     به ها به تولید ناخالص داخلی تحقیک از نسبک سپرده بانر
شورایط بورای    توانود  موی ی توسعه مالی ها شاخصمالی استفاده شده اسک. ارتقای 

اعطای وام به فقرا را فراهم کند و از این  ریک با ایجاد فرلک بورای دسوتیابی بوه    
منابع مالی بیشتر شرایط کاهش فقر را ایجاد کنود. نتیجوه فووق بوا مبوانی نظوری و       

 ( اسک.1396« )حسنوند و نادمی»( و 2016« )آدنسو»تحقیقا  

 بوت استرپ()نتایج تخمین عوامل اثرگذار بر فقر در سواحل مکران با استفاده از رگرسیون چندک  .7جدول 

 9/0 8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 ها چندک
 -16/0 -001/0 -003/0 -14/0 -18/0 42/0 41/0 66/0 92/0 مبدأعرض از 

 -48/0*** -46/0*** 47/0*** -49/0*** -51/0*** -64/0*** -63/0*** -61/0** -05/0 تمسعه مالی
 03/0*** 025/0*** 025/0*** 03/0*** 03/0** 01/0 01/0 004/0 -009/0*** تعداد شاغلین
 -05/0*** -05/0*** -046/0*** -05/0* -04/0 -025/0 -02/0 -01/0 015/0 بهداشت
 -078/0*** -051/0** -05/0 -07/0 -08/0** -043/0 -047/0** 02/0 03/0 فرهنگ

 ی تحقیکها یافتهمنبع: 
 درلد 10 *درلد و 5 **درلد،  1 ***

ها اثر مثبوک بور    در سایر چندک وشاغلین در چندک اول اثر منفی و معنادار  تعداد
میزان فقر دارد. مقدار ضریب متغیر فوق از چندک میانه تا چندک نهوم مثبوک و در   

واحد  025/0تا  03/0 درلد معنادار اسک. مقدار این ضریب بین 99ا مینان سطح 

                                                                                                                                 

1. Kocherginsky et al 
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میوزان فقور پوایین اسوک      کوه  هنگامی دهد میدر نوسان بوده اسک. این نتیجه نشان 
اما هور چوه میوزان فقور افوزایش      ؛ کند میافزایش میزان اشتغال به کاهش فقر کمر 

. ایون نتیجوه   شود میکران نیابد، افزایش اشتغال موجب کاهش فقر در سواحل م می
که در کنار توجه به میزان اشتغال در جامعوه بایود بوه مسواللی ماننود       دهد مینشان 

که نرخ فقر در جامعوه بوار اسوک،     میزان حقوق و دستمزد نیز توجه کرد و هنگامی
 کار ران با میزان دستمزد اندک همچنان در تله فقر  رفتار هستند.

ی بهداشوتی در  هوا  شواخص دهنوده ارتقوای    شاخص ترکیبی بهداشک که نشان
دارد. ایون اثور از    منطقه مکران اسک، بر میزان فقور در سوواحل مکوران اثور منفوی     

 هوای معنوادار   به بعد معنادار اسک. مقدار ضریب متغیر فوق در چنودک « 6چندک »
کوه   دهود  میجه نشان در نوسان بوده اسک. این نتی 05/0تا منفی  0/ 046بین منفی 
ی بهداشتی مانند ارتقای تعداد بیمارستان و پزشکان میزان فقر ها شاخصبا افزایش 

ی شوواخص بهداشووک در اثر ووااریابوود. همچنووین میووزان  در جامعووه کوواهش مووی
 های بارتر با میزان فقر بارتر، بیشتر اسک. چندک

 منفوی  تا نهم از چندک سوم اثر شاخص ترکیبی فرهنگ بر میزان فقر در پایان
/ در نوسوان بووده   080توا منفوی    047/0اسک. مقدار ضریب متغیر فوق بین منفوی  

شاخص فرهنوگ   که نرخ فقر بار باشد ارتقا ، هنگامیدهد میاسک. این نتیجه نشان 
 .کند میبه کاهش فقر در جامعه مورد بررسی کمر 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

هوای   قور در سوواحل مکوران )اسوتان    هدف از مطالعه حاضر بررسی میوزان خوط ف  
بووده اسوک.    1397-1364سیستان و بلوچستان، هرمز ان و کرمان( در بازه زمانی 

ی هزینه درآمد خانوار و سیستم ها دادهبرای محاسبه شاخص خط فقر با استفاده از 
مخارج خطی به برآورد خط فقر در سواحل مکران پرداخته و در ادامه با استفاده از 

یون چندک عوامل مؤثر بر فقور در سوواحل مکوران بررسوی شود. ایون       مدل ر رس
عوامل شامل شاخص توسعه مالی، تعداد شواغلین، شواخص بهداشوک و شواخص     
فرهنگ بود. نتایف تحقیوک نشوان داد کوه بهبوود شواخص توسوعه موالی، شواخص         

 .شود میبهداشک و شاخص فرهنگ موجب کاهش میزان فقر در سواحل مکران 
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 بوک دسوتاوردهای تحقیوک متغیرهوای زیرسواختی و نهوادی،       ی بور   ورکل به
آینود. ایون متغیرهوا در     ابزارهای مناسب فقرزدایی در سواحل مکران به حساب می

ی بهداشوک، توسوعه موالی و    هوا  شاخص ااران هستند. برای نمونه  کنترل سیاسک
و  وااری موؤثر    توانند با سیاسوک  فرهنگ از جمله عواملی هستند که دولتمردان می

بلندمد ، نقش قابل توجهی در کاهش فقر در سواحل مکران ایفوا کننود؛ بنوابراین    
 اند از: های سیاستی برای کاهش فقر در سواحل مکران عبار  تولیه نیتر مهم

شاخص نسبک سرشمار برای هر دو منوا ک روسوتایی و شوهری سوواحل     . 1
داشته اسک که از  مکران در انتهای دوره نسبک به ابتدای دوره، افزایش چشمگیری

افزایش نرخ فقر و درلد خانوارهای زیر خط فقور در منوا ک روسوتایی و شوهری     
سواحل مکران نشان دارد. با توجه به نتوایف شواخص نسوبک سرشومار در منوا ک      

هوا و افوزایش نیوافتن درآمود      روستایی و شهری، افزایش زیاد سطح عمومی قیمک
یکوی از عوامول مهوم افوزایش  وروه       تووان  ها می خانوارها متناسب با سطح قیمک

خانوارهای فقیر در منا ک شهری و روسوتایی سوواحل مکوران در نظور  رفوک. از      
هوای توزیوع عادرنوه درآمود و ایجواد       ی سیاسوک ریکوار   بوه مهار توورم و   رو،  این

های رزم برای کسب درآمد در منا ک روستایی و شوهری سوواحل مکوران      فرلک
پوایر در   ن راستا تحک پوشوش قورار دادن اقشوار آسویب    اهمیک زیادی دارد. در ای

هوا از  ریوک افوزایش و     منا ک شهری و روسوتایی و بوار بوردن قودر  خریود آن     
در کاهش فقر منا ک روسوتایی و شوهری سوواحل     تواند میها  هدفمند کردن یارانه

هوایی کوه بوه کواراتر      مکران کمر شایانی نماید. همچنین در پیش  رفتن سیاسوک 
اجتماعی بینجامد، در بهبود وضعیک معیشوک ایون منوا ک کمور      نیتممام شدن نظ

 خواهد کرد.

ی خوانوار را بوه   ها هزینهبا توجه به اینکه مخارج بهداشتی بخش زیادی از . 2
را نوووعی  هووا هزینووه، بسوویاری از متخصصووان، ایوون  دهوود موویخووود اختصوواص 

بوود سوطح رفواه و    وری بوه به  کوه بوا افوزایش بهوره     کنند میقلمداد   ااری سرمایه
مثبوک شواخص بهداشوک بور      تومثیر . با توجه به شود میهمچنین کاهش فقر منجر 

در   وااری  سورمایه تووان نتیجوه  رفوک کوه      کاهش فقور در سوواحل مکوران، موی    
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در این منطقوه   تواند میهای درمانی دولتی  های بهداشتی و توجه به بیمه زیرساخک
هوای   فقر را تا حد زیادی کاهش دهود؛ بنوابراین بوا توجوه بوه ضوعف زیرسواخک       

ترین راهبردها در کاهش فقر این سواحل،  بهداشتی در سواحل مکران، یکی از مهم
 و بهبود وضعیک این شاخص اسک.  ااری سرمایه

فقور   های میانی، تمثیر مثبتی بر کاهش ویژه در دهر شاخص توسعه مالی به. 3
 توانود  موی ی توسوعه موالی   هوا  شواخص که ارتقای   وری در سواحل مکران دارد؛ به

شرایط مناسب اعطای وام به فقرا را افزایش داده، از  ریک ایجاد فرلک دسترسوی  
به منابع مالی فقر را کاهش دهد. بر این اساس از دیگور راهبردهوای تمثیر واار بور     

 ااری در این بخش اسوک؛   در سیاسکتر  کاهش فقر در سواحل مکران توجه ویژه
 زیرا این منا ک هنوز از نظر توسعه مالی در سطوح پایینی قرار دارند.

داری ندارد،  های اول و دوم فقر تمثیر معنی بر دهر ا رچهشاخص فرهنگ . 4
 وااران   در جوامع فقیرتر بر کاهش فقر اثور بیشوتری دارد. بورای هموین، سیاسوک     

هوای   های فرهنگی در این منا ک مانند کتابخانوه  زیرساخک توانند با فراهم کردن می
هوای   عمومی، سینما و ... موجب بار بردن سطح آ اهی مردم و  درک بهتر فرلک

 رو و در نتیجه کاهش فقر در منطقه شوند. پیش

ویژه در جوامع فقیر بوه حسواب    ترین ابزارهای کاهش فقر به اشتغال از مهم. 5
موجب کاهش فقر شود کوه هودف آن    تواند میغال زمانی آید. افزایش سطح اشت می

بور کواهش فقور در     افزایش رفاه در جامعه باشد. نتایف بررسوی اثر وااری اشوتغال   
که میزان فقر پوایین اسوک، افوزایش اشوتغال،      ، هنگامیدهد میسواحل مکران نشان 
اشوتغال  یابود، افوزایش    ه میزان فقر افزایش میهرچاما ؛ دهد میمیزان فقر را کاهش 

کوه   دهود  موی در کاهش فقر در سواحل مکران تمثیر بسزایی ندارد. این نتیجه نشان 
در کنار توجه به میزان اشتغال در این منا ک باید به مسواللی ماننود     ااران اسکیس

میزان حقوق و دستمزد نیز توجه کنند؛ زیرا در جامعه بسیار فقیر، کار ران با میزان 
 ام فقر  رفتار هستند.دستمزد اندک همچنان در د
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