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چکیده

تواند اثـرات   وري نیروي کار اثرگذارند، کمبود غذاي دریافتی می در میان عوامل بسیاري که بر بهره

محـور اسـت کـه     تغذیـه لعه بررسی دام فقـر هدف از این مطا. وري فرد داشته باشد باري بر بهره زیان

هـاي ایـن    داده. کنـد  ریشه در نظریه دستمزد کارایی دارد که بر اهمیت سوءتغذیه و فقـر تأکیـد مـی   

خـانوارِ سـاکن در یکـی از محـالت      220و در میان  1395مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 

زمـان   ه دست آمد و از سیستم معادالت هـم ب) محله شهید قربانی مشهد(اسکان غیررسمی شهر مشهد

نتایج نشان داد که الگوي غذایی سـاکنان  . محور استفاده شد براي بررسی امکان وجود دام فقر تغذیه

ساکنان این منطقـه بـراي   . این منطقه تفاوتی آشکار با میانگین خانوارهاي شهري استان و کشور دارد

هـا در   هـا و سـبزي   گوشت، شیر و تخـم پرنـدگان و میـوه   هاي کاالیی با مواد مغذي باال شامل گروه

نتـایج حاصـل از   .حدود نیمی از متوسط هزینه خانوارهاي شهري کشور و استان هزینه کرده بودنـد 

گیري اندك ساکنان این منطقه از الگوي  زمان حاکی از آن بود که باوجود بهره سیستم معادالت هم

و محـور در میـان سـاکنان آن شـکل نگرفتـه اسـت       تغذیـه غذایی داراي مواد مغذي، چرخه دام فقر 

وري و تغذیـه نامناسـب    تغذیه نامناسب نتوانسته موجب ایجاد دور باطل کاهش درآمد، کاهش بهره

بنابراین باید به دنبـال شناسـایی سـایر عوامـل تأثیرگـذار بـر فقـر در ایـن منطقـه بـود تـا بتـوان             . شود

  .هاد دادهاي مناسبی براي کاهش فقر پیشن سیاست

هاي غیررسمی، سکونتگاهتئوري دستمزد کارایی،محور، دام فقر تغذیه:واژه هاي کلیدي

  .شهر مشهدزمان، سیستم معادالت هم
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  مقدمه

توجـه از مـردم دنیـا بـه      ها براي مبارزه با فقر و گرسنگی، هنـوز تعـدادي قابـل    باوجود تالش

:FAO, 2015(ندارندغذاي موردنیاز براي یک زندگی فعال و سالم دسترسی  8; Deaton 

& Lipka, 2015: 30 .(  دهـد   از سویی برآوردهاي اخیر سازمان خواروبار جهانی نشـان مـی

سوءتغذیه دارنـد  ) دهم کل جمعیت جهان در حدود یک(میلیون نفر در دنیا  795که حدود 

:FAO, 2015(توسـعه   میلیـون نفـر، در کشـورهاي درحـال     780که تقریباً همـه آنهـا،    و ) 8

:Ravallion et al, 2007(کننـد  چهارم آنها در مناطق شهري زندگی مـی  حدود یک از . )1

هاي غیررسمی را چـالش اصـلی هـزاره سـوم در      گاه سوي دیگر سازمان ملل متحد سکونت

در واقع فقر و اسکان غیررسـمی دو پدیـده   . ارتباط با گسترش شهرنشینی معرفی کرده است

توسعه هستند و شهر مشهد نیز از این قاعـده   اي کشورهاي درحالهمزاد در بسیاري از شهره

  .مستثنا نیست

عنـوان دومـین    گستردگی پدیـده اسـکان غیررسـمی در شـهر مشـهد و جایگـاه آن بـه       

نشـینان از   و سهم باالي حاشیه) پس از تهران(نشین  شهر کشور از حیث جمعیت حاشیه کالن

مطالعـات علمـی در ایـن حـوزه را در شـهر      ، اهمیت انجام )سوم یک(کل جمعیت این شهر 

نشـینی، مسـئله فقـر نیـز در اسـتان خراسـان        عالوه بر مسـئله حاشـیه  . کند تر می مشهد پررنگ

ــی دارد ، اســتان خراســان رضــوي پــس از  1383-93هــاي  طــی ســال. رضــوي نمــود فراوان

قی کشـور  هاي شر هاي خراسان جنوبی و یزد شاهد بیشترین افزایش فقر در میان استان استان

 120عالوه بر این مسئله، استان خراسان رضوي با بـیش از  ). 22: 1395ساالري، (بوده است 

در . هزار خانوارهاي فقیـر در منـاطق شـهري از ایـن حیـث پـس از اسـتان تهـران قـرار دارد         

خصوص مناطق روستایی نیز، خانوارهاي ساکن در روستاهاي شهر مشهد پس از روستاهاي 

، فقیرتـرین روسـتاییان در کشـور    )در استان سیسـتان و بلوچسـتان  (نیکشهر  دو شهر چابهار و

توانـد محـرك اصـلی آنـان      ، که این مسـئله مـی  )Einian & Souri, 2016: 17(ایران بودند 

  .هاي غیررسمی باشد براي مهاجرت به شهرهاي بزرگ و بروز پدیده سکونتگاه
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در منـاطق اسـکان غیررسـمی    پرسش اصلی این مطالعه این است که آیا فقـر گسـترده   

دیگـر آیـا الگـوي     عبـارت  محـور اسـت؟ بـه    گیري دام فقـر تغذیـه   شهر مشهد، ناشی از شکل

وري و کـاهش دسـتمزد و بـه دنبـال آن      غذایی نامناسب در این مناطق موجب کاهش بهـره 

توانـد بـه شناسـایی برخـی      چنینی می شیوع فقر در این منطقه  شده است؟ انجام مطالعات این

جنبـه  . هـاي مـؤثر مقابلـه بـا ایـن پدیـده کمـک کنـد         هاي ایجاد فقر و طراحی سیاست هریش

کنـد ایـن اسـت کـه در داخـل کشـور        تر می دیگري که اهمیت انجام این مطالعه را پررنگ

در حقیقت اغلـب  . نشده استاي در بررسی پیامدهاي اقتصادي تغذیه نامناسب انجام مطالعه

، تنها بـه بررسـی وجـود فقـر تغذیـه پرداختنـد و پیامـدهاي        مطالعات داخلی در حوزه تغذیه

در مطالعــاتی کــه توســط . اقتصــادي آن در میــان مطالعــات اقتصــادي مغفــول مانــده اســت 

 & Khodadadkashi(،)1394(پـــور  آبـــادي و حلـــوایی پژوهشــگرانی ماننـــد نصـــرت 

Shahikiatash, 2012(،ــداداد ــدري  خ ــی و حی ــري)1388(کاش ــود  ، جعف ــانی و بخش ه ث

شـده اسـت، تنهـا بـه      انجـام ) 1384(و کیمیـاگر و بـاژن   ) 1384(، غـروي نخجـوانی   )1387(

انجام ایـن  شده است و  هاي متفاوت جغرافیایی پرداخته بررسی فقر و فقر تغذیه در محدوده

تواند آغازي براي انجام مطالعاتی در حوزه اثرات اقتصـادي فقرتغذیـه در کشـور     مطالعه می

  .ایران باشد

  

شینه پژوهشپی

محور در مباحث فقر،  که دام فقر تغذیه تر اشاره شد، باوجود این گونه که پیش همان

اي یافت که به این  توان مطالعه آید، در داخل کشور نمی حساب نمی موضوعی جدید به

اند، اما  اغلب مطالعات داخلی به مسئله فقر و فقر تغذیه پرداخته. موضوع پرداخته باشد

دیگر وجود ارتباط میان این دو ـ که نظریه  عبارت مسئله فقر از منظر تغذیه یا بهنگریستن به 

وجود موضوع دام فقر  بااین. دهد ـ کامالً مغفول مانده است محور را شکل می دام فقر تغذیه

یافته مورد آزمون قرار گرفته که  توسعه و توسعه محور در بسیاري از کشورهاي درحال تغذیه

  .شده است ن پرداختهدر ادامه به آ
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اي به بررسی اثر تغییرات بزرگ درآمدي، بر سهم  در مطالعه) 2019(لماس و دیگرانا

ها در میان خانوارهاي فقیر روستایی در کشور  درآمد از مخارج خانوار و مصرف کالري

شدة تصادفی دریافتند که  هاي کنترل ها با استفاده از روش آزمایش آن. کنیا پرداختند

و 6/0و 78/0هاي مخارج و کالري در خانوارهاي مورد مطالعه به ترتیب برابر باکشش

محور  هاي غذا و کالري در دام فقر تغذیه مقدار کشش. تر از یک بود کشش پروتئین بزرگ

محور در خانوارهاي فقیر  بنابراین دام فقر تغذیه. تر از یک باشند توانند کوچک نمی

.روستایی کنیا وجود نداشت

خانوار تولیدکننده برنج در تایلند، به  2781اي شامل  با مطالعه نمونه) 2016(تیواسینگ

نتایج مطالعه بیانگر ایـن بـود   . وري خانوارها پرداخت بررسی اثر مواد غذایی دریافتی بر بهره

که عواملی نظیر درآمد، تحصیالت، مخارج غذایی، صاحب دام بودن، تولید خودمصـرفی،  

مصـرف کـود و اسـتفاده از نیـروي کـار خـانوادگی امنیـت غـذایی را بهبـود           اندازه مزرعه،

که عواملی نظیر بعد خانوار، نسبت وابسـتگی و کـل مخـارج خـانوار،      بخشیدند، درحالی می

  .دادند امنیت غذایی را کاهش می

اي به شناسایی دام فقر چندگانه یا منفرد در خانوارهـاي هنـدي    در مطالعه) 2015(دوتا

بـر  . پرداخـت  2005و  1993هاي پایش توسعه انسـانی هنـد بـراي دو سـال      فاده از دادهبا است

گیرد و پویـایی رفـاه در    ها، تجمع سرمایه شکل نمی هاي مطالعه، در اغلب ایالت اساس یافته

محـور بـر تجمـع     ها دام فقـر تغذیـه   همچنین در اغلب ایالت. نواحی روستایی بسیار کم است

هـاي   هـا در مقایسـه بـا ایالـت     تـرین ایالـت   محـروم . اثرگـذار اسـت   صورت یکسان دارایی به

ســوادي و ســوءتغذیه  هـا، بــی  در ایــن ایالــت. ثروتمنـدتر، گرفتــار دام فقــر چندگانـه هســتند  

دهند و تعامل منفی معناداري میـان سـرمایه    صورت معناداري تشکیل سرمایه را کاهش می به

.سوادي و سوءتغذیه وجود دارد و بی

در سـه   "مطالعه ملی سالمت خـانواده "هاي  با استفاده از داده) 2014(دیگرانایماي و 

در  "مطالعـه انجمـن ملـی اقتصـاد کـاربردي     "هاي  و داده 2005و  1998، 1992مقطع زمانی 
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) دهـد  که دستمزد، وضعیت تغذیه را تحت تـأثیر قـرار مـی   (فرضیه دام فقر تغذیه  2005سال 

  .محور در بازار کار این کشور را تأیید کرد یهدر کشور هند و وجود دام فقر تغذ

محـور و محرومیـت    اي به بررسی وجود دام فقرتغذیه در مطالعه) 2009(جها و دیگران

در مناطق روسـتایی هنـد   ) کاروتن، آهن، ریبوفالوین و تیامین(غذایی کالري و مواد مغذي 

در ) دادنـد و سـایرین   ام میزنان و مردانی که کار داشت و برداشت را انج(و براي سه دسته 

محـور شـایع    محققان دریافتند که دام فقر تغذیـه . پرداختند 1994دوره زمانی ژانویه تا ژوئن 

وري نیروي کار کشاورزان، خصوصـاً کـارگران کشـاورزي     توجه بر بهره است و اثري قابل

ان کـارگر  که زنـ  طوري همچنین نابرابري جنسیتی در روستاهاي هند وجود دارد به. زن دارد

  .در مقایسه با مردان بیشتر مستعد دام فقر تغذیه محور هستند

دیگر بررسی تبعات  بیان تر اشاره شد، رابطه میان تغذیه و درآمد و به گونه که پیش همان

رو هدف این مطالعـه   ازاین. اقتصادي تغذیه نامناسب، در مطالعات داخلی مغفول مانده است

ات داخلی و پرداختن به این موضوع است که آیا تغذیـه  پوشش دادن این شکاف در مطالع

تواند یکی از عوامل بروز فقر در میان ساکنان مناطق اسکان غیررسمی و موجب  نامناسب می

بنابراین، جنبه نوآوري اصلی این مطالعـه، مطـرح   . گرفتار شدن آنان در دام فقر باشد یا خیر

زد کارایی براي اولین بار در کشور ایران و محور و تئوري دستم کردن موضوع دام فقر تغذیه

همچنین مطرح کردن این مسئله در محدوده مناطق اسکان غیررسمی شهر مشـهد اسـت کـه    

دهند و سهم غالب آنان به  سوم کل ساکنان شهر مشهد را تشکیل می جمعیتی در حدود یک

.کنند ربه میدلیل عدم برخورداري از مشاغل پایدار نوعی از فقر مطلق یا نسبی را تج

  

  محور فقر تغذیه و دام فقر تغذیه: مبانی نظري

کالري دریافتی مرتبط است که بالطبع وابسـته بـه   /وضع تغذیه عموماً با سطح حداقلی از غذا

هـاي   گرسنگی و نبود امنیت غذایی مسئله اساسـی در جنبـه  . هاي کسب درآمد است فرصت

نظر بسیاري از مردم، فقـر تقریبـاً متـرادف بـا     به ). 1390نارایان و همکاران، (مادي فقر است 
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خط فقر در بسیاري از کشورها، صـرفاً بـا هـدف بیـان مفهـوم فقـر بـر پایـه        . گرسنگی است

اضافه برخـی خریـدهاي    گرسنگی، بر مبناي بودجه الزم براي خرید مقداري معین کالري به

تانسـند «از نظـر  . شـود  ، تعریف مـی )مانند مسکن(ضروري دیگر 
1

بـه وضـعیتی اطـالق     فقـر » 

هـا و   شود که فرد از منابع الزم براي برخورداري از رژیـم غـذایی، مشـارکت در فعالیـت     می

آور نیسـت   بنابراین شگفت. )Townsend, 1979: 49(امکانات معمول زندگی محروم باشد

دهنـد کـه    ها بیشترین تالش خود را براي کمـک به فقرا بر پایه این ایده قـرار مـی   که دولت

  ).57: 1392بنرجی و دوفلو، (ها نیازي شدید به مواد خوراکی دارند  نآ

وري و دستمزد نیروي کار، زمینـه مهمـی بـراي مطالعـه      اثر مواد غذایی دریافتی بر بهره

اولین ظهور این زمینه مطالعاتی به شکل . اقتصاددانان سالمت و متخصصان تغذیه بوده است

فرضـیه دسـتمزد کـارایی   «
2

، بسـط  )Mazumdar, 1959(و ) Leibenstein, 1957(توسـط  » 

 ,Dasgupta and Ray, 1986( ،)Dasgupta, 1997( ،)Mirrlees(داده شـد، و توسـط  

  .دیگران به شکل رسمی بیان و توسعه داده شدو ) 1975

توسـعه، خصوصـاً در    کنـد کـه در کشـورهاي درحـال     نظریه دستمزد کارایی ادعـا مـی  

. نظر فیزیکی قادر بـه انجـام کارهـاي یـدي سـنگین نیسـتند       سطوح پایین تغذیه، کارگران از

کننـد و قـدرت خریـد و     وري آنان پایین است و دستمزدهاي پایین دریافت می بنابراین بهره

. کنـد  سطح تغذیه پایین دارند که کلیه این عوامل یک دور باطل محرومیـت را تکمیـل مـی   

فیزیکـی و  (هایشـان   و بنـابراین دارایـی   انداز کافی داشته باشـند  توانند پس این کارگران نمی

دهد  کاهش میمحور  اندك است و این امر شانس آنان را براي خروج از فقر تغذیه) انسانی

  .)Jha et al, 2009: 87(شود محور می گیري دام فقر تغذیه و موجب شکل

 فقر تغذیه عبارت است از ناتوانی در تأمین مالی و دسترسی به سبد تغذیـه مناسـب کـه   

طبـق اسـتانداردهاي سـازمان    . شـود  هم به کمیت و هم به کیفیت غذا اهمیت داده می در آن

بهداشت جهانی، غذاي سالم شامل یک رژیم تغذیه متعادل و مغذي است کـه بـراي حفـظ    

                                                  
1. Townsend
2. efficiency wage hypothesis
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سازمان بهداشت جهانی خانواري را دچار فقر غذایی . )WHO, 2003(سالمتی ارزش دارد

ع الزم براي تأمین رژیم غذایی را بنا به این تعریف فراهم کنـد داند که نتواند حداقل مناب می

)Nandy et al, 2005( .ترین دالیـل گرفتـار    ناتوانی فقرا در تغذیه مناسب خود یکی از مهم

فقـرا تـوان مـالی الزم را    : شواهد قدرتمندي در این زمینه وجود دارد. شدن در دام فقر است

دهـد و موجـب فقیـر     هـا را کـاهش مـی    وري آن بهره براي تغذیه کافی ندارند، چنین وضعی

  ).58: 1392بنرجی و دوفلو، (شود  ها می ماندن آن

صـورت اخـتالل در کارکردهـاي بـدنی،      متخصصان تغذیه، نتایج کمبـود تغذیـه را بـه   

 :Kochher, 2013(انـد  بیماري، عملکرد نادرست و خطر عملکرد نادرست تعریـف کـرده  

یه در سالمت، رفاه، یادگیري، کارایی در محیط کار و ارتبـاط  از سوي دیگر، نقش تغذ. )2

 ,Carletto et al(شـده اسـت   آن با توسعه اقتصادي در سراسـر کشـورهاي دنیـا نشـان داده    

2013; Smith, 2013; Renzaho & Mellor, 2010; Fengying et al. 2010( .  

 1958اد بـه ســال  نخسـتین بیـان رسـمی در مـورد دام فقـر تغذیـه محـور در علـم اقتصـ         

ایده آن این است که بدن انسان براي زنده ماندن بـه مقـادیر مشخصـی کـالري     . گردد بازمی

بنابراین وقتی فردي بسیار فقیر است، همه غـذایی کـه توانـایی مـالی خریـد آن را      . نیاز دارد

سختی براي امکان گذران زنـدگی و شـاید بـه دسـت آوردن درآمـدي نـاچیز بـراي         دارد به

.)Dasgupta & Ray, 1986: 1018(کند آن غذا کفایت میخرید 

کننـده   ورتر شدن است، هرچند عوامل تعیین اي نیازمند نیروي کار براي بهره هر جامعه

بـاري   تواند اثرات زیـان  وري نیروي کار اثرگذارند، کمبود غذاي دریافتی می زیادي بر بهره

راین تغذیه محدودیتی براي بهبـود وضـعیت   بناب. وري داشته باشد بر یادگیري، توسعه و بهره

وجود دام فقر احتمال اینکه یک اقدام کوچک منجر به ایجاد منـافعی بـزرگ از   . فقرا است

افـراد بسـیار فقیـر    . )Kochher, 2013: 3(کند طریق ایجاد مزایاي کارایی گردد را تأیید می

ي انجام کـاري چشـمگیر تهیـه    توانند غذاي الزم را براي تأمین نیروي موردنیاز خود برا نمی

اندازه کافی مواد غذایی تهیه و مصرف کنند، توانایی انجام  توانند به کنند، اما کسانی که می

تواننـد غـذاي بیشـتر و بهتـري مصـرف       افراد با ثروتمندتر شدن می. کارهاي سخت را دارند
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ایـن موجـب   . دشـو  تر مـی  کنند و قدرت بیشتري بیایند و در نتیجه این شکاف همچنان عمیق

که نیازهـاي   همین. شوند فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می: شود گیري دام فقر می شکل

همه مـواد غـذایی اضـافی صـرف تقویـت تـوان بـدنی        وساز بدن تأمین شود،  اي سوخت پایه

د دهد بیش از آنچه صرفاً براي زنده ماندن نیاز به خوردن دارد تولی شود و به فرد امکان می می

  ).60: 1392بنرجی و دوفلو، (کنند 

محور این است کـه اگـر شانسـی فـراهم      یک فرض پنهان در توصیف از دام فقر تغذیه

شود تا فقرا با تغذیه کمی بیشتر، بتواننـد شـغلی مناسـب را آغـاز کننـد و از منطقـه دام فقـر        

کل مخارج افـزایش  تر از  قدر امکان غذا بخورند و هزینه غذا باید سریع خارج شوند، باید به

رسد فقـرا حتـی در صـورت توانـایی، تمـایلی بـراي مصـرف بیشـتر مـواد           اما به نظر می. یابد

هـاي غــذا بسـیار کمتــر از نســبت    غـذایی ندارنــد و حتـی در میــان افـراد بســیار فقیـر، هزینــه    

دلیل فقرا براي مصرف کمتـر غـذا ایـن نیسـت     . یابد یک با افزایش بودجه افزایش می به یک

هـا   رسـد آن  بـه نظـر مـی   . شـود  ام درآمد باقیمانده صرف سایر کاالهاي ضـروري مـی  که تم

اي کـه   انـدازه  خواهنـد بـه   ها اسـت کـه نمـی    این انتخابوجودهاي زیادي دارند و با انتخاب

هــاي  هــا بـا برخــی هزینــه  اگرچــه روشـن اســت کــه آن . تواننــد بــراي غـذا هزینــه کننــد  مـی 

هـا را در   روبـرو هسـتند کـه بایـد آن    ) کاالهـاي ضـروري   لباس، دارو و سایر(ناپذیر  اجتناب

  ).62: 1392بنرجی و دوفلو، (اولویت نخست قرار دهند 

توانسـتند   کند این است که اگر فقرا مـی  توجه می نکته دیگري که به همان اندازه جلب

ار وري خود را افزایش دهند و درآمد بیشتري کسب کنند، احتماالً این ک با تغذیه بیشتر بهره

کننـد،   که حتی همان پولی که افراد بـراي خریـد غـذا خـرج مـی      درحالی. دادند را انجام می

که افراد بسـیار فقیـر    هنگامی. شود ها صرف نمی ها یا ویتامین سازي جذب کالري براي بیشینه

یابند تا پـولی بیشـتر را بـه خریـد مـواد غـذایی اختصـاص دهنـد، معمـوالً از ایـن            فرصتی می

جـاي خریـد مـواد     ها بـه  آن. کنند کامل براي کسب کالري بیشتر استفاده نمی طور فرصت به

 & Subramanian(کننـد  تر خریداري می تر و گران غذایی پرکالري، مواد غذایی خوشمزه

Deaton, 1996: 135.(  
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صـرف آن   واقعیت این است که هرقدر پول کمتري داشته باشید، گـرایش کمتـري بـه   

نابراین مسئله اساسـی در خصـوص تغذیـه فقـرا نـه کمیـت غـذاي        ب. روي غذاي سالم دارید

فرض اصـلی ایـن مطالعـه ایـن     ).62: 1392بنرجی و دوفلو، (دریافتی، بلکه کیفیت آن است 

گیــري دام  اســت کــه شــیوه نادرســت تغذیــه ســاکنین محلــه شــهید قربــانی، موجــب شــکل 

. ر مطلـق  شـده اسـت   درصد ایشـان در زیـرخط فقـ    80محور و قرار گرفتن بیش از  فقرتغذیه

اي بر محور سـؤاالتی در حـوزه الگـوي غـذایی سـاکنین طراحـی شـد تـا          رو پرسشنامه ازاین

محـور بـر مبنـاي     هاي موردنیاز براي بخش دام فقرتغذیه شاخص خط فقر آرشانسکی و داده

  .آن قابل احصاء باشند

  

  روش تحقیق

  ها گیري و گردآوري داده روش نمونهجامعه آماري، 

هـزار نفـر در    262بـر   هکتار وسـعت دارد کـه جمعیتـی بـالغ     1345مشهد  4منطقه شهرداري 

نفـر در هـر هکتـار، ایـن      195خانوار در آن ساکن هسـتند و سـکونت    600هزار و  76قالب 

این منطقـه در سـال   . ترین منطقه شهرداري مشهد تبدیل کرده است عنوان متراکم منطقه را به

ناحیـه و   3شده اسـت و شـامل    در شمال شرق مشهد واقعتأسیس و از نظر جغرافیایی  1373

 3محله شهید قربـانی در ناحیـه   ). شهرداري مشهد 4پورتال منطقه ) (1شکل (محله است  10

، 1390در سـال  . کیلومترمربع است 1,248کل مساحت محدوده . شده است این منطقه واقع

درصد کل جمعیـت منطقـه و    29که ) خانوار 10480(هزار نفر بود  41,9کل جمعیت محله 

. داد درصد کل جمعیت ساکنان منـاطق اسـکان غیررسـمی شـهر مشـهد را تشـکیل مـی        4,5

  .جامعه آماري شامل کلیه خانوارهاي ساکن در محله شهید قربانی بود
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موقعیت محله شهید قربانی در منطقه چهار شهرداري مشهد -1شکل 

  

حجم نمونه بـا اسـتفاده از فرمـول حجـم     اي است و  اي مرحله گیري خوشه روش نمونه

نمونه کوکران
1

هـاي   داده.خـانوار بـود   220تعداد نمونه در این مطالعه برابر با . ، محاسبه شد

بـه ایـن صـورت کـه     . شـده اسـت   موردنیاز این مطالعه با استفاده از روش میدانی گردآوري

که هرساله توسط مرکـز  (اي مشابه پرسشنامه طرح هزینه درآمد خانوارهاي کشور  پرسشنامه

تدوین و در میان خانوارهاي ساکن در محله شهید قربـانی تکمیـل   ) شود آمار ایران ارائه می

  .شد

  

                                                  
مقدار خطا در (مقدار اشتباه مجاز  d؛p=q=0.5؛1,96برابر  zدهنده حجم جامعه،نشان Nدر فرمول کوکران، -1

  .است) درصد 5سطح 
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  ها وتحلیل داده شیوه تجزیه

دلیل این . زمان بهره گرفته شد محور از سیستم معادالت هم براي بررسی وجود دام فقرتغذیه

گیـري از سیسـتم    هاي مقطع زمـانی، تنهـا بـا بهـره     امر این است که در هنگام استفاده از داده

دیگر، سیسـتم معـادالت    بیان به. اي را آزمون کرد توان الگوهاي چرخه زمان می معادالت هم

گیـرد کـه چنـد متغیـر وابسـته وجـود دارنـد کـه داراي          استفاده قرار میزمان وقتی مورد هم

درآمـد سـاالنه    زا شـامل  ونمتغیرهـاي بـر  ). 625: 1392سـوري، (وابستگی متقابل هسـتند  

مجــذور بعــد ،)نفــر(بعــد خــانوار ،)میلیــون تومــان(خانوارهــاي نمونــه مــورد مطالعــه 

تملـک خانـه   ،)درصـد (نسـبت وابسـتگی   ،)سـال (سن سرپرسـت خـانوار    خانوار،

هـاي   سهم هزینه مسکن از کـل هزینـه   ،)متغیر مجازي(خوداشتغالی  ،)متغیر مجازي(

.هستند) متغیر مجازي(هاي مالی  برخورداري از حمایتو) درصد(خانوار 

هاي غذایی پرکالري از کل مخارج خـوراکی و دخـانی    سهم گروه زاي متغیر درون

و (هاي غـذایی پرکـالري    براي تشخیص گروه. دهد را نشان می) دبرحسب درص(هر خانوار 

ها  بر این اساس، این گروه. از نظرات متخصصان تغذیه استفاده شد) داراي مواد مغذي پایین

هـا، چـاي، قهـوه و     قند و شکر، شیرینی"، "ها ها و چربی روغن"شامل سه گروه از کاالهاي 

هـاي سـاالنه    کـل هزینـه   زاي متغیـر درون . ودنـد ب "ها، غذاهاي آمـاده  نوشابه"و  "کاکائو

شاخص خط فقر مطلق اسـت کـه بـا اسـتفاده از      زاي و متغیر درون) میلیون تومان(خانوار 

در این روش براي خانوارهـاي بـاالي   . شده است محاسبه) تومان در سال(روش ارشانسکی 

رخط فقـر مطلـق، ارزش صـفر در نظـر گرفتـه      خط فقر مطلق، ارزش یک و خانوارهـاي زیـ  

.شوند می

صورت روابـط   زمان در مطالعه حاضر به بر این اساس، مدل تجربی سیستم معادالت هم

  :شده است تعریف) 3(و ) 2(، )1(
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                   ( 1رابطه )

       ( 2رابطه  )                   

( 3رابطه  ) 

  

  

  

  هاي مقطع زمانی زمان و داده محور با استفاده از معادالت هم دام فقر تغذیه ترسیم -2شکل 

  

تـوان دریافـت کـه سـه ارتبـاط       زمـان مـی   بندي ریاضی سیسـتم معـادالت هـم    از فرمول

هاي غذایی پرکالري از کل مخارج خوراکی و دخانی  مشخص وجود دارد؛ اول سهم گروه

.اند شده ترسیم) 2(این روابط در شکل . هاي ساالنه خانوار و سوم فقر ر، دوم هزینههر خانوا
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وقتـی معادلـه متعلـق    . زمان حل کنند صورت هم زا باید تمامی معادالت را به متغیرهاي درون

منجر به اریب و ناسـازگاري   OLSکارگیري روش  اي از معادالت وابسته باشد به به خانواده

  .گرددبرآوردگرها می

  

ها یافته

  خصوصیات اقتصادي اجتماعی خانوارهاي مورد مطالعه

انـد، آمارهـاي مقطـع زمـانی در سـطح       هایی که در تخمین مدل مورداستفاده قرارگرفته داده

. بودنـد ) محلـه شـهید قربـانی   (خانوارهاي یکی از محـالت اسـکان غیررسـمی شـهر مشـهد      

) 1(و نمودارهـاي  ) 1(العه در جدول اجتماعی خانوارهاي مورد مط -خصوصیات اقتصادي 

سـال و   31-40در اغلب اعضاي نمونه، سن سرپرست خانوار . شده است نمایش داده) 4(تا 

نفـر در   3,95(بعـد خـانوار در ایـن محلـه     . تحصیالت بسیاري از آنان ابتدایی و متوسطه بود

خانوارهـاي پرجمعیتـی   دیگر،  عبارت به. تفاوت داشت) نفر در خانوار 3,3(با استان ) خانوار

بـر اسـاس   . تواند بر وضعیت رفـاه آنـان اثرگـذار باشـد     کنند که می در این محله زندگی می

شاخص خط فقر مطلق ماهانه سرانه آرشانسکی
1

درصد از اعضاي نمونـه زیـرخط فقـر     87، 

  .)Barati et al, 2017: 26(مطلق قرار داشتند

برخوردار بودند و میانگین درآمد ماهانه درصد افراد از نوعی بیمه  60همچنین بیش از 

بیش از نیمی از اعضـاي خـانوار در نمونـه مـورد     . ریال بود 8,294,600، 1394آنان در سال 

خانـه بودنـد و    کردنـد و همچنـین بـیش از نیمـی از آنـان صـاحب       مطالعه، درآمد کسب مـی 

  .ها نسبتاً مناسب بود دسترسی نمونه مورد مطالعه به زیرساخت

  

                                                  
، 1394در سال . شود هاي غذایی افراد محاسبه می خط فقر مطلق بر اساس شاخص آرشانسکی بر مبناي هزینه - 1

 3,891,724از روش آرشانسکی برابر با خط فقر مطلق ساالنه سرانه در شهر مشهد و محله مورد مطالعه با استفاده 

.(Barati et al. 2017:26)شده است  تومان محاسبه
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  اجتماعی خانوارهاي مورد مطالعه -خصوصیات اقتصادي  -1جدول 

  حداقل  حداکثر  میانگین  متغیر

  2  6  3,95  )نفر(بعد خانوار 

  21  80  42  )سال(سن سرپرست خانوار 

  0,8  16  7,6  هاي تحصیل اعضاي خانوار میانگین سال

  0,33  1  0,58  نسبت تعداد منابع درآمدي به اعضاي خانوار

9،953،52124،000،0001،440،000  )تومان(ار درآمد ساالنه خانو

هاي خوراکی از کل  سهم هزینه

  هاي خانوار هزینه

39,0496,926,06  نمونه مورد مطالعه

میانگین خانوارهاي 

  شهري کشور
23,8   -   -  

هاي غیرخوراکی از کل  سهم هزینه

  هاي خانوار هزینه

60,9693,943,08  نمونه مورد مطالعه

نوارهاي میانگین خا

  شهري کشور
76,2   -   -  

هاي  سهم هزینه مسکن از کل هزینه

  خانوار

32,8771,880,00  نمونه مورد مطالعه

میانگین خانوارهاي 

  شهري کشور
30,1   -   -  

  هاي مطالعه یافته: مآخذ

هاي هزینه درآمـد خانوارهـاي شـهري کـه هرسـاله توسـط        از سوي دیگر، مقایسه داده

آمـده از نمونـه مـورد مطالعـه نشـان       دست هاي به شود و داده آوري میمرکز آمار ایران جمع

دهد که ساکنان این مناطق، الگوي مصرف متفـاوتی بـا سـایر نقـاط شـهري متعـارف در        می

هـاي غیرخـوراکی سـاالنه خانوارهـاي محلـه شـهید        هزینـه ) 1(نمودار . استان و کشور دارند

بر اساس این نمـودار، خانوارهـاي محلـه    . کند یقربانی را با میانگین استان و کشور مقایسه م

سوم میانگین ساالنه کشوري بـراي کاالهـاي غیرخـوراکی     ، یک1394شهید قربانی در سال 

هـاي غیرخـوراکی    در حقیقـت، تفـاوتی آشـکار بـین میـانگین هزینـه      . کردند خود هزینه می

نظـر از   صرف. شود خانوارهاي شهري کشور و ساکنان این سکونتگاه غیررسمی مشاهده می

اي گسـترده و متفـاوت از کاالهـا را در     کـه دامنـه  (اي کاالهـا و خـدمات متفرقـه     قلم هزینـه 
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و  "لـوازم، اثـاث، ملزومـات و خـدمات خـانوار     "، "بهداشت و درمـان "هاي  ، هزینه)بردارد

در ایـن میـان، میـانگین    . توجه با میانگین کشور دارنـد  تفاوتی قابل "ونقل و ارتباطات حمل"

 30هاي ساالنه خانوارهاي شهري براي بهداشت و درمان در منطقه مـورد مطالعـه تنهـا     نههزی

ــتان و   ــاي شــهري اس ــئله  % 19درصــد خانواره ــود کــه مس ــور ب ــاي شــهري کش اي  خانواره

هــاي منــزل  اجــاره بهــاء و ســایر هزینــه"در مــورد برخــی اقــالم ماننــد . برانگیــز اســت تأمــل

  .لعه باالتر از میانگین استان بود، هزینه خانوارهاي مورد مطا"مسکونی

  
هاي غیرخوراکی ساالنه خانوارهاي محله شهید قربانی با متوسط  مقایسه میانگین هزینه-1نمودار 

  هاي مطالعه مرکز آمار ایران، یافته: مآخذاستانی و کشوري، 

  

هـاي خـوراکی خانوارهـاي مـورد      مشـخص اسـت، هزینـه   ) 2(همچنان کـه در نمـودار   

هـاي کشـوري    هاي غیرخوراکی تفـاوتی کمتـر بـا میـانگین هزینـه      مقایسه با هزینه مطالعه در

همچنـین  . هاي مشابه در سطح کشـور بودنـد   داشتند و در اغلب اقالم، بیش از نیمی از هزینه
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هاي خوراکی خانوارهاي محله شهید قربانی با اقالم مشـابه آن در اسـتان نشـان     مقایسه هزینه

هـا و   روغـن "و  "شـیر و تخـم پرنـدگان   "ایـن محلـه بـراي اقـالم      داد که هزینـه خانوارهـاي  

.ها بود هاي استانی مشابه آن درصد میانگین هزینه 50کمتر از  "ها چربی

  
هاي خوراکی ساالنه خانوارهاي محله شهید قربانی با متوسط  مقایسه میانگین هزینه -2نمودار 

  مطالعه هاي مرکز آمار ایران، یافته: مآخذ استانی و کشوري،

بایسـت   محـور مـی   تر اشاره شد، براي بررسی وجود دام فقـر تغذیـه   گونه که پیش همان

هاي غذایی پرکالري از کـل مخـارج خـوراکی و     سهم گروه«اي مثبت میان متغیرهاي  رابطه

با شـاخص فقـر   (و فقر » )عنوان پروکسی درآمد به(هزینه ساالنه خانوار «، »دخانی هر خانوار

کـه  ) SLS3(اي  در این مطالعه از روش حداقل مربعات سه مرحلـه .شته باشدوجود دا) مطلق

شـود، بـراي حـل سیسـتم      تـرین محسـوب مـی    هـاي کالسـیک سیسـتمی جـامع     در بین روش

بـه شـرح    SLS3نتایج حاصل از بـرآورد معـادالت بـه روش    . زمان استفاده شد معادالت هم

.هستند) 2(جدول 
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SLS3زمان با استفاده از روش  یستم معادالت همپارامترهاي برآورد  شده س -2جدول 

احتمالzآماره ضریبپارامترمعادالت

معادله اول

41,535,340,00

0,16 -0,1 -0,91

7 -2,07 -0,039

0,822,010,042

0,34 -0,21 -0,83

13,6 -2,38 -0,01

معادله دوم

2,6 -1,12 -0,26

2,332,370,018

0,13 -1,15 -0,25

0,30,940,35

0,096,70,00

0,72 -1,48 -0,14

7,54,410,00

معادله سوم

1,561,870,06

0,3 -1,68 -0,09

0,031,310,2

0,0020,810,42

0,7 -1,01 -0,31

0,040,430,67

0,02 -1,11 -0,26

  هاي مطالعه افتهی: مآخذ

  

منظـور تحلیـل بهتـر روابـط بـین متغیرهـاي        بر اساس روابط موجود در این جدول و بـه 

نمـایش  ) 7(و ) 6(، )5(صـورت روابـط    زا، معادالت سیستمی جداگانـه و بـه   زا و برون درون
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درصد، نمـایش داده  21، با ضریب تعیین )5(نتایج برآورد معادله اول در رابطه . اند شده داده

  .شده است

     ( 5رابطه  )

هاي غـذایی پرکـالري از کـل مخـارج      بر این اساس، با افزایش بعد خانوار، سهم گروه

دار و داراي  معنـی ) 5(متغیر فقر نیـز در رابطـه   . یابد خوراکی و دخانی هر خانوار کاهش می

رارگیـري خـانوار در   با در نظر گرفتن ایـن نکتـه کـه عـدد صـفر بیـانگر ق      . عالمت منفی بود

زیرخط فقر مطلق و عدد یک بیـانگر قـرار گـرفتن آنـان در بـاالي خـط فقـر مطلـق اسـت،          

توان چنین قضاوت کرد که در صـورت قرارگیـري خـانوار در بـاالي خـط فقـر مطلـق،         می

هـا،   قنـد و شـکر، شـیرینی   "، "ها ها و چربی روغن"دهد مصرف کاالهاي  خانوار ترجیح می

  .را کاهش دهند "ها، غذاهاي آماده نوشابه"و  "ئوچاي، قهوه و کاکا

، بـا ضـریب تعیـین    )6(زمان در رابطـه   نتایج برآورد معادله دوم در سیستم معادالت هم

  .شده است درصد، نمایش داده 43

     ( 6رابطه  )

ر افـزایش  هاي ساالنه خانوا بر اساس این معادله، با افزایش بعد خانوار، میزان کل هزینه

هاي خانوار نیز موجب افـزایش در کـل    هاي مسکن از کل هزینه افزایش سهم هزینه. یابد می

همچنین قرارگیري خانوار در باالي خط فقر مطلق موجب . شود هاي ساالنه خانوار می هزینه

هاي اقتصادي موجود در زمینه مصرف  هاي کل خانوار خواهد شد که با نظریه افزایش هزینه

.ه مثبت میان مصرف و درآمد سازگار استو رابط

، بـا ضـریب تعیـین    )7(زمان در رابطه  نتایج برآورد معادله سوم در سیستم معادالت هم

  .شده است درصد، نمایش داده 24

        ( 7رابطه  )        

افزایش بعد خانوار موجب کاهش احتمال خروج از فقر و کاهش احتمـال قرارگیـري   

 D’Ambrosio(نتایج این مطالعه مشابه با مطالعه. انوار در باالي خط فقر مطلق خواهد شدخ

et al. 2011(       بود که نشان دادند که رابطه معکوسـی میـان فقـر و بعـد خـانوار وجـود دارد .



  

  

  

  

19   |، سلطانی و همکاران ...محور بررسی وجود دام فقر تغذیه   

دار و بـر هـر    شده، بعد خانوار معنـی  توجه این است که در کلیه معادالت تعریف نکته جالب

هاي غذایی پرکـالري از کـل مخـارج خـوراکی و دخـانی هـر خـانوار،         گروهسه متغیر سهم 

  .هزینه کل ساالنه خانوار و فقر اثرگذار بود

زمان و همچنین  طور هم درمجموع با در نظر گرفتن کلیه معادالت ذکر شده به

 رتوان ادعا کرد که ساکنان منطقه شهید قربانی مشهد د متغیرهاي معنادار در هر معادله، نمی

توان نتیجه گرفت که درآمد پایین  نمیدیگر،  بیان به. اند محور گرفتارشده دام فقر تغذیه

قند "، "ها ها و چربی روغن"هاي کاالیی ساکنان این مناطق، موجب افزایش استفاده از گروه

رو  ازاین.شده است "ها، غذاهاي آماده نوشابه"و"ها، چاي، قهوه و کاکائو و شکر، شیرینی

  .زمان در نظر گرفت زاي معادالت هم توان براي متغیرهاي درون علیتی نمی هیچ جهت

هـاي غـذایی پرکـالري از کـل مخـارج خـوراکی و        در معادله اول، متغیـر سـهم گـروه   

دخانی هر خانوار تنها تابعی از فقیر بودن خانوار و بعد خـانوار بـود و متغیـر درآمـد در ایـن      

عنـوان پروکسـی    تغیر هزینـه کـل سـاالنه خـانوار کـه بـه      از سوي دیگر م. معادله معنادار نبود

هـاي مسـکن از کـل     شـده اسـت تـابعی از بعـد خـانوار و سـهم هزینـه        درآمد در نظر گرفته

در . هاي ساالنه خانوار اثرگـذار نبـود   هاي خانوار بود و فقر در این مطالعه بر کل هزینه هزینه

  .ودمعادله سوم نیز، فقر تنها تابعی از بعد خانوار ب

راستا با مطالعه دیاتون نتایج این مطالعه هم
1

است کـه نشـان دادنـد کـه      )2009(و دریز 

مطالعه باگووالیا. تواند موجب فقر شود سطوح تغذیه پایین نمی
2

نیز نشـان   )2012(و دیگران 

تنهایی اثري اندك بر سوءتغذیه دارد مگر اینکـه بـا بهبـود سـالمت و      داد که رشد درآمد به

اما پژوهشگرانی نظیر جها. همراه  شده باشدتحصیالت 
3

محـور   وجود دام فقر تغذیه )2009(

بـر اسـاس نتـایج ایـن مطالعـه، میـان دسـتمزد و مـواد         . در مناطق روستایی هند را نشان دادند

محور به معنی تأیید وجود ایـن   اي وجود دارد و دام فقر تغذیه غذایی دریافتی رابطه دوسویه

                                                  
1. Deaton & Drèze
2. Bhagowalia et al
3. Jha
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مطالعــۀ ایمــاي. رابطــه دوســویه اســت
1

نیــز تأییدکننــده وجــود دام فقــر ) 2012(و دیگــران 

  .محور در کشور هند بود تغذیه

  

  گیري نتیجه

وري نیروي کار اثرگذارند، کمبود غذاي دریافتی اهمیت  در میان عوامل بسیاري که بر بهره

وري بـاري بـر آمـوزش، توسـعه و بهـره      توانـد اثـرات زیـان    اي دارد زیرا این کمبود می ویژه

ایـن  . تواند مانعی جـدي در مقابـل پیشـرفت افـراد فقیـر باشـد       بنابراین تغذیه می. داشته باشد

هـایی از   شده و در برخـی کشـورهاي دنیـا نمونـه     محور تعریف رابطه در قالب دام فقر تغذیه

در کشور ایران، هرچند مطالعات فراوانی در مورد رابطه . شده است بروز این پدیده مشاهده

درآمد و الگوهاي مصرف وجود دارد، اما در مورد ارتباط میان تغذیه و فقـر مطالعـات   میان 

  .شده است اندکی انجام

هـاي خـوراکی و غیرخـوراکی خانوارهـاي      هدف از این مطالعه، مقایسه الگوي هزینـه 

هاي غیررسمی مشهد بـا الگوهـاي اسـتانی و کشـوري و بررسـی دام فقـر        یکی از سکونتگاه

، الگـوي غـذایی   1394نتایج مطالعه حاضر نشـان داد کـه در سـال    . ر آن استمحور د تغذیه

ساکنان . هاي آشکاري با خانوارهاي شهري استان و کشور داشت ساکنان این منطقه تفاوت

منطقه مورد مطالعه براي گوشت که داراي مواد مغذي بـاال اسـت، نیمـی از هزینـه مصـرفی      

ها بـراي گـروه    کرد آن میزان هزینه. هزینه کردندمیانگین خانوارهاي شهري کشور و استان 

. نیز بسیار کمتر از میانگین کشور و استان بود "ها ها و سبزي میوه"و  "شیر و تخم پرندگان"

عنوان پرکـالري   هاي غذایی که به توجه این است که این خانوارها در میان گروه نکته جالب

و  "هـا  هـا و چربـی   روغـن "هـاي   ، بـراي گـروه  انـد  شده بندي و داراي مواد مغذي پایین طبقه

کردنـد و   نیز کمتر از نیمی از میانگین استان و کشور هزینه مـی  "غذاهاي آماده و دخانیات"

میزان هزینه ایـن گـروه بسـیار نزدیـک بـه       "قند و شکر، شیرینی و چاي"براي گروه کاالي 

  .میانگین استان بود

                                                  
1. Imai et al
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توان براي  هیچ جهت علیتی نمیداد که  زمان نشان از سوي دیگر نتایج معادالت هم

هاي غذایی پرکالري  متغیر سهم گروه.زمان در نظر گرفت زاي معادالت هم متغیرهاي درون

از کل مخارج خوراکی و دخانی هر خانوار تنها تابعی از فقیر بودن خانوار و بعد خانوار بود و 

عنوان پروکسی  ل ساالنه خانوار که بهمتغیر هزینه ک. متغیر درآمد در این معادله معنادار نبود

هاي  هاي مسکن از کل هزینه شده است تابعی از بعد خانوار و سهم هزینه درآمد در نظر گرفته

در معادله سوم . هاي ساالنه خانوار اثرگذار نبود خانوار بود و فقر در این مطالعه بر کل هزینه

توان چنین  گرفتن مجموع نتایج حاصله نمی با در نظر. نیز فقر تنها تابعی از بعد خانوار بود

هاي کاالیی  قضاوت کرد که درآمد پایین ساکنان این مناطق موجب افزایش استفاده از گروه

ها، غذاهاي  نوشابه"و  "ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی"، "ها ها و چربی روغن"

  .اند محور گرفتار نشدهشده است و ساکنان این منطقه در دام فقر تغذیه  "آماده

متغیر بعد خانوار در منطقه مورد مطالعه از متغیرهاي کلیدي و اثرگذار بود که کلیه 

بعد خانوار در منطقه مورد مطالعه . زاي مدل را تحت تأثیر قرار داده است متغیرهاي درون

تصادي باالتر از میانگین بعد خانوار در استان و کشور بود و اثراتی گسترده بر وضع اق

منظور جلوگیري از افزایش  هاي تنظیم خانواده به اجراي برنامه. ساکنان این منطقه داشت

  .تواند بر وضعیت اقتصادي آنان اثرگذار باشد جمعیت ساکنین این مناطق می

عنوان یکی از مناطق  هاي ساکنان محله شهید قربانی به با توجه به تفاوت میان هزینه

میوه "و  "گوشت"، "شیر و تخم پرندگان"براي اقالمی مانند اسکان غیررسمی شهر مشهد 

هاي  و میانگین استان و کشور، باید سبدهاي تغذیه حاوي این اقالم و با قیمت "و سبزي

توان بخشی از دستمزد  براي نمونه می. مناسب در اختیار ساکنین این مناطق قرارگیرد

محدودیت . مواد غذایی پرداخت کرد هایی براي دریافت سرپرستان خانوار را در قالب بن

تر از شهر است بسیار بیشتر از سایر  انجام مطالعه در سطح جغرافیایی محله که کوچک

هاي آماري تنها در سطح استانی یا شهري  هاي مطالعاتی است زیرا بسیاري از داده حوزه

ان که وضع هاي آمارگیري توسط مرکز آمار ایر بنابراین انجام طرح. دسترس هستند قابل

صورت ساالنه و در سطحی خردتر از شهر پایش  هاي مختلف درآمدي را به تغذیه دهک

  .هاي مناسب در این حوزه کمک کند گذاري تواند به سیاست کند، می
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