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 20، شماره پنجمفصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 

 : گیري شدت فقر در ایران اندازه
 SST 1کاربرد شاخص 

 
 ** حسین کاوند، *فریده باقري

 
 

  معیار مناسبی براي سنجش شدت فقـر محسـوب         SSTشاخص   :مسئلهطرح  
این شاخص شدت فقر را با در نظر گرفتن تعداد فقرا، عمق فقـر و               . شود  می

دهد که فقر را از سـه      کند و به ما اجازه می       گیري می   نابرابري بین فقرا اندازه   
اند؟  اینکه آیا تعداد فقرا زیاد است؟ آیا فقیرها فقیرتر شده: جنبه بررسی کنیم

 بیشتر است؟ و اینکه آیا توزیع نابرابري در میان فقرا 
 و  1382هاي  ل ، شدت فقر در ایران طی سا       SSTدر این مقاله از طریق شاخص        :روش
هاي آمارگیري از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایـران               با استفاده از داده    1383

 کالري براي مناطق شهري و روستایی محاسـبه         2300و در نظر گرفتن خط فقر مطلق        
عـالوه بـر ایـن، سـهم     .  سال با یکدیگر مقایسه شـده اسـت  و درصد تغییر آن طی دو     

 نیز مشـخص شـده      1383 و   1382 در طی سالهاي     SSTدهنده شاخص     عوامل تشکیل 
به منظور تعیین اطمینان آماري از برآورد صـورت گرفتـه، بـا اسـتفاده از روش                  . است
 . استرپ، فاصله اطمینان شاخص مورد نظر محاسبه شده است بوت
 83د که شدت فقر در مناطق شهري در سـال  ده نتایج حاصل نشان می    :ایجتها و ن    یافته

 درصـد کـاهش     8/1 درصد افزایش یافته و در منـاطق روسـتایی           7/1 ، 82نسبت به سال    
عالوه بـر ایـن،   . باشند  دار می    درصد اطمینان معنی   95یافته است و این تغییرات در سطح        

 .ز مناطق روستایی بوده استشدت فقر طی این دو سال در مناطق شهري بیش ا
 

 شدت فقرشاخص فقر، : ها کلید واژه
 13/2/85: تاریخ پذیرش 18/11/84: تاریخ دریافت

                                                           
1. Sen-Shorrocks-Thon Index 

 <bagheri@srtc.ac.ir> کارشناس ارشد اقتصاد، عضو هیئت علمی پژوهشکدة آمار *
 دانشجوي دکتري اقتصاد، پژوهشگر پژوهشکدة آمار **
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 مقدمه
در طی سالیان اخیر مطالعات متعددي دربارة فقر در ایران صورت گرفته است و تمرکز این                

 بـوده  2فقـر و شـکاف  ) 1نـرخ فقـر  (مطالعات بر محاسبه خط فقر و تعیین درصد افراد فقیر        
اي از موضـوع فقـر را بـه نمـایش             محاسبه نرخ فقر و شـکاف فقـر هـر چنـد جنبـه             . است
پذیرنـد،   گذارند، واقعیت امر این است که این شاخصها، که براساس خـط فقـر محاسـبه                می

 .کننده تمامی واقعیت فقر نیستند منعکس
از ) هـاي فقـر     عنوان معیار  به(اصوالً در مطالعات مربوط به فقر، نرخ فقر و نسبت شکاف فقر              

بدین معنـی  . شوند حساسیت خاصی برخوردار است هرچند منجر به نتیجه یکسانی نمی   و  جاذبه  
ترین سطح امـا نسـبت شـکاف فقـر در بـاالترین               اي نرخ فقر در پایین      که ممکن است در جامعه    

گیري کننـد کـه    زهاي اندا گونه از این رو محققان سعی بر آن دارند که شدت فقر را به   . سطح باشد 
 .تعداد فقرا، عمق فقر و نابرابري بین فقرا تواماً در نظر گرفته شود

 SSTکننـد، شـاخص       گیري شدت فقر معرفی مـی       یکی از شاخصهایی که محققان براي اندازه       
در این مقاله ابتدا به معرفی این شاخص و اجزاي آن یعنی نرخ فقر، متوسط نسبت شـکاف                  . است
گیـري شـدت فقـر پرداختـه          عنوان معیاري براي اندازه      نسبت شکاف فقر به     و شاخص جینی   3فقر

هاي طرح آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهـاي شـهري و              شده است و سپس با استفاده از داده       
 محاسـبه و درصـد تغییـر آن طـی ایـن دو      1383 و 1382روستایی، شاخص مذکور براي سالهاي  

در نهایت به منظور تعیین اطمینان آماري از بـرآورد شـاخص            . سال مورد بررسی قرار گرفته است     
SSTفاصله اطمینان این شاخص محاسبه شده است4، با استفاده از روش بوت استرپ . 

  و اجزاي آنSSTشاخص ) 1 
 پیشنهاد کرد و سپس 1976 در سال (Amartya Sen) را اولین بار آمارتیا سن SSTشاخص 

 مورد تعدیل قرار    1979 در سال    (Shorrocks)ژه شراکس   وی   و به  1983 در سال    (Thon)تن  
                                                           
1. Headcound Ratio 
2. Poverty Gap 
3. Average Poverty Gap Ratio 
4. Bootstrap Approach 
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 نرخ فقر، متوسط نسبت شکاف فقر و نابرابري در شکافهاي فقر را بـا               SSTشاخص  . دادند
 .(Osberg & Xu., 1999: 180)کند  یکدیگر ترکیب می

)(تایی از درآمد    nفرض کنید که نمونه       iy مرتـب شـده    اي از کوچک به بزرگ        جامعه
nyyyطوري که     باشند به  ≤≤≤  و تعـداد    Zاگر خط فقر این جامعه برابر با        . باشد 21...

 ام i باشـد در ایـن صـورت بـراي فـرد      q اسـت  (z)افرادي که درآمد آنها کمتر از خط فقر        
),...,( ni )( فقر  نسبت شکاف=1 ixشود صورت زیر تعریف می  به: 
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yzif i           
z

yz
x i
i

−
= 

)1(  
 o〈

−
z

yzif i                     o=ix 
 

دهد، نسبت شکاف فقر براي افـراد غیرفقیـر صـفر در              نشان می ) 1(طور که رابطه      همان 
 .شود نظر گرفته می

 را براي نشان دادن شـدت فقـر بـه      SST شاخص   1995سال   در   (Shorrocks)شراکس   
 :صورت زیر ارائه کرد

 

)2 ( ∑ −
+−=

z

yz
in

n
zyp i)();( 1221 2 

 یا 

)3 ( ∑
=

+−=
n

i
ixin

n
zyp

1
2 1221 )();( 

 

);(که در آن      zyp   شاخص SST  ،z    ،خط فقر y    ،درآمد افراد x      نسبت شکاف فقر و n 
 .باشد می) یا نمونه(تعداد افراد جامعه 

 :توان به صورت زیر نوشت شراکس سپس نشان داد که رابطۀ فوق را می 
)4 ( ))()(();( xGxyxp += 1µ 
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 به ترتیب مقـادیر متوسـط و ضـریب جینـی بـراي توزیـع                xG)( و   xµ)(که در آن     
 .نسبت شکافهاي فقر هستند

 :آید دست می هبمتوسط نسبت شکافهاي فقر از رابطۀ زیر  

)5 ( ∑
=

=
n

i
ixnx

1
1)(µ 

I) و متوسط نسـبت شـکاف فقـر فقـرا            (H)توان به نرخ فقر       را می ) 5(رابطۀ     تجزیـه   (
 :نمود، یعنی

 
)6 ( n

qH = 
 
)7 ( )(∑= ixqI 1 
 

 نـی  یع 1 برابـري نسـبت شـکافهاي فقـر جامعـه          شراکس عالوه بر معیار فـوق از معیـار         
G(x)+1      نیز براي محاسبۀ شاخص SST  از این رو وي ضریب جینـی      . کند   استفاده میG(x) 
 :کند صورت زیر تعریف می را به
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1 .G(x)گیري نابرابري و   اندازه معیاري برايG(x) + 1شود گیري برابري محسوب می  معیاري براي اندازه. 
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 :اند  ها به صورت صعودي مرتب شدهixکه در آن 
 ni xxx ≤≤≤ ...2 

 :را به صورت زیر نوشت) 4(توان رابطۀ  ن ترتیب میبه ای
 
)10 ( ))(();( xGHIyxp += 1 
 

دهد که شدت فقر در یک جامعه متشکل از نرخ فقر، متوسط نسـبت                این اجزا نشان می    
ایـن رابطـه اقتصـاددانان را      . شکاف فقر فقرا و میزان برابري نسبت شکاف فقر جامعه است          

تا بتوانند عوامل مؤثر در تغییر معیار شدت فقر را برحسب تغییر هـر یـک از                 سازد    قادر می 
براي این منظور با گرفتن لگاریتم از دو طـرف رابطـه         . این اجزا در طی زمان شناسایی کنند      

 :آید دست می هبه صورت زیر ب) 11(، رابطه )10(
 
)11 ( ))(();( xGLnLnILnHxypLn +++= 1 
 

))((ور عبارت براساس بسط مرتبۀ اول ردیف تیل       xGLn .  اسـت G(x) تقریبـی از  1+
∆=−−1اگر فرض کنیم که      AAA  1طوري که      باشد به−A   اندازة A     در دورة قبل باشد 

با این فـرض    . پذیر خواهد بود    در این صورت این رابطه براي هر تفاضل مرتبۀ اولی، تعمیم          
 :صورت زیر نوشت توان به را می) 11(رابطۀ 

 
)12 ( ))(();( xGLnLnILnHzyLnp +∆+∆+∆=∆ 1 
 

))((که در آن  xGLn +∆  .(Xu.K. & Osberg.L.,2001:79) است ∆xG)( تقریبی از 1
 برابر مجمـوع درصـد تغییـرات        SSTدهد که درصد تغییر در شاخص         نشان می ) 12(رابطه  

H  ،I و G(x)است . 
شکالت موجود در ادبیات فقر وجود شکاف عمیق بین معیارهـاي مطلـوب             یکی از م   

هرچند معیارهـاي جدیـد در زمینـۀ شـدت فقـر نظیـر              . نظري و کاربردهاي عملی است    
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 داراي ویژگیهاي نظري مطلوبی هستند و از این لحاظ پیشرفتهاي       SST یا   FGT1شاخص  
، متأسـفانه  رت گرفته اسـت گیري فقر در جوامع دانشگاهی صو     اندازهنظري مهمی دربارة    

هـاي    به هر حال رابطـه    . این پیشرفتها تأثیر چندانی بر مباحث عمومی فقر نگذاشته است         
دهند که بـه سـادگی     را ارائه میSSTاي از شاخص شدت فقر   ترکیب ساده ) 12(و  ) 10(

تواند از جانب سیاستگذاران، محققان علوم اجتماعی و عامه مردم مـورد تفسـیر قـرار            می
 .ردگی
 ها و روش برآورد شاخص داده) 2 

اطالعات طرح آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی مرکز آمار ایـران،               
گیري خط فقر و شاخصهاي آن فـراهم   هاي الزم را براي مطالعات مختلف دربارة اندازه  داده
هاي خام    ، از داده  SSTدر این مطالعه نیز براي محاسبه خط فقر و اجزاي شاخص            . سازد  می

 1383 و   1382دورة زمانی مورد بررسی در این مقاله، سالهاي         . این طرح استفاده شده است    
 .است
 کـالري   2300خط فقر مورد استفاده در این بررسی، خط فقـر مطلـق بـر مبنـاي                  
هاي طـرح هزینـه و درآمـد خـانوار محاسـبه و مـورد                 باشد که با استفاده از داده       می

هاي مربوط به هزینه    از داده  SST براي محاسبه اجزاي شاخص      2. گرفت استفاده قرار 
هاي آمارگیري مـذکور در سـطح خـانوار           از آنجا که داده   .  خانوارها استفاده شد   3کل
گیري شاخص فقر در سطح افراد با فرض اینکه کل اعضـاي              باشد لذا براي اندازه     می

خانوار بـا تقسـیم آن بـر بعـد          خانوار از یک سطح رفاه برخوردار هستند، هزینه کل          
) 2(و ) 1( و اجزاي آن در جـدولهاي  SSTنتایج محاسبه شاخص    . خانوار سرانه شد  

 .آمده است
                                                           
1. Foster-Greer-Thorbecke Index 

استفاده شـد و    » 82 تا   80محاسبه خط فقر در ایران طی سالهاي        « از نتایج طرح پژوهشی      1382براي سال   .  2
 .د، خط فقر محاسبه ش 82 بر مبناي روش سال 1383براي سال 

آوري آمارهاي درآمد خانوار از آمار هزینه خـانوار           به دلیل عدم اطمینان و اشکاالت موجود در زمینۀ جمع         .  3
 .استفاده شد
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  کالري در مناطق شهري2300 و اجزاي آن بر مبناي خط فقر SST شاخص :1جدول 

  و اجزاي آنSSTتغییرات در شاخص  SSTاجزاي شاخص 
 سال

شاخص 
SST 
(p ) (H ) (I ) G(x)+1 ΔLn( p ) ΔLn(H ) ΔLn(I ) G)+1(ΔLn 

 ــ ــ ــ ــ 9293/1 2564/0 1197/0 0588/0 1382
1383 0699/0 1349/0 2701/0 9188/1 ١٧٢٩/٠ 1195/0 0591/0 0055/0- 

 هاي پژوهش یافته: مأخذ
 

  کالري در مناطق روستایی2300 خط فقر  و اجزاي آن بر مبنايSST شاخص :2جدول 

  و اجزاي آنSSTتغییرات در شاخص  SSTاي شاخص اجز
 سال

شاخص 
SST 
( p ) 

(H ) (I ) G(x)+1 ΔLn(p) ΔLn(H) ΔLn(I) G)+1(ΔLn 

 ــ ــ ــ ــ 9426/1 2605/0 0964/0 0488/0 1382

1383 0408/0 0849/0 2465/0 9505/1 1790/0- 1270/0- 0552/0- 0041/0 
 هاي پژوهش یافته: مأخذ

 
 درصـد   9/5 حـدود    1382شهري در سال    ت فقر در مناطق     شود، شد   طور که مالحظه می     همان 

باشد بدین معنی که شدت فقر در مناطق شـهري طـی ایـن دو                  درصد می  7 تقریباً   1383و در سال    
دهـد کـه علـت ایـن افـزایش             نشان مـی   SSTاجزاي شاخص   .  درصد افزایش یافته است    7/1سال  

دهـد    تغییر ضریب جینی نیز نشـان مـی       درصد. باشد  عمدتاً افزایش نرخ فقر در طی این دو سال می         
ایـن در حـالی   .  افزایش یافته است82 نسبت به سال 83که میزان نابرابري در مناطق شهري در سال     
 درصـد  4 به 82 درصد در سال     9/4 درصد کاهش از     8/1است که شدت فقر در مناطق روستایی با         

خ فقر و نسبت شکاف فقر فقـرا و         این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش در نر       .  رسیده است  83در سال   
عالوه بر این، نتایج برآورد حـاکی از ایـن    . تا حدودي کاهش در میزان نابرابري صورت گرفته است        

 .است که شدت فقر در مناطق شهري بیش از مناطق روستایی است
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 استرپ  با استفاده از روش بوتSSTآزمون آماري شاخص ) 3
شود ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت             مطرح می یکی از سؤاالتی که در مطالعات فقر        

و یا میزان تغییرات آن     ) مانند نرخ فقر  (مقدار محاسبه شده براي یک شاخص فقر        
از این رو الزم است بـا محاسـبه فاصـله اطمینـان             . دار نباشد   از لحاظ آماري معنی   

اصوالً عدم اطمینان جـزء     . آماري، اعتبار آماري شاخص برآورد شده سنجیده شود       
اي از یـک شـاخص، از         چرا که برآوردهاي نمونه   . اي است   هاي نمونه   ادهالینفک د 

. کنـد  مقدار واقعی شاخص متفاوت بوده، این اختالف بـا تغییـر نمونـه تغییـر مـی             
اي و انحـراف معیـار شاخصـهاي فقـر            برآوردهاي نقطه چنانچه سازمانهاي آماري    

یـن نااطمینـانی را     طور مرتـب منتشـر نماینـد ا         را به ) نظیر نرخ فقر و شکاف فقر     (
ــوان کــاهش داد مــی ــار  . ت ــرآورد انحــراف معی از آنجــا کــه شناســایی توزیــع و ب

فقر به دلیل پیچیدگی آنها از لحاظ تحلیلی مشکل است لـذا محققـان از روش             شاخصهاي  
خطـاي  (براي محاسبه انحـراف معیـار       ) هاي خرد   در صورت دسترسی به داده    (استرپ    بوت
ر ایـن  د. (Efron, Tibshirani, 1993:168)کننـد   ان اسـتفاده مـی  و فاصله اطمین) گیري نمونه

گیري تـوأم بـا        مختلف از طریق نمونه    روش، محقق شاخص فقر موردنظر را به دفعات       
 محاسـبه  شاخصهاي عدر مرحله بعد با استفاده از توزی . کند  جایگذاري محاسبه می  

 2000 اگر یک نمونه     مثالً. کند  شده، انحراف معیار و فاصله اطمینان را برآورد می        
 300برحسب مـورد    (خانواري در نظر گرفته شود باید از این نمونه به تعداد زیاد             

در ایـن حالـت ممکـن       . گیري با جایگـذاري صـورت گیـرد         نمونه)  مرتبه 1000تا  
سـپس بـراي هـر      . است بعضی از خانوارها بیش از یک بار در نمونه قـرار گیرنـد             

پس از مرتـب کـردن      . شود  مورد نظر محاسبه می   دست آمده، شاخص فقر      هنمونه ب 
 درصـد مقـادیر در آن       95اي کـه      دست آمده از کوچک به بزرگ، فاصـله         همقادیر ب 

 درصـد بـراي شـاخص مـورد نظـر خواهـد             95واقع شوند، بیانگر فاصله اطمینان      
 .(World Bank Institute, 2005:85)بود

بـراي  % 95گیري و فاصـله اطمینـان          بار نمونه  300هاي موجود     در این بررسی از نمونه    
 آمـده   دسـت   بهاطمینان، مقدار   % 95نتایج حاصل نشان داد که با       .  محاسبه شد  SSTشاخص  

 دار    معنـی  ي از لحـاظ آمـار     83 و   82تغییـر آن در سـالهاي       براي شاخص موردنظر و میزان      
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 SSTبراي شاخص % 95 برآورد فاصله اطمینان :3جدول                  
 روستایی يشهر

 سال
SST  95فاصله اطمینان% SST  95فاصله اطمینان% 

 )0453/0 و 0510/0( 0488/0 )0551/0 و 0622/0( 0588/0 1382
 )0378/0 و 0438/0( 0408/0 )0658/0 و 0739/0( 699/0 1383

 هاي پژوهش یافته: مآخذ
 
 در  SSTشـاخص   ی  اطمینان، مقدار واقع  % 95دهد که با      نشان می ) 3(نتایج جدول   . باشد  می

و در مناطق روسـتایی در فاصـله     ) 0658/0 و   0739/0( در فاصله    83مناطق شهري در سال     
 .گیرد قرار می) 0378/0 و 0438/0(
 گیري نتیجه) 4 

گیـري شـدت    عنوان معیاري براي اندازه  بهSSTدر این مقاله ابتدا به معرفی شاخص     
ـ                  SSTا اسـتفاده از شـاخص       فقر پرداخته شد و نشان داده شـد کـه شـدت فقـر را ب

، عمـق فقـر و نـابرابري بـین فقـرا            )درصد فقـر  (توان برحسب سه جزء نرخ فقر         می
در ادامـه  . محاسبه کرد و اثر هر یک از این عوامـل را بـر روي شـدت فقـر سـنجید             

مقاله نتایج حاصل براي شدت فقر در مناطق شهري و روستایی ایران بـا اسـتفاده از                 
هاي طرح آمـارگیري از هزینـه و درآمـد خـانوار              یري داده کارگ   و با به   SSTشاخص  

 آمـده در ایـن   دسـت  بـه براساس نتایج .  ارائه شده است1383 و  1382براي سالهاي   
 درصـد و در     9/5 حـدود    1382مقاله، برآورد شدت فقر در مناطق شـهري در سـال            

  درصد بوده است، بدین معنی که شدت فقر طـی ایـن دو سـال               7 تقریباً   1383سال  
دهـد کـه علـت ایـن           نشان مـی   SSTاجزاي شاخص   .  درصد افزایش یافته است    7/1

در مناطق روسـتایی شـدت    . بوده است )  درصد 2/1(افزایش عمدتاً افزایش نرخ فقر      
 رسـیده   83 درصد در سـال      4 به   82 درصد در سال     9/4 درصد کاهش از     8/1فقر با   

و نسبت شـکاف فقـر      )  درصد 3/1(است، که این کاهش به دلیل کاهش در نرخ فقر           
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براساس فواصل اطمینـان محاسـبه شـده، بـا          . صورت گرفته است  )  درصد 6/0(فقرا  
 در این دو سال در مناطق شهري و روسـتایی از     SSTاطمینان تغییرات شاخص    % 95

از طرف دیگر درصد تغییرات ضریب جینی محاسـبه      . باشد  دار می   لحاظ آماري معنی  
 نابرابري در مناطق شهري افـزایش و در      83 و   82 سالهايدهد که طی      شده نشان می  

 .مناطق روستایی کاهش یافته است
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