
 

 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی

 82-39: ص-8242، زمستان 9، شماره 8جلد

های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه آیا حمایتگرایی دولت شاخص

 موردی استان مازندران

 5نوشين رئيسی ،*۱سيد مجتبی مجاوريان

 39آذر  19 :تاریخ پذیرش  39فروردین  81 :تاریخ دریافت

 چکیده

هدف از این مطالعه اندازه گیری فقر در روستاهای استان . فقر مانعی مم  در عدم توسعه اقتصادی جمان سوم  محسوب می شود

پهس از محاسهبه خهط فقهر در     . رانه ها استمازندران در شش مقطع زمانی است که یک مقطع آن پس از اجرای برنامه هدفمندی یا

داده ههای تحقیه  از   . های درصد فقر، شدت فقر و شاخص سن محاسهبه گردیهد  گیری فقر، شاخصمنطقه مورد مطالعه، برای اندازه

سال دهد در نتای  نشان می. استخراج شده است 8911-8931های اطالعات آماری هوینه درآمد خانوار روستایی این استان طی سال

انرژی مورد نیاز دهک اول درآمدی تأمین ( هابعد از هدفمندی یارانه) 31در سال . درصد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند 81، حدود 11

ی ی نقهدی نسهبت بهه یارانهه    ی روستایی بواسطه تأمین غذایی مورد نیاز از طری  تولید خانوار، دریافهت یارانهه  در جامعه. نشده است

ههای فقهر بعهد از    ی شاخصی کاهش اندازهدر این راستا با توجه به نتای  بدست آمده و مشاهده. بیشتری داشته استکاالیی منفعت 

 . ها نتای  مفیدی را حداقل در بخش روستایی داشته باشدگردد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهبینی میها، پیشهدفمندی یارانه

 .مازندران یارانه، ای،تغذیه کردعمل سن، شاخص فقر، خط :های کلیدیواژه
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 مقدمه

وضعیت فردی گوینهد کهه فاقهد مقهدار پهول یها مایملهک مهادی معمهولی بهرای تهأمین نیازههای اولیهه خهود                فقر به

در کشهورهای توسهعه نیافتهه یهک     . شهود  یمه در اقتصهاد توسهعه، رفهع فقهر اولهین ههدف محسهوب        (.  891مِیهر،  )باشد 

ایهن روابهط اثهر منفهی در فراینهد توسهعه       . دارد کهه بهه دایهره خبیثهه فقهر معهروف اسهت        ای وجهود سری روابط زندیهره 

ایهن دور باطهل بهه علهت کمبهود سهرمایه، عهدم کهارایی سهرمایه که ، کمبهود تقاضهای             . گذارد یماقتصادی آن کشورها 

قهره  ) شهود  یمه شهرو   و در نمایهت، پهس انهداز نهاچیو خواههد بهود و دوبهاره ایهن دور          آمهده  دسهت  بهه بازار، درآمد نهاچیو  

ی رابطههه. شههودفقههر عمههومی عههاملی مههؤثر در عههدم توسههعه اقتصههادی در جمههان سههوم محسههوب مههی (. 8931باغیههان، 

ناشهی از فقهر اسهت بلکهه موجهب تهداوم آن        تنمها  نهه مستقیمی بین فقر و امنیت غهذایی وجهود دارد بنهابراین گرسهنگی     

ن اقشههار اجتمههاعی در کشههورهای درحههال توسههعه هسههتند  از فقیرتههری عمههدتا مبتالیههان بههه گرسههنگی . گههرددنیههو مههی

 (.8919عبادی، )

نشهان داد   8933در سهال  ( ریهوی و اجهرا  مطالعهات الگهوی برنامهه   )نتای  مطالعات سبد غهذایی در قالهب طهرح مابها     

در که با وجود پرداخت یارانه، حدود یک پهند  خهانوار دچهار کمبهود دریافهت انهرژی و پهروتئین هسهتند؛ بهه عبهارتی قها           

ای نیسهتند، بخهش قابهل تهوجمی از مهردم ایهران بهدون کمهک دولهت          ین حهداقل نیازههای تغذیهه   تأمبه سیری شک  و 

قادر بهه تهأمین حهداقل معهاش خهود نبهوده و از طهرف دیگهر، منهابع و اعتبهارات موجهود بهرای حمایهت از ایهن اقشهار،                

دفمنههد یارانههه در راسههتای امنیههت غههذایی، بنههابراین، بهها کههاهش و حههذف یارانههه غیههر مسههتقی ؛ توزیههع ه. محههدود اسههت

ی میههان سیاسههت هدفمندسههازی یارانههه و هههدف کههاهش رابطههه (.8931نصههرآبادی و همکههاران، )اجتنههاب ناپههذیر اسههت 

برخهی بها اعتقهاد بهه رویکهرد متعهارف و مرسهوم        . گهواران اسهت  فقر موضوعی مورد مناقشه بین اقتصهاددانان و سیاسهت  

ههای نقهدی، کهاراترین سیاسهت در     بها یارانهه   هها  آنههای همگهانی و جهایگوینی    ف یارانهه اقتصادی بر این باورند که حذ

ههای بهاز   گیهری سیاسهت  در مقابهل برخهی معتقدنهد کهه کهاهش فقهر مسهتلوم بکهار        . رسیدن به ههدف یهاد شهده اسهت    

بهه  (.  891دینهی ترکمهانی،   )هها اسهت   توزیع درآمدی است کهه در ماهیهت متفهاوت از سیاسهت هدفمنهد کهردن یارانهه       

یههری فقههر در نههواحی روسههتایی در قبههل و بعههد از اجههرای برنامههه هدفمنههدی گ انههدازههمههین منظههور مطالعههه حاضههر بههه 

 .پردازد یمها  یارانه

بهها ایههن وجههود در . مههورد توجههه محققههین بههوده اسههت ههها مههدتهههای فقرزدایههی  یاسههتسمطالعههه پیرامههون فقههر و 

.  بیشهتر مهورد توجهه قهرار گرفهت      -برنامهه تعهدیل اقتصهادی     یل گسترش فقهر و بخصهوص پهس از   به دل-سالمای اخیر 

ههای دولتهی بهر فقهر و رفهاه       یهت حمامطالعات مختلفهی در داخهل و خهارج از کشهور بهه بررسهی ابعهاد دیگهری از تهأثیر          

 .اند پرداختهخانوارها 
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دولههت بهها ی ، در مههراکش اثههرات افههوایش قیمههت کاالهههای اساسههی را بههر تغذیههه، رفههاه و بودجههه 8(8311)الرکههی 

وی معتقهد بهود کهه در سیسهت  غیهر هدفمنهد بخهش بورگهی از یارانهه بهه سهمت            . یری روش دیتون بررسی کردکارگ به

ههای فقیهر سهم  بیشهتری از درآمدشهان را      کهه گهروه   یهن اکنهد، ولهی بها توجهه بهه      های با درآمد باال نشسهت مهی  گروه

ای ذایی، قهدرت خریهد خهانوار و وضهعیت تغذیهه     کننهد در نتیدهه افهوایش قیمهت مهواد غه      صرف خرید مواد غهذایی مهی  

بها تدویهه و تحلیهل معیارههای پهولی رفهاه اجتمهاعی از        ( 8331) 1جرگنسهون . گیهرد بیشهتر تحهت تهأثیر قهرار مهی      ها آن

ی برابهری و کهارائی و بهرآورد آنمها، امکهان بررسهی سیاسهت توزیهع مدهدد روی رفهاه           های معرفهی شهده  طری  شاخص

و بهه از بهین بهردن فقهر بهه صهورت موضهوعی از طریه  سیاسهت توزیهع مدهدد اشهاره کهرده              اجتماعی را بررسی کرده 

 . است

 در وی . فقر در کشور تایلند پرداخت بر ها یارانه و یرمستقی غ های یاتمالاثر  ارزیابی به در مطالعه خود ( 1110) 9سان

 سپس، .استخراج کرد نابرابری اثر و آمدیدر اثر جوء محاسبه و دو را ها یمتق به نسبت فقر کشش ابتدا مطالعه این

 دولت پرداختی هاییارانه که نشان داد شاخص این از با استفاده مطالعه نتای . آورد به دست را ها یمتق فقرگرایی شاخص

 واسطه به خوراکی اقالم در قیمت افوایش همچنین. است بوده فقرا نفع به نسبی بیشتر طور به -ینقد یرغ صورت به -

 های یمتق افوایش متقابل طور بهو  رسانده آسیب فقیر غیر افراد از بیشتر فقیر افراد به مستقی  غیر مالیاتمای یشافوا

 غیر افراد به آن نظایر و و آموزش سرگرمی و تفری  ارتباطی، خدمات گروه روی بر یرمستقی غ مالیاتمای اعمال از ناشی

 و خوراکی کاالهای قیمت تغییر تأثیر یریگ اندازه منظور به( 1111)  کوانیکا و سان. رساندمی آسیب فقرا از بیشتر فقیر

 آن روی بر ها یمتق تغییر فقر، اثر کشش به محاسبه کشور در 1110تا  8333 سالمای فقر در هایشاخص بر یرخوراکیغ

 طور بهمورد بررسی  در دوره متقی تغییرات که داد نشان نتای . کردند تفکیک نابرابری اثر و درآمدی اثر دو جوء صورت به

 آخر، تغییرات هایسال در حال این با. است داده رخ فقیر افراد به نسبت ثروتمند افراد مطلوبیت و رفاه جمت در متناسب

 محاسبه شاخص نتای  همچنین. ثروتمند اتفاق افتاده است افراد با مقایسه در فقیر افراد فقر کاهش و رفاه جمت در قیمت

 اگر چه .بودند رو به رو باالتری تورم نرخ با جمعیت کل با مقایسه در فقیر افراد کلی حالت در که داد نشان رزیلب فقر در

ای در مورد اثرات یک برنامه ترویدی بر مطالعه( 1113) 0آمازا و همکاران .است کرده تغییر اخیر سال سه دو در روند این

نتای  تحقی  نشان داد که طرح تروی  کشاورزی پایدار در ایالت . پرداختندامنیت غذایی خانوارهای روستایی در نیدریه 

عالوه بر این، مقایسه بین . بمبود قابل مالحظه امنیت غذایی در مناط  تحت پوشش موف  بوده است( PROSAB)برونو 

متر از مناط  دیگر اجرا گردید  ک  PROSAB نشان داد که عدم امنیت غذایی در جوامع که در آن 1111مناط  در سال 

 . است

                                                                                                                                                               
1  - Laraki 

2  - Jorgenson 

3- Son 
4- Son & Kakwani 

5- maza  and et al 
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ای بها اسهتفاده از اطالعهات طهرح آمهارگیری هوینهه و درآمهد خهانوار بهه بررسهی یارانهه            ، در مطالعه(8933)اسالمی 

میلیهون نفهر در کشهور زیهر خهط فقهر مطله          30/80حهدود   8933ایهن مطالعهه نشهان داد در سهال     . و خط فقر پرداخت

میلیهارد   0100ای در حهدود  ی فعلهی نیهاز بهه بودجهه    وه بهر پرداخهت یارانهه   انهد کهه بهرای رههایی از آن عهال     به سر برده

-انهد کهه بهرای رههایی از آن نیهاز بهه بودجهه       میلیون نفر زیر خهط فقهر نسهبی بهوده     88همچنین حدود . ریال بوده است

ههای  دهدر بهرآورد سهط  امنیهت غهذایی خهانوا     ( 8919)کاشهی و حیهدری   . میلیارد ریهال بهوده اسهت    180 ای در حدود 

ی خهانوار، مهاتریس عملکهرد    ههای طهرح آمهاری درآمهد و هوینهه     بها اسهتفاده از داده   AHFSIایرانی بر اسهاس شهاخص   

سهپس سهط  فقهر غهذایی، شهدت فقهر غهذایی و پایهداری عرضهه غهذا محاسهبه شهده و در             . ای را بهرآورد کردنهد  تغذیه

سهط  امنیهت     3-33طهی سهالمای    آمهده  تدسه  بهه بهر اسهاس نتهای     . گیهری شهد  نمایت شاخص امنیت غهذایی انهدازه  

 دانها  یهیس ر. درصهد رسهیده اسهت    0/31مطلهوب شهده و مقهدار عهددی شهاخص بهاالی        نسهبتا  غذایی جوامع روسهتایی  

ههای اساسهی   گیهری شهاخص فقهر در ایهران، محتهوا و توانمنهدی درونهی شهاخص        ای با عنهوان انهدازه  ، در مقاله( 891)

ای و همچنههین بههرای ایههن کههار از اطالعههات اسههنادی و کتابخانههه . ررسههی کههردرا بهها توجههه بههه نیههاز اقتصههاد ایههران ب 

نتهای   . اسهتفاده شهد  ( 8930-11)اطالعات مربهوط بهه نماگرههای اقتصهادی بانهک مرکهوی جممهوری اسهالمی ایهران          

حاکی از آن بهود کهه هه  فقهر نسهبی و هه  فقهر مطله  در ایهران از رو بهه افهوایش بهوده و ضهریب جینهی در حهدود                

ی غهذا  ای، توزیهع منهافع یارانهه   در مقالهه ( 8913)کرمهی و همکهاران   . سهال ثابهت بهاقی مانهد     81برای بهیش از   10/1 

یهد بهر سهه کهاالی نهان،      تأکای و قیمهت آزاد و بها   در ایران را با تعیهین مصهرف سهرانه و در نظهر گهرفتن قیمهت یارانهه       

 منهاط   نسهبی  فقهر  خهط  متوسهط  8911 سهال  ه دربهر اسهاس ایهن مطالعه    . روغن و قند و شکر مورد بررسی قرار دادنهد 

 مختلهف  ههای اسهتان  شهمری  منهاط   در سهاالنه  نسهبی  فقهر  خهط  بها  مقایسهه  در کهه  بهود  ریال هوار 0/1301روستایی 

بهه  ( 8911)ی و حیهدری  خهداداد کاشه   .اسهت  شهمری  منهاط   در زنهدگی  یهوینهه  سهط   بهودن  بیانگر بهاالتر  و ترپایین

ز جمله خهط فقهر، درصهد افهراد فقیهر، شهکاف فقهر و شهاخص فقهر سهن بها اسهتفاده             های مختلف فقر امحاسبه شاخص

بها توجهه بهه    . ای پرداختنهد یهد بهر عملکهرد تغذیهه    تأکهای خهام طهرح آمهارگیری از درآمهد و هوینهه خهانوار و بها        از داده

 در فقهر  یدازهانه  (31-10)مطالعهه   دورة طهی  در فقهر،  مطله   مفمهوم  بهه  توجهه  از شاخص سهن و بها   آمده دست بهنتای  

 در فقهر  انهدازه  فقهر،  مطله   مفمهوم بهر اسهاس    .اسهت  داشهته  کاهنهده  سهیر  نوساناتی با همراه و روستایی شمری مناط 

شهرایط بهرعکس اسهت بها توجهه بهه        فقهر،  نسهبی  مفمهوم  اسهت در حالیکهه براسهاس    شهمری  منهاط   از بیشتر روستاها

ای در بهین  ی فقهر بهر اسهاس مهاتریس عملکهرد تغذیهه      هها  شهاخص مطالعات گذشته هدف از این مطالعهه انهدازه گیهری    

  .باشد یمخانوارهای روستایی استان مازندران 

 روش تحقیق

یهری  گ انهدازه سهن بهرای    فقهر  فقهر و شهاخص   شهکاف  فقیهر،  افهراد  درصهد  فقهر،  ههای متنهوعی ماننهد خهط    شاخص

از . ای خانوارهها  اسهتخراج شهود   یهه ههای فهوق ابتهدا بایهد عملکهرد تغذ     یهری شهاخص  گ اندازهبرای . میوان فقر وجود دارد

شهان بهه ده دههک درآمهدی تفکیهک شهده انهد،        هها براسهاس مخهارج کهل سهرانه     این رو در این مطالعهه ابتهدا خهانواده   
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ههای درآمهدی در نظهر گرفتهه شهده تها مهاتریس اقهالم مصهرفی          سپس مصرف اقالم غذایی مختلف ههر یهک از دههک   

بها ضهرب نمهودن ایهن دو     . غهذایی اقهالم مصهرفی جمهع آوری گردیهد      ههای پهس از آن، مهاتریس ارزش  . آیهد  به دست

ای فههرد شههاخص و ده دهههک درآمههدی منههاط  روسههتایی محاسههبه شههده و میههوان انههرژی   مههاتریس، عملکههرد تغذیههه

حهداقل انهرژی مهورد نیهاز فهرد بهه عوامهل متعهددی ماننهد سهن، جنسهیت، وضهعیت             . آمهد  بهه دسهت  دریافتی هر یهک  

. پیشهنماد کهرده اسهت    کهالری  1811 را نیهاز  مهورد  کهالری  حهداقل  فهائو . اسهت  ره  وابسهته جسمانی، سبک زندگی و غیه 

فقههر  خههط محاسههبه بههرای را کههالری 1911 و 1833ایههن میههوان را  ایههران مههورد در خههود مطالعههات در( 8931) پوویههان

 عنهوان  بهه ر ی خهط فقه  در ایهن مطالعهه نیهو بهر اسهاس کهار پوویهان ایهن دو مقهدار بهرای محاسهبه            .معرفی کرده اسهت 

 .شودمعیار قرار گرفته خط فقر مطل  محاسبه می

 خههانوار، یهوینهه  و درآمههد آمهارگیری در طههرح  موجهود  هههایخهانواده  تمهامی  کههل مخهارج  بهها فقهر  خههط تطبیه   بها 

 را فقهر  ههای جنبهه  از بخشهی  کهه  اسهت  شاخصهی  () فقیهر  ههای خهانواده  درصهد  .شهود می مشخص خانوار هر وضعیت

 :شود یمزیر محاسبه  صورت بهسازد و می روشنمعه در جا

(8) ×100 

 نقههاط دارای شههاخص درصههد افههراد فقیههر. باشههد یمههکههل جامعههه  nتعههداد فقههرا و  qدرصههد فقههر،  Hدر ایههن رابطههه 

 دههها   آن از یهک  ههر  در و کننهد  نفهر زنهدگی   صهد ( ب و الهف ) جامعهه  از دو یهک  ههر  در اگهر  مثهال  برای است؛ ضعفی

 کهه  دارد وجهود  زیهاد  احتمهال  امها . اسهت  درصهد  81 جامعهه  دو ههر  در فقیهر  یهها  درصهد خهانواده   باشند، فقر یرخطز نفر

شهاخص درصهد    کنهار  در اسهاس  ایهن  بهر . باشهد  متفهاوت  جامعهه  دو ایهن  در فقهر  خهط  بهه  نسهبت  درآمد فقیرهها  کمبود

 میهوان  کهه  دههد مهی  نشهان  شهاخص شهکاف فقهر    .شهود مهی  اسهتفاده  نیهو ( ) فقهر  شهدت  شهاخص  از افراد فقیر اغلهب 

 .است فقر خط درصد چند فقیر افراد از یک هر کمبود درآمد

(1)                

یکههی دیگههر از  .باشههدمههی ام iفقیههر  مخههارج xi و فقیرههها تعههداد n فقههر، خههط zفقههر،  شههدت I فههوقدر رابطههه 

 :آیدمی به دستزیر  مولاست که از فر( P) سن ی فقر، شاخصها شاخص

(9) P = H [I+ (1-I) G]  

ی انهدازه . فقهرا اسهت   جینهی  ضهریب  G و فقهر  شهدت  I فقیهر،  افهراد  درصهد  H فقهر،  شاخص سن انهدازه  Pو در آن 

P رئهیس )آیهد  مهی  بهه دسهت  بر اساس تعریف سن، ضهریب جینهی فقهرا نیهو از فرمهول زیهر       . باشدبین صفر و یک می-

 (: 891دانا، 

( ) G = 1 + (1/q) - (1/q
2
μ

*
) [q (z-x1) + (q-1) (z-x2) + … + (z-xq)]         
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μکههه در آن 
 و درآمههد از آمههارگیری طههرح خههام هههایی تحقیهه  از دادهههها داده. میههانگین درآمههد فقههرا اسههت   *

. روستایی در استان مازنهدران کهه توسهط مرکهو آمهار ایهران جمهع آوری گردیهده اسهتخراج شهده اسهت             خانوار یهوینه

بهه   8931تها   8911قلمرو پووهش از نظهر مکهانی، سهاکنین روسهتاهای مازنهدران و قلمهرو زمهانی تحقیه ، دوره زمهانی         

 .باشد یمصورت یکسال در میان و در مدمو  شش دوره زمانی 

 نتایج و بحث

 بها  هها  ینهه هو مقهادیر  درآمهدی،  دههک  81برحسهب   ییروسهتا  خانوارههای  خهوراک  هوینهه  آمهار  آوری جمهع  از پس

 ایتغذیههه عملکههرد مههاتریس تخمههینمنظههور  بههه .گردیههد تبههدیل انههرژی بههه ایتغذیههه عملکههرد مههاتریس حاسههبهم

 یهک  در مختلهف  اقهالم  مصهرف  مقهادیر  شهامل  اول مهاتریس  شهده کهه   یهه تم مهاتریس  دو روستایی و شمری خانوارهای

 مههاتریس دو ضههرب از .باشههدکیلههوگرم مههی یههک در مختلههف اقههالم غههذایی یههها ارزش شههامل دوم مههاتریس و سههال

 روسهتایی  خهانوار  دریهافتی  انهرژی  8 جهدول  در.گردیهد  بهرآورد  روسهتایی  خانوارههای  ای یهه تغذ عملکهرد  مهاتریس  مذکور

 در منهدرج  ارقهام . اسهت شهده   درج 8931تها   8911 ههای سهال  بهرای  درآمهدی  دههک  ده و فهرد شهاخص   مازندران برای

 انههرژی تههأمین بههه قههادر روسههتایی درصههد خههانوار 81 حههدود 8931و  8911کههه در سههال  دارد آن داللههت بههر جههدول

 .اندنبوده( کالری 1911کالری و چه بر اساس 1833چه بر اساس )خود  یازموردن

 

 (سرانه-روزانه)ای خانوار روستایی مازندران  عملکرد تغذیه -1جدول 
  

 

 

 

 .های پووهشیافته: منبع  

 

 هایارانه هدفمندی از قبل که شودمی مشخص مختلف کاالهای محل از هاخانواده دریافتی انرژی بررسی با

 سال در مثال برای .بودند وابسته دولت حمایتی بسته در موجود اقالم به انرژی تأمین در روستایی درآمد ک  هایگروه

 قند و نباتی روغن انوا  پاستوریوه، شیر قرمو، گوشت برن ، انوا  ،(نان انوا  عالوه به) گندم آرد همچون اقالمی 8911

 نیست آن معنی به موضو  این البته .ستا کرده تأمین را روستایی اول دهک دریافتی انرژی درصد 18 مدموعا  شکر و

 در که اقالمی که است آن بر یدتأک بلکه است؛ شده تأمین دولت حمایت طری  از همگی شده گفته درصدهای که

 درآمدک  هایگروه غذایی نیازهای ینتأم و مصرف الگوی در ایعمده نقش اند،گرفته قرار دولت حمایتی یبسته

 .دارند

 سال
فرد 

 شاخص

 دهک

 اول

دهک 

 دوم

دهک 

 سوم

دهک 

 چهارم

دهک 

 پنجم

دهک 

 ششم

دهک 

 هفتم

دهک 

 هشتم

دهک 

 نهم

دهک 

 دهم

8911 0111 9911 901  931   3 9  111 011  0138 0833 0911 110  
8911  083 1133 1111  130  033  008  103  310 0113 0981 0113 
891  0811 9880 9310  013  130  393 0339 0390 01   0309 81 11 
8910  391 1013 1 01 1111   31  0 9  3    33  0 0  0301 3331 
8911 90 8 1181 1181 9011 9811 9838 938  9101 0119  10   10  
8931  111 8011 1303 1319 9301 9183  310 9910 0833 0111 0  0 



  11 ...  های فقر را در روستا کاهشآیا حمایتگرایی دولت شاخص

 

 (درصد)ای در تأمین انرژی دریافتی سهم اقالم یارانه -2جدول 

 .های پووهشیافته: منبع                 
 

 انههرژی کههل ایعملکههرد تغذیههه مههاتریس طریهه  از ابتههدا 1 جههدول ارقههام یمحاسههبه بههرای اسههت ذکههر بههه الزم

 در موجههود اقههالم از دریههافتی انههرژی جداگانههه طههور بههه سههپس و گیههریانههدازه درآمههدی مختلههف هههایدهههک دریههافتی

 قهرار  حمهایتی  بسهته  در کهه  اقالمهی  سهم   دریهافتی،  انهرژی  کهل  بهر  آن بها تقسهی   . شد محاسبه دولت حمایتی یبسته

یعنهی یهک سهال پهس از      8931کهه مشهخص اسهت در سهال      طهور  همهان  .شهد  محاسبه دریافتی کل انرژی از اندداشته

تهرین گهروه درآمهدی، حهداقل سهم  را از      هها ایهن موضهو  صهادق نبهوده و حتهی پهایین       اجرای قانون هدفمنهدی یارانهه  

 .که در حمایت دولت قرار داشت، برخوردار بوده است مصرف آن دسته از اقالم غذایی

تههأمین حههداقل  منظههور بهههی هههر یههک از کاالهههای اساسههی خههوراکی،  نهههی مقههدار و هویدهنههدهنشههان 9جههدول 

ی اقهالم غهذایی اساسهی بهرای     بها توجهه بهه مقهادیر منهدرج در ایهن جهدول، هوینهه        . تریین هوینه اسهت کالری با پایین

ی ریهال بهوده و بها فهرض اینکهه ارائهه      ( 1199)، 11در سهال  ( بهرای مثهال  )کهالری   1833یک نفر در روز بر اساس نیهاز  

هههای درصههد هوینههه 90ی مههذکور را کههاهش دهههد و بهها قبههول درصههد هوینههه 81یارانههه توسههط دولههت توانسههته باشههد 

ریهال و در سهال معهادل    ( 0111)ی زنهدگی یهک نفهر در روز    ههای زنهدگی فهرد، مدمهو  هوینهه     خوراکی از کهل هوینهه  

ای در منهاط  روسهتایی،   ههای هوینهه  در ایهن حالهت بها توجهه بهه بعهد خهانوار در گهروه        . ریال خواههد بهود  ( 8311901)

( 913301 8)ها زیر خط فقهر قهرار داشهته و بهرای رسهاندن آنمها بهه خهط فقهر بهه مبلغهی در حهدود             درصد خانواده 0/1

( 81399)ی اقههالم غههذایی اساسههی بههرای یههک فههرد در روز  هوینههه 8931همچنههین در سههال  .ریههال نیههاز بههوده اسههت

ی یهک فهرد در روز   مدمهو  هوینهه  ( هها بهدون احتسهاب یارانهه   )ههای خهوراکی    درصهد هوینهه   93ریال بوده و با قبهول  

ای در ههای هوینهه  بها توجهه بهه بعهد خهانوار در گهروه      . ریهال خواههد بهود   ( 81198033)ریال و در سال معهادل  ( 11191)

غهی در حهدود   بهه خهط فقهر بهه مبل     هها  آنیرخط فقر قهرار داشهته و بهرای رسهاندن     زها درصد خانواده 1مناط  روستایی، 

 .ریال نیاز بوده است( 10 93318)

 

فرد  سال

 شاخص

دهک 

 اول

دهک 

 دوم

دهک 

 سوم

دهک 

 چهارم

دهک 

 پنجم

دهک 

 ششم

دهک 

 هفتم

دهک 

 هشتم

دهک 

 نهم

دهک 

 دهم

8911 31 18 31 33 33 3  31 01 00 00 00 

8911 03 3  39 31 39 39 31 00 01 00 00 

891  09 19 19 3  30 31 01  3  3  3  1 

8910 0  3  03 01 01 01 08 0  01 00 00 

8911 0  31 38 03 03 01 0  08 08 03 03 

8931 09 01 0  01 03 00 01 08 0  03 08 
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  11 ...  های فقر را در روستا کاهشآیا حمایتگرایی دولت شاخص

 

طهرح   در موجهود  ههای خهانواده تهک   تهک  کهل  مخهارج  بها  راشهده   محاسهبه  فقر خط ابتدا فقر، ی شدتمحاسبه برای

 ود،به  ، کمتهر (z)فقهر   خهط  ، از(xi) هها  آن مخهارج  کهه  ههایی خهانواده  سهپس  و داده تطبیه   خهانوار  هوینهه  و درآمد آماری

 و فقهر  خهط  بهر  فقیهر،  ههای خهانواده  از مخهارج  فقهر  خهط  تفاضهل  مدمهو   آن از پس. شدند گرفته نظر در فقیرعنوان  به

 .محاسبه شد آمده دست بههمچنین شاخص سن نیو با توجه به نتای  . شد تقسی  فقیر افراد تعداد

 31ی داشهته امها در سهال    رونهد افوایشه   11ههای فقهر تها سهال     مشهخص اسهت، شهاخص     که از جدول  طور همان

یرگههذاری اجههرای قههانون تأثتوانههد نشههانگر  یمههههها هسههتی ، کههه ی ایههن شههاخصگیههری در انههدازهشههاهد کههاهش چشهه 

 .های مختلف فقر باشدها بر شاخصهدفمندی یارانه

 

 خط فقر، درصد فقرا، شدت فقر، شاخص فقر سن -4جدول 

 سال
شاخص 

 انداره گیری

درصد فقر  خط فقر

(H) 

 رشدت فق

(I) 

 شاخص سن

(P) 

8911 
 131/1    0/1 8،311،901 کالری 1833

 138/1 3  10/1 1،110،113 کالری 1911

8911 
 191/1 0   /0 3 08،0 ،1 کالری 1833

 0/1 1 1  0/0 31 ،1،030 کالری 1911

891  
 193/1 01  /0 0 1،330،8 کالری 1833

 193/1 09  /0 1،383،199 کالری 1911

8910 
 1/1 1 01 0/3 09،000 ،  کالری 1833

 111/1 03 81 3 013،1،  کالری 1911

8911 
 110/1 03 0/3 0،003،031 کالری 1833

 113/1 31 0/3 0،303،310 کالری 1911

8931 
 101/1 10 1 81،198،033 کالری 1833

 103/1 10 3 81،393،333 کالری 1911

 شهای پووهیافته: منبع                   

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ههای فقهر از   ههای مختلهف فقهر ماننهد خهط فقهر درصهد افهراد فقیهر، شهکاف فقهر و شهاخص            گیهری شهاخص  اندازه

در ایهن مطالعهه نیهو بها     . ای از فقهر در کشهور ارائهه شهود    سهازد کهه نقشهه   جمله شاخص سن ایهن امکهان را فهراه  مهی    

 .های فقر محاسبه شدمازندران، خط فقر و سایر شاخصهای روستایی ای خانوادهید بر عملکرد تغذیهتأک

هها از نظهر حهداقل انهرژی دریهافتی مهورد       تمهامی دههک   10تها   11ههای  نتای  داللت بر آن داشت کهه طهی سهال   

  انهد درصهد جامعهه انهرژی مهورد نیازشهان را دریافهت نکهرده        81کهه   31و  11ههای  به غیر از سهال  اند ونیاز تأمین بوده

-در گهروه  خصهوص  بهه )ی روسهتایی مازنهدران انهرژی دریهافتی را بیشهتر از مقهدار توصهیه شهده         جامعهه  متوسهط  طور به

 . انددریافت کرده( های درآمدی باالتر
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ای هههای کهه  درآمههد سههم  بیشههتری را در مصههرف اقههالم یارانهههههها گههروههههای قبههل از هدفمنههدی یارانهههدر سههال

 .اندداشته

 .زیر خط فقر قرار داشتند( دهک اول درآمدی)روستایی مازندران  درصد جامعه 81یبا  تقر 11در سال 

گیهر فقهر، شهاهد عهدم تهأمین انهرژی مهورد نیهاز         بها وجهود کهاهش چشه     ( هها بعد از هدفمنهدی یارانهه  ) 31در سال 

ی روسهتایی هسهتی  و بها توجهه بهه اینکهه ایهن گهروه درآمهدی کمتهرین سهم  را از مصهرف             دهک اول درآمدی جامعه

هها و دریافهت یارانهه بهه صهورت      تهوان نتیدهه گرفهت کهه بها نقهدی شهدن یارانهه        ساسی نیو داشته اسهت مهی  کاالهای ا

 طهور  بهه توانهد   یمه کهه ایهن موضهو      ،ی مورد نظر بهه شهکل قابهل تهوجمی افهوایش یافتهه اسهت       مستقی ، درآمد جامعه

درآمهد بهه شهکل کهاربردی بهرای      ایهن افهوایش    احتمهاال  امها   ،داشهته باشهد   بهه دنبهال  های فقر را بالقوه کاهش شاخص

 .شودتأمین کالری مورد نیاز خانوار به کار گرفته نمی

یازشههان از راه کشههت و زر  و پههرورش دام و طیههور،  ن مههوردمههواد غههذایی  معمههوال ی روسههتایی کههه بههرای جامعههه

. اشهته اسهت  ی کهاالیی منفعهت بیشهتری د   ی نقهدی نسهبت بهه یارانهه    گهردد؛ دریافهت یارانهه   توسط خودشان تأمین مهی 

هههای فقههر بعههد از هدفمنههدی ی شههاخصی کههاهش انههدازهدر ایههن راسههتا بهها توجههه بههه نتههای  بدسههت آمههده و مشههاهده

هها نتهای  مشهابمی را الاقهل در بخهش روسهتایی داشهته        گهردد اجهرای فهاز دوم هدفمنهدی یارانهه     بینی میها، پیشیارانه

 .باشد

شهود آن درصهد خانوارههایی کهه زیهر خهط       هها پیشهنماد مهی   انهه ی اجهرای فهاز دوم هدفمنهدی یار   در رابطه با نحهوه 

آمهوزش تغذیهه صهحی  و بمهره منهدی از مهواد مغهذی        . فقر قرار دارنهد شناسهایی شهده و در کهانون توجهه قهرار گیرنهد       

 .برای این دهک در موفقیت فاز دوم برای امنیت غذایی و کاهش فقر نقش چشمگیری دارد

 منابع

 .13-01:  . های اقتصادیها و سیاستپووهش. رانه و خط فقربررسی یا .(8933)اسالمی س 

اقتصاد کشاورزی . AHFSIبرآورد سط  امنیت غذایی خانوارهای ایرانی بر اساس شاخص  .(8919)و حیدری خ . خداداد کاشی ف

 .800-800: 1 . و توسعه

 یپووهشهنامه . ای خانوارهای ایرانید تغذیههای فقر بر اساس عملکرگیری شاخصاندازه .(8911)و حیدری خ . خداداد کاشی ف

 .110-198: 9. اقتصادی

 .8-91: 81. ی علمی پووهشی رفاه اجتماعینامهفصل. ها رشد و فقریارانه .( 891)ترکمانی   دینی

 .83. ی علمی پووهشی رفاه اجتماعینامهفصل. گیری شاخص و پویش فقر در ایراناندازه .( 891) ف رییس دانا

ریهوی و اقتصهاد   های برنامهه ی پووهشریوی و اقتصادی مؤسسهمعاونت برنامه. امنیت غذایی و توزیع درآمد .(8919)ی ف عباد



  13 ...  های فقر را در روستا کاهشآیا حمایتگرایی دولت شاخص

 

 .تمران، ایران. کشاورزی

 تمران. انتشارات نشر نی. اقتصاد رشد و توسعه .(8931) م قره باغیان

 .808-819: 8. کشاورزی ی اقتصادمدله. ای غذا در ایرانبررسی توزیع منافع یارانه .(8913)و ندفی ب . ، اسماعیلی  .کرمی ا

 .تمران. انتشارات خدسته. ویراست شش . مبانی عل  اقتصاد .(8913) محتش  دولتشاهی، ط

 .طرح آمارگیری هوینه و درآمد خانوار روستایی، مازندران(. 8911-31)مرکو آمار ایران 

 تمران. نشر نی. ترجمه آزاد، غالمرضا. د توسعهتصاپیشگامان اق .( 891)تیگلیتو ج و اس .مِیر ج

-ههای اجتمهاعی  ای در گهروه سم  دریافت انرژی و مواد مغذی خانوارهای ایرانی از اقالم غهذایی یارانهه   .(8931) نصرآبادی ف
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Abstract 

Poverty is major obstacle to economic development in the third world. The purpose of this 

study was to measure poverty quantity in the rural of Mazandaran province in the two-year periods 

that one of them selected after performing modification of subsidies payment. After calculating 

poverty lines in the study area, indicators of poverty, extreme poverty, sen was calculated for this 

purpose. Survey data were collected from income and expenditure of rural household statistical of 

Province between 2001 to 2011. The results show in 2009, almost 10% of the population was 

below the poverty line. In 2011 (after modification of subsidies payment) Necessary energy for the 

first docile do not meet. Because Food supplies needed of the rural community by self-producing, 

receiving cash subsidies (direct subsidy) is more profitable than commodity subsidy (indirect 

subsidy) for them. In this regard, according to the results specially reduction of poverty due to 

perform the first stage of subsidies modification program, helpful result is expected from enforcing 

of the second stage of subsidies modification program.  
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