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مقدمه
بر اساس . داردکه ابعاد مکانی و فضایی استاجتماعی يل مهم در حوزهیفقر یکی از مسا

روستایی در سال وشهريدستتنگخانوارهاي، درصدروزدرکالري2300فقر نیاز بهطخ
وجود فقر گسترده در ). 1386باقري و همکاران، (بوده است % 4/11و 6/12ب یبه ترت85

اما در این راستا محدودیت . پذیر دارددرآمد و آسیبهاي کمایران تاکیدي بر حمایت از گروه
هاي الزم است ابتدا گروه.دولت براي حمایت استيانگیز، محدود بودن بودجهجدي و بحث

مطرح يروندهاياز جمله. پرداخت گرددهاآنبههدفمند يهاسپس یارانههدف شناسایی و 
یافتندست و تنگيهاگروهيهایژگیی ویمبارزه با فقر، شناخت جزيهادر تدوین برنامه

مختلف از دید يهااستان. یا استانی استییبا سوگیري منطقهراههمفقر کاهش هايتدبیر
تر در ییاین امر لزوم بررسی جز. ندداردیگر با یکییهاتفاوتمجموع شرایط اقتصادي حاکم 

. ددهیمنشان را ویژهشرایط اقتصادي داراي جمعیت و پريهاژه استانیها و به ومیان استان
بارزي يهاتفاوتاندازه استان فارس از مناطقی است که از دید شرایط اقتصادي و گستردگی 

با از نظر گستردگی که طوريهبدارد،له اهمیت ایتی نیز این مساز نظر جمع،با دیگر مناطق دارد
کرمان، سیستان و بلوچستان، يهااز استانپسپنجم يکیلومتر مربع مساحت در رتبه122608

يدر رتبهنفر 4،471،487و از نظر جمعیت با ،)1389وزارت کشور، (یزد و خراسان رضوي 
. داردجاي) 1387مرکز آمار ایران، (ن رضوي و اصفهان تهران، خراساهاياز استانپسچهارم 

به ییهادر این استان از نظر سطح مصرف و رفاه خانوارها، میان مناطق شهري مختلف تفاوت
شرایط کهالزم است،هاوجود این تفاوتبا). 1384موسوي و همکاران، (خورد یچشم م

با در نظر گرفتن ابعاد مکانی تر و بیشدقت ا ژه خانوارهاي شهري بیوزندگی خانوارها و به
سانی و ناهمیفضایوابستگی يوقوع دو مساله،داراي بعد مکانیِیهاي نمونهدادهدر . دشوبررسی 

مرسوم در مقایسه با اقتصادسنجییافت اقتصادسنجی فضایی ره. فضایی دور از انتظار نیست
این دو موضوع، اقتصادسنجی دورهیککه لیدر حا. گیرداین دو مساله را در نظر می، )کالسیک(

,Cliff and Ord)گیرد سانی فضایی را نادیده مییعنی وابستگی فضایی و ناهم بنابراین . (1973
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فقر متمایز ياقتصادسنجی فضایی، این مطالعه را از دیگر مطالعات در زمینهاستفاده از رهیافت 
. دینمایم

هاي استانی در عوامل مؤثر بر فقر با استفاده از دادهتعیین يمطالعات وسیعی در زمینه
توان به طرازکار و یاین مطالعات مياز جمله. ایران و کشورهاي مختلف انجام شده است

، )1384(، موسوي و طاهري )1382(زاده ، فرج)1384(، موسوي و همکاران )1383(زیبایی 
و فریدمن و لشتر ) 1998(راوالیون ، دت و )2003(، موکرجی و بنسون )1385(جعفري ثانی 

عدم توجه به امکان وجود هابررسیدر این هان اشکالیتریکی از مهم.اشاره نمود) 1998(
مطالعات زیادي با استفاده از ،با در نظر گرفتن این مساله. ها استهمبستگی فضایی در داده

، 2006جونز و سن -پالمر(انداقتصادسنجی فضایی به بررسی عوامل مؤثر بر فقر پرداخته
، فارو و همکاران 2006و همکاران ووس،2005، بنسون و همکاران 2002جاالن و راوالیان 

تعیین قیمت مسکن يالبته در ایران به کمک اقتصادسنجی فضایی مطالعاتی در زمینه. )2005
و تجزیه و ) 1386رحمانی، (، بررسی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادي )1383اکبري و همکاران، (

در ،بنابراین. انجام شده است) 1386بیدرام و همکاران، (ها يتحلیل نابرابري عوارض شهردار
شده ي دیگرفضایی در کشورهايهافقر و کاربرد مدلياخیر توجه زیادي به مسالهيهاسال

است، اما در کشور ما تاکنون هیچ بررسی آماري خاصی در خصوص توزیع فضایی فقر با
این مطالعه با هدف بررسی عوامل . نگرفته استانجام اقتصادسنجی فضایی يهااستفاده از مدل

یافت فقر در مناطق شهري استان فارس با استفاده از رهيموثر بر فقر و تعیین نقشه
.گرفته استانجاماقتصادسنجی فضایی 

روش تحقیق
ياجـزا  .اسـت  یفـضای  وابـستگی لز مـسای  یکی ا  ،دداری بعد مکان    یهاي نمونه که داده هنگامی  

مـستقل  ممکـن اسـت     نـد   دارکه وابستگی فضایی     ییهااخالل در رگرسیون دورهیک در داده     
توانـد  یکـه مـ    ،دهدینواختی از فقر در استان را نشان م       یکناتوزیع تقریبا   ) 1(شکل  . نباشد
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ي اخـالل در تحلیـل      شود اجـزا  یبینى م بنابراین پیش . دلیلی بر وجود وابستگی فضایی باشد     
کلـی حاصـل از      يهاوقتى که در تحلیل رگرسیون از داده      . رگرسیون دورهیک مستقل نباشد   

م، وجــود یکنــیهــا اســتفاده مــهــا یــا شهرســتانمنــاطق جغرافیــایی مختلــف ماننــد اســتان
بـستگی  هر چند ممکن است خـودهم     . بستگی فضایی در اجزاي اخالل طبیعی است      خودهم

هـاى رگرسـیون اسـتاندارد کـه        یـشگی نباشـد، امـا معمـوال در تحلیـل          در اجزاي اخالل هم   
دهـد  ینشان مـ  ) 1(شکل  . ند متداول است  ابسته  دیگر خودهم متغیر وابسته با یک    هاياندازه

در ایـن مطالعـه تمرکـز عمـده بـر            ،بنـابراین . نین متغیـري اسـت    وکه فقر در سطح استان چ     
.رگرسیونی قرار گرفته استيهابستگى فضایی در اجزاي اخالل مدلخودهم

,Wrigley(هاي زیر باشدتواند ناشی از مکانیزمیبستگى فضایی مخودهم et al., 1996(:
بـا  است کـه    ها  تر فرآیندهاي اجتماعی، اشخاص و خانواده     در مورد بیش  ،  1خوردباز-1
. بر هم تاثیر دارنداز این راهو رنددیگر عمل متقابل دایک
داراي مشخصات مشترك براي کنار      يهااشخاص و خانواده  گاه  ،2فشارهاي گروهی  -2

ها و یا از روي جبـر       تواند با انتخاب خود آن    یاین امر م  .کنندیم درستی را   یهم بودن دسته  
.باشدناشی از نیروهاي اجتماعی، اقتصادى یا سیاسى 

کـه داراي یـک ویژگـى       ییهاممکن است اشخاص یا خانواده    ،  3گروهی يهاپاسخ -3
. سان پاسخ دهنداز مشخصات مشترك هستند به نیروهاى بیرونى یکییمشترك یا مجموعه

ییدسته گستردگیافتد که   یاین پدیده معموال وقتی اتفاق م     ،  4بستگی مزاحم خودهم -4
گـر  اسـت کـه توسـط تحلیـل        یتر از واحدهاى  کند خیلى بزرگ  یکه فرآیند فضایی ایجاد م    

تـر از منـاطقی اسـت کـه یـک           کوچک بسیارواحدهاى تحلیلی    که هنگامی. شودیانتخاب م 
. ناپذیر استگریزهاهبستگى فضایی در مشاهدند، خودهمدارویژگی مشترك مانند فقر 

1
- Feedback

2
- Grouping forces

3
- Grouping responses

4
- Nuisance autocorrelation
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رگرسیون، فرض استقالل جمالت خطا در يهادر مدلبسته بودن اجزاي اخاللخودهم
يقضیهکه یک فرض مسلم در(مدل رگرسیون چند متغیرى خطى کالسیک را

يهیدر قض).2000؛ گرین، 1997فاکس، ( کند ینقض م)مارکوف است-گوس
تکراري ثابتيهايریگف فرض بر این است که متغیرهاي توضیحی در نمونهومارک-گوس
سانی فضاییناهم.کندها این فرض را نقض می، ولی وجود وابستگی فضایی در میان نمونهاست

ی وجود ینمونههايهخطی مشخص میان مشاهديکه یک رابطهمارکف را -فرض گوسنیز
هاي با حرکت میان داده،هاچرا که با فرض وجود وابستگی فضایی میان داده. کنددارد نقض می

. ب تابع خطی بر حسب متغیر وابسته نخواهد بودیو ضرا،فضایی رابطه تغییر خواهد کردينمونه
و برآورد ،دهد که خطاها مستقل نیستینشان مفضایی يبستهاخالل خودهماجزاي 

يهااستنباطویست،ننااریب )خطىيبرآوردکنندهبهترین (BLUEرگرسیون دیگر یعوامل
. ل اریب و ناسازگار بودن عوامل و خطاهاي استاندارد قابل اعتماد نخواهد بودیآمارى به دل

و روش مناسب اقتصادسنجی ،شتهاي اقتصادسنجی مرسوم کاربرد نخواهد داشیوهبنابراین
بستگی فضایی گذشته که خودهمياز چندین دهه.مختلف آن استيهافضایی و روش

ها ن آنیترمعمول. استشده گیري آن داده ابزارهاي مختلفی براي اندازه،شدهشناخته 
,Cliff and Ord(موران است Iيآماره 1981; Moran, که به صورت زیر تعریف) 1950

:شودیم
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ها یا واحدهاى تیبراي موقعییهاشاخصjو iمورد نظر، يمتغیر وابستهxدر آن 
ij. تیا مناطق اسهاتعداد مشاهدnفضایی و 

wکه تاس1تر از یک وزن فضایی کوچک
ماتریسیک عنصر ازijw.کندیتعریف مرا jو واحد فضایی iارتباط میان واحد فضایی 

استاندارد شده است ردیفی تر به صورت و بیش،استn×n، با ابعادWهاى فضایی وزن
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و ،دهدیاین ماتریس ساختار همسایگى را نشان م). مجموع عناصر هر ردیف واحد است(
. تقاد بر این است که وابستگى فضایی وجود دارداع

هاي اندازهدارايبندي فضایی گر وجود دستهموران بیانI يهاي مثبت آمارهاندازه
هاي باال خیلی اوقات در نزدیکى دهد که اندازهیمنفى نیز نشان ميهاارزش. سان استیک

بستگى گشتاورى پیرسون با ضریب همسان ، یکIيآماره. ردیگیهاي پایین قرار ماندازه
)  -1و 1(ي ترین ممکن براي این آماره لزوما در دامنهترین و کمهاي بیشاست، البته اندازه

,Bailey and Gatrell(ردیگیقرار نم 1995, Griffith, 2003(.
تاثیرات فضایی باید صریحا در ،دار وجود داردبستگى فضایی معنیوقتى که خودهم

هاى تخمین مناسب با استفاده از تکنیکو مدل نیز باید ،یح مدل دخالت داده شودتصر
ک ی. برآورد شود) گشتاوري متغیر ابزارىيافتهیتعمیم نمایی یا روش ماکزیمم درست(

,Anselin(وجود دارد براي تخمین یافت معقول و جا افتاده ره 2000, 2001a,b; Anselin

and Bera, 1998; Kelejian, and Prucha, 1997:(
رگرسیون 1تشخیصيهاو آزمون، ها برازشبراي دادهرا استاندارد OLSیک روش -1

، آزمون نرمال بودن خطیتشخیص شامل تشخیص هميهااین آزمون. را بررسی کنیم
سانی و سپس آزمون وابستگی فضایی توزیع اجزاي اخالل، آزمون تشخیص واریانس ناهم

.است،2موران و ضریب الگرانژ قويIآزمون به کمک 
بستگی و در خصوص خودهمپذیرفته شدهيهاهیسپس با استناد به برخی از نظر-2

، یک مدل رگرسیون فضایی مناسب برازش OLSاستفاده از راهنماي تشخیصى رگرسیون 
. میکن

1
- Diagnostics Tests

2
- Robust LM(error)
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يهممکن است الزم باشد به مرحل،بستگی را نشان داداگر رگرسیون فضایی خودهم-3
ها و این گام،انجام دهیميترباالي فضایی ترمیم بیشهايبرگردیم و براي رفع نوساناول
.تکرار کنیمدوباره را 

به طور کلی در ،در مورد عواقب وابستگی فضایی گفته شدترپیشکه گونههمان
: ها وجود داردادبیات اقتصادسنجی فضایی دو نوع وابستگی فضایی در داده

بسته ی خطاي فضایی، که اجزاي خطا در میان واحدهاي فضایی مختلف هموابستگ-1
.هستند

تاثیر متغیرهاي مستقل زیرiدر مکان Yيفضایی، که متغیر وابستهيوابستگی وقفه-2
.ردیگیقرار مjو iيهامکان

در ادبیات اقتصادسنجی فضایی دو نوع مدل براي بررسی بر همین اساس ،بنابراین
داده ها در زیر ماتریسی این مدلبازگویش.استها طرح شده گی فضایی در دادهخودهمبست
:مدل خطاي فضایی است) 2(يرابطه. شده است

)2(uXy  

)3(  Wuu
:ي فضایی استاندارد استمدل رگرسیونی وقفه) 4(يو رابطه

)4(  XWyy

ماتریس وابستگی W،استمتغیر وابسته هايهاز مشاهد) n×1(یک بردارyها که در آن
و )k×n(ترتیب یک ماتریس بهuوXواست،)y)n×nهايفضایی مربوط به مشاهد

از n×1ک برداریWu. هاي متغیرهاي توضیحی و بردار خطا استاز مشاهده) n×1(بردار 
است فضایی يوقفهعامل و خطاي فضایی یک عامل u،فضایی جزء خطاييهاوقفه

میانگین وزنی متغیر وابسته را براي Wyتصریح، عناصر بردار اینبا.که باید برآورد شود
در این تصریح فرض بر این است که میان همسایگان . دهدیهمسایگی نشان ميهاتیموقع



1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي8

ابانههاي متغیر وابسته در یک منطقه مستقیمکه اندازهجوري،تعامل ساختار یافته وجود دارد
به متغیر وابسته در مناطق همسایه وابسته ،شودیتعریف مWيلهیک تابع که به وسی

است که میانگین ) n×1(یک بردار Xي فضایی، در هر دو تصریح خطا و وقفه. شودیم
در یک منطقه را yبر Xو تاثیرات مستقیم بردار متغیرهاياستyشرطی متغیر تصادفى 

این دو مدل فضایی با روش . استهاي متعلق به یک منطقه اندازهyو xیعنی . دهدینشان م
.شودیبرآورد م)ML(نماییترین درستبیش

گی فضایی مناطق ماتریس وابستn×nبا ابعاد Wماتریس،شدگفتهکه در باال گونههمان
مختلفی مانند روش مجاورت رخ مانند، يهاروش. دهدینشان م1و 0مختلف را با عناصر 

مانند، خطی دوطرفه و غیره براي تعریف ماتریس وابستگی فضایی وجود دارد، اما ، فیلییملکه
مجاورت. شودي اول استفاده میدرجهییمانند و ملکهرخهمسایگیمعموال از ماتریس 

بررسی دارند يشود که یک طرف مشترك با ناحیهبراي مناطقی تعریف می1ijwمانندرخ
بررسی يس مشترك با ناحیهامانند براي مناطقی که یک طرف یا رو مجاورت ملکه

هر (شود ها استاندارد میاین ماتریس سپس با توجه به ردیف.شودتعریف می1ijwدارند
کنند، تا مجموع عناصر هر عنصر هر ردیف را بر جمع مقدار عناصر هر ردیف تقسیم می

). 1380عسگري و اکبري، ) (شود1ردیف این ماتریس برابر با عدد 
عوامل ) 5(يرابطه. مدل تحقیق با توجه به مبانی نظري باال و هدف مطالعه داده شده است

:دهدیموثر بر فقر را نشان م
)3(uxβ...xβαy nn11 

سرپرست يهایژگیو) x(نرخ فقر و متغیرهاي مستقل ) y(که در این رابطه متغیر وابسته 
درصد (، شغل)درصد باسوادي(، سن، وضعیت سواد)درصد مردان(یت خانوار شامل جنس

و مجموعه ) درصد مالکان خانه(، مالکیت خانه آموزشيها، تعداد سال)شغل کشاورزي
و آموزاندانشخانوار، تعداد افراد شاغل، تعداد يمتغیرهاي ویژگی خانوار شامل تعداد اعضا

.نرخ بیکاري هر شهرستان است



9...ر استان فارستعیین عوامل موثر بر فقر د

برآورد و سپس OLSبه روش ) 5(يابتدا رابطه،مطالعههايیابی به هدفبراي دست
و جارکو 2پاگان-تشخیص شامل آزمون بروچيهاآزمون.شودیانجام م1تشخیصيهاآزمون

بستگی سانی و نرمال بودن اجزاي اخالل و آزمون خود همبراي بررسی واریانس هم3رابه–
د ن آزمونی که باید مورد توجه قرار گیریترمهم. استموران Iيآمارهيفضایی با محاسبه

بستگی فضایی را تایید موران وجود خودهمIياگر آماره. بستگی فضایی استآزمون خودهم
بنابراین باید مشکل ، نیستدکردنیاعتمادیگرOLSنتایج رگرسیون استاندارد تخمینی با ،کرد

کار بهتوان دو مدل وقفه و خطاي فضایی را یبدین منظور م. بستگی فضایی رفع گرددخودهم
و LMتشخیصی يهاآزمونيبستگی به آماره،دیگري بهتر استازاما این که کدام مدل . برد

Robust LMيداري آمارهمعنی. براي هر دو مدل داردLM(lag) وLM(error)يدهندهنشان
هاي آماره. استOLSها با برآورد روش دار آن مدلوجود وابستگی فضایی و تفاوت معنی

Robust LM(lag) وRobust LM (error)چه نوع وابستگی دانسته شود کند که یکمک م
از یکطور کلی اگر هیچبه. کار گرفته شودهو کدام مدل فضایی باید ب،فضایی وجود دارد

و رد،نداOLSداري با دار نشد، یعنی تفاوت معنیمعنیLM(error)و LM(lag)هاي آماره
آن LMدار شد، باید مدلی که از آن آماره ها معنیاما اگر یکی. مشکلی نداردOLSبرآورد
سپس ،دار شدهر دو مدل معنیLMاگر . و کار را با آن ادامه دادکرد دار شده را برآورد معنی
دار آن معنیRobust LMرفت و مدلی را انتخاب کرد که Robust LMهاي به سراغ آمارهباید 
در واقع این . نگاه کردAICو 2R ،Log likelihoodند هاي دیگر مانباید به آمارهاگر نه. است

يهايکارریزهبا انند دستور آشپزي مو ،باز استپرسشکه کدام مدل بهتر است، یک پرسش
اول نگاه کردن به تئوري براي يدر مرحله. بستگی به تجربه دارديتا حدود،خاص خود

جاي مدل دیگر وجود داشت هیک مدل باگر ماهیت واقعی و قوي براي .گزینه استازآگاهی 

1
Diagnostics Test

2
- Breusch-Pagan

3
- Jarque-Bera
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کرد عوامل دیگر مدل مانند نیست، عملروشنياز نظر تئورگزینهاما اگر ،باید آن را پذیرفت
2R وLog likelihoodرا باید با هم مقایسه کرد)Anselin, ،هاي باالبر آمارهافزون). 2005

باالي يي درجهگو کنندهکه باز،ترکیبی استينیز یک آمارهLM-SARMAيآماره
این . ي فضایی استبا یکی از هر دو مدل خطا و وقفهOLSگزینی یک مدل برآورد شده جاي

هنگامی کهاین آماره فقط . نیستسودمندو در عمل استکامل کننده يآماره تنها یک آماره
د معنی دار گزینی باشمناسبی براي جاييي فضایی گزینههر یک از دو مدل خطا یا وقفه

داراي اشکال است و OLSبرآورد ،به عبارت دیگر اگر این آماره معنی دار باشد. خواهد شد
را انتخاب کندگزین جاييگزینهتواندنمیگزین شود، اما باید با یکی از دو مدل فضایی جاي

)Anselin, انتخاب ازپس) 5(يبنابراین با تایید وجود خود همبستگی فضایی، رابطه). 2005
ي فضایی ب براي برآورد مدل خطا و وقفهیبه ترت) 7(و ) 6(گزینی مناسب، با روابط مدل جاي

.استشدنیگزینجاي
)6(uxβ...xβλeαy nn11w 

)7(uxβ...xβρyαy nn11w 
يهمان متغیرهاي وابسته و مستقل تعریف شده در رابطهxو y، )7(و ) 6(در روابط 

وزنی يمتغیر وابستهWu،wyخطاي وزنی خودهمبستگی فضایی یا همانwe.است) 5(
.استفضایی خودهمبستگی ضرایب وو،Wyي فضایی یا همانوقفه

کننده در طرح خانوار شهري شرکت320مربوط بهاطالعات مورد استفاده در این مطالعه 
در این . است1384شهرستان استان فارس در سال 22هايخانواراز آمارگیري هزینه و درآمد 

نرخ فقر ابتدا تعداد اعضاي هر خانوار بر اساس معادل غذایی یک فرد يمحاسبهمطالعه براي
هاي کل خانوار هر فرد با تقسیم هزینهيهاي کل سرانهو سپس هزینه،بالغ مشخص شد

ونقل و هاي کاالهاي خوراکی و دخانی، پوشاك، مسکن، بهداشت و درمان، حملهزینه(
، لوازم و وسایل و خدمات خانوار و هزینه کاالها و ارتباطات، سرگرمی و خدمات فرهنگی
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هاي نصف میانگین هزینه. دست آمدبه تعداد اعضاي معادل بالغ هر خانوار به)خدمات متفرقه
هر يهاي سرانهآن با هزینهيو با مقایسه،شددانسته) 1385جعفري ثانی، (سرانه خط فقر 

تعداد خانوارهاي با درصدقر در هر شهرستان نرخ ف.دست مشخص گردیدخانوار، خانوار تنگ
و برخی به صورت درصد،برخی از متغیرهاي مستقل نیز به صورت. گردیدتعییندست تنگ

، یتمتغیرهاي داشتن مسکن، جنسنمونه،به عنوان . کار گرفته شدمیانگین براي هر شهرستان به
خانوار، يتعداد اعضاو متغیرهايدرصدبه صورتآموزششغل، نرخ بیکاري و وضعیت 

تحلیل نتایج تحقیق از براي . به صورت میانگین استفاده شدآموزانو دانشافراد شاغل، 
و براي رسم نقشه استان فارس به تفکیک شهرستان و برآورد GEODA095iافزارهاينرم

.استفاده شده استArcGISازهامدل

نتایج و بحث 
يهااستان و سپس عوامل موثر بر فقر و مدليهاستانشهرابتدا به وضعیت توزیع فقر در

استان يهاتوزیع فقر در شهرستاندرصدبا توجه به) 1(شکل. فضایی پرداخته شده است
واقع در ) استهبان(ن شهرستان استان یترفقر مربوط به کوچکدرصددهد که باالترینینشان م

در جنوب ) ن شهرستانیتربزرگ(ستان الر مربوط به دو شهرآننیترشرق و مرکز استان و کم
که در ) شهرستان14(ها ن تعداد شهرستانیترفقر بیشدرصد. و آباده در شمال استان است

نرخ . دبو% 90تا 50ياند در دامنهشرق و غرب استان از شمال تا جنوب پراکنده شده
و جنوب استان ، سپیدان در شمال و فسا در مرکز )مرکز استان(دستی سه شهرستان شیراز تنگ

نواخت فقر در مناطق یکغیرنتایج باال حاکی از توزیع . بود% 50تا 10شهرستان شیراز، میان 
به عنوان فرضیه، وجود خودهمبستگی فضایی دور از انتظار،بنابراین.شهري استان فارس است

. نیست
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استان فارسيهاتوزیع فقر در مناطق شهري شهرستاندرصد).1(شکل

نمودار پراکنش موران). 2(شکل
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فقر درصدنمودار این متغیر وابسته در . دهدینمودار پراکنش موران را نشان م) 2(شکل 
قدار و محور عمودى م،براى یک شهرستانرا فقر يمحور افقى مقدار استاندارد شده. است

ها تعریف شدهماتریس وزنيلهیوسهمسایه که بهيهافقر را براي شهرستانياستاندارد شده
اول تعریف شده-مانند مرتبهها به روش رخها در ماتریس وزنهیهمسا. دهدی، نشان ماست

ک ضلع یاست که ییهاشهرستانشامل Aشهرستان معین يهاهی، به این معنى که همساستا
يهاربع سمت راست باالیى نمودار پراکندگی موران، شهرستان.بررسی دارديبا ناحیهمشترك 

داراي فقر باال همسایه يهاکه در برخی متغیرها با شهرستان،دهدیداراي فقر باال را نشان م
با فقر پایین را نشان ییهاهیهمسانیز با فقر پایین و يهاشهرستانربع سمت چپ پایین، . اند

با فقر يهاشهرستانرا بابا فقر باال يهاشهرستانربع سمت راست پایین،). کم-کم (دهدیم
د، و ربع سمت راست باال شرایط برعکس را دار)پایین-باال (دهد ینشان مهادر پیرامون آن

نشان داد که شیب خط رگرسیون گذرنده از میان این نقاط مقدار ) 1996(انسلین ). باال-پایین(
این آماره منفی . است-2125/0که در این نمودار براي فقر ،دهدیموران را نشان مIيمارهآ

ها و تر شهرستانبیش. بستگى فضایی منفی وجود داردآن است که خودهمگویايو ،است
در نمودار . رندیگیباال قرار م-پایین و پایین-با فقر باالییهاها در زیر گروههمسایگان آن

که در ربع پایینی سمت چپ ،دایره مشخص شده اقلید استباشهرستانی که ،نش مورانپراک
که همسایگان آن در حالی،دهد که داراي فقر باال استیو نشان ماست،قرار گرفته

داراي فقر نسبی %) 15(و سپیدان %) 20(، مرودشت %)20(، خرمبید %)10(آباده يهاشهرستان
.پایینی هستند
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براى متغیر فقر)) LISA(بندي لیزا دسته(موران يپراکنش محلی آمارهينقشه). 3(شکل

است که با نمایش ) LISA(لیزا يموران براى متغیر فقر، نقشهيمحلى از آمارهينقشه
نمودار پراکنش موران فهمیدنهمان اطالعات به روشی دیگر امکان پراکنش محلی را براي 

در . دهدیلیزا، توزیع جغرافیایى ترکیبات مختلف را نشان ميهانقشه). 3شکل (کنند یفراهم م
. دار استمعنی% 5در سطح )مربوط به شهرستان اقلید(پایین –بااليتنها خوشه) 3(شکل 

دار نیست روي نقشه سایه دار نیستند معنیکه ي دیگريهامحلى موران براي شهرستانيآماره
).05/0در سطح (

و یا به لحاظ وجود ندارد وابستگی فضایی با فرض این که هیچ،که گفته شدگونههمان
گام در تحلیل رگرسیون فضایی برآورد نخستینها وجود ندارد، فضایی تفاوتی میان مشاهده
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ستون . رگرسیون است1تشخیصيهااستاندارد و انجام آزمونOLSیک رگرسیون با روش 
سرپرست خانوار ویتمتغیرهاي جنس. دهدیا نشان مرOLSنتایج برآورد ) 1(دوم جدول 

فقر درصدو بااست دار معنی% 1و 5ب در سطح یخانوارهاي داراي مسکن به ترتدرصد
. ستدار نشده امعنیي دیگرمتغیرها. منفی دارديرابطه

سانی و نرمال فرضیات واریانس هم3رابه–و جارکو 2پاگان-بروچيهابراساس آزمون
که در ) 4شکل (به دست آمده 2433/0مورانIياما آماره. شودین اجزاي اخالل تایید مبود

LM-SARMAي آماره. بستگی فضایی استوجود خودهميدهندهو نشان،دارمعنی% 1سطح 

فضایی با يهاگزینی مدلي جايبنابراین بازگو کننده. دست آمدهبدار معنیو 84/13نیز 
دار معنیLM(lag)يآمارهکهشودیه مدید) 1(در ستون دوم جدول . تاسOLSبرآورد 

دار تفاوت معنیین معنی است که دباین . دار استمعنی% 5در سطح LM(error)و ،نیست
اگر از مدل خطاي فضایی استفاده شود بنابراین. و خطاي فضایی وجود داردOLSمیان روش 

در اینجا دیگر نیازي به . به کلی از میان خواهد رفتو یا خواهد شد تر وابستگی فضایی کم
Robust LMو Robust LM(lag)يدو آمارهيمقایسه (error)بنابراین مدل خطاي . نیست

.شودبرگزیده میفضایی مدل برتر 
نتایج برآورد )1(جدول . در ادامه دو مدل وقفه و خطاي فضایی برآورد و با هم مقایسه شد

داري متغیرها در مدل وقفه تفاوتی با دهد که معنیینتایج نشان م. دهدیان مها را نشاین مدل
هیی کگونههبدارد،داري متغیرها در مدل خطا وضعیت بهتري اما معنیندارد،OLSمدل 

درصدو) -(سرپرست خانواریت، جنس(+)خانواريمتغیرهاي میانگین اندازهضریب 
داراي اثر % 5در سطح (+) و نوع شغل%1تر از ح کمدر سط) -(خانوارهاي داراي مسکن

ن مقدار یتربیشو وقفه OLSاست که در مقایسه با مدل % 84مدل خطا 2R. استدار معنی

1
Diagnostics Test

2
- Breusch-Pagan

3
- Jarque-Bera
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يآماره). -69/65(دیگر است يهاتر از مدلمدل خطا بیشLog likelihoodاز طرفی . است
به طور . سانی وجود نداردانس ناهمواریهر دو مدل هیچدر دهد که یپاگان نشان م-بروچ
اما با . بهبودي در نتایج ایجاد شده استOLSفضایی نسبت به مدل يهابا کاربرد مدل،کلی

شود که کنترل وابستگی فضایی با مدل خطاي فضایی یمدیدهدو مدل وقفه و خطا يمقایسه
دل خطا نسبت به مدل در این مطالعه مکه توان گفت یدر نهایت م. استبهتر صورت گرفته 

.شودیبنابراین مدل خطا ترجیح داده م.دوقفه برتري نسبی دار
فضاییيوقفهو،فضاییخطاي،OLSيهاروشبرآوردنتایج). 1(جدول 

OLSMLروش تخمین (spatial error)ML (spatial lag)

59/94***65/85***79/91***اعرض از مبد

05/0212/0058/0کارينرخ بی
08/4359/0***06/2خانواريمیانگین اندازه

-416/0**-62/0***-62/0**سرپرستیتجنس
125/0-047/0022/0سن سرپرست

-131/0-044/0-108/0درصد باسوادي سرپرست
-497/0-682/0-396/0سرپرستآموزشيهاتعداد سال

-396/0***-487/0***-435/0***درصد خانوارهاي داراي مسکن
65/565/3**87/3نوع شغل

-)(اثر خطاي فضایی 
***723/0-

-(--***64/0(فضایی ياثر وقفه
2R73/084/079/0

Log likelihood54/69-69/65-5/67-

Breusch-Pagan test
NS23/4NS76/5NS57/3

Moran’s I (error)
***2433/0NS0374/0-***2611/0

Lagrange Multiplier (lag)
NS54/1--

Robust LM(lag)
***07/11--

Lagrange Multiplier(error)
**77/2--

Robust LM (error)
***29/12--

Lagrange Multiplier (SARMA)
***84/13--

Likelihood Ratio Test
-***68/7**99/3

.است% 1و 5، 10دار بودن در سطح گر معنیبه ترتیب نمایان***و**و *تحقیقيهاافتهی: خذمأ
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، OLSيهامدلترتیب از چپ به راستبه-نمودار پراکنش موران اجزاي اخالل).4(شکل
خطاي فضایی و وقفه

را ، خطا و وقفه OLSمدل نمودارهاي پراکنش موران اجزاي اخالل براي هر سه ) 4(شکل 
اخالل بهترین يموران براي جملهIين مقدار آمارهیترمدل خطاي فضایی با کم. دهدینشان م

. بستگی فضایی کامال حذف شده استکه خودهمطوريهب. برآورد را دارد
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امل در ادامه عو،با توجه به نتایج باال مبنی بر انتخاب مدل خطاي فضایی به عنوان مدل برتر
متغیرهاي  میانگین . شدتحلیل و برآورد این مدل بررسی از موثر بر فقر براساس نتایج حاصل 

در ) -(خانوارهاي داراي مسکندرصدو) -(سرپرست خانواریت، جنس(+)خانوارياندازه
). 1جدول (داردفقر درصدبرياثر معنی دار% 5در سطح (+) و نوع شغل،%1تر از سطح کم

درصد،با فرض ثابت بودن دیگر عواملکه توان گفت خانوار میيد  میانگین اندازهدر مور
افزایش خانواريدست با افزایش اندازهقرار گرفتن خانوارهاي جدید در گروه خانوارهاي تنگ

. ها دانستتوان کاهش درآمد سرانه و افزایش هزینهیعلت آن را م).%4حدود (د یابمی
این که خانواري که در زیر خط فقر ، درصدمردانیسرپرستبهخانوارهاي با افزایش تعداد

خانوارهاي درصدهرچه،به عبارت دیگر.است% 62/0جا شودجابهخط فقر دارد به باالي جا
با توجه به . ابدییدست کاهش مخانوارهاي تنگ، درصدمردان افزایش یابدیسرپرستبا 
اط برخورد یباید با این دستاورد رگرسیون با احت،رپرستی زنانسبههاي بودن تعداد مشاهدهکم

. شود
افراد درصدشغل سرپرست خانوارها متغیر دیگري است که در این مطالعه به صورت

بر% 6/5ياین متغیر نیز تاثیر مثبتی به اندازه. داراي شغل کشاورزي در نظر گرفته شده است
ارت دیگر اگر سرپرست خانواري شغل کشاورزي به عب. دست داردخانوارهاي تنگدرصد
بنابراین هرچه . تر استدست بیشها در گروه خانوارهاي تنگگرفتن آنجا، درصدباشدداشته 

کشاورزي است کهگویاي آناین امر . تر استفقر نیز بیش% تر باشدتعداد این خانوارها بیش
خانوارهاي داراي درصدمتغیر دیگر. فعالیت اصلی سرپرست خانوارها در مناطق شهري نیست

به عبارت دیگر هرچه . دست داردخانوارهاي تنگدرصدمسکن است که تاثیر منفی بر
که طوريهب،تر استخانوارهاي زیر خط فقر کمدرصدخانه داشته باشندتري خانوارهاي بیش

.ابدییکاهش م% 49/0فقر حدود ، درصدافزایش در متغیر مالکیت مسکن% 1با 
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گیري و پیشنهادهانتیجه
به مشکالتی ییجا که تاکنون با کاربرد اقتصادسنجی دورهیک در مطالعات فقر منطقهاز آن

در این تحقیقیافت اقتصادسنجی فضایی ره،بستگی فضایی توجهی نشده استمانند خودهم
وامل موثر بر فقر نمونه، عيهاارتباط مکانی میان دادهبا در نظر گرفتن .کار گرفته شدبه

هدف تابع این یابی به براي دست. دشهیهفقر مناطق شهري استان فارس تيشناسایی و نقشه
برآورد شد و نتایج آن نشان داد که از میان متغیرهاي موجود در مدل، متغیر OLSفقر با روش 

رخ فقر دار و منفی بر نخانوارهاي داراي مسکن اثر معنیدرصدسرپرست خانوار ویتجنس
و این ،ها وجود داردبستگى فضایی منفی در دادهموران نشان داد که خودهمIيآماره. دارد

به . یا مکانی همسایگان بر فقر یک منطقه باشدییممکن است ناشی از خصوصیات منطقه
عنوان وابستگی فضایی که باکه عوامل دیگري ک منطقه بلینه تنها عوامل درون عبارت دیگر، 

بر دیگر این منطقه با مناطق دورينیزو ،این منطقه با دیگر مناطق استهمسایگیی از ناش
بنابراین نتایج اقتصادسنجی مرسوم قابل اعتماد نبود و . گذاردمیفقر این منطقه اثر يدهیپد

با کاربرد دو مدل وقفه و خطا، در نتایج نسبت . کار گرفته شدفضایی بهيخطا و وقفهيهامدل
با استفاده ،وقفه و خطاي فضاییيهامدلمیان يمقایسهدر. بهبودي ایجاد شدOLSمدل به

. تر تشخیص داده شدهاي مربوط، مدل خطاي فضایی مناسباز آماره
پذیرفتیم که در الگوي OLSو آماره هاي تشخیصى روش نظري بنابراین ما بر اساس مبانی 

. رگرسیون استاندارد استيهاب براي روشگزین مناسفقر، مدل خطاي فضایی یک جاي
گزینی را این جايOLSدر اجزاي اخالل روش ) I=2433/0(بستگى فضایی قوىخودهم
یتخانوار و نوع شغل عالوه بر متغیرهاي جنسيدر این تخمین متغیرهاي اندازه. کندیتاکید م

فضایی يو وقفهOLSيهانیخانوارهاي داراي مسکن که در تخمدرصدسرپرست خانوار و
اجزاي اخالل يبه علت بسیار کوچک بودن اندازه. داري بر فقر دارنددار بود، نیز اثر معنیمعنی

بستگى دیگر، خودهميهادر مقایسه با اجزاي اخالل مدل) 4شکل (مدل خطاي فضایی
طاي ایجاد بهبود آشکار در برازش مدل خ). I=074/0(شده استفضایی در این مدل حذف 
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.گرددیدیگر نیز تایید ميهابا مدلR2و log-likelihood ،AICهاي اندازهيفضایی با مقایسه

ناشی از ییمبانی نظري این نتیجه مبتنی بر انتظار است، چرا که اگر فقر در منطقهدیدگاهاز 
گاه به آنفضایی است،يکه به معنی وجود فرآیند وقفه،فرآیند فضایی مربوط به بازخورد باشد

تر در شیطور که پهمان. دفاع کردییهمسایگی در فقر منطقهيهاتوان از شباهتیسختی م
گفتهبستگی فضایی در جمالت اخالل مورد فرآیند بازخورد به عنوان یک عامل ایجاد خودهم

تر ترکیب که بیشبل. شد، فقر یک موقعیت اجتماعی ناشی از تقلید از همسایگان نیست
ها که فقط تعداد کمی از آن،رسدیاز عوامل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به نظر مییهدیچیپ

خطاي يى از این عوامل در جملهبسیاربنابراین . توان در فرآیند مدل آمارى دخالت دادیرا م
خاص یک مدل يهاي فضایی براي این دادهو بدین ترتیب تصریح وقفه،مانندیمدل باقی م
. رسدیبه نظر مغیر محتمل

تـر باشـد  نداشتن مسکن بـیش    درصد شغل کشاورزي و   درصد نتایج نشان داد که هرچه    
گـزینش گـردد دولـت بـا      یبنـابراین پیـشنهاد مـ     . تر است دست بیش خانوارهاي تنگ  درصد

بـراي و   ،اخیـر برآیـد    يهـا یسالخشک درژه  یو به انبراي حمایت از کشاورز    ییهااستیس
کـار  اشتغال متناسب بـا ترکیـب جمعیـت بـی          يهانهیزم یرکشاورزي و اشتغال غ  يهافرصت

تـسهیالت مـسکن   هايتر کردن قانونآسانچونین با  هم. گذاري نماید سرمایه مناطق مختلف 
زمینـه را بـراي کـاهش تعـداد          افـزایش مـسکن   و هموار نمودن راه صاحب خانـه شـدن و           

دار شـدن خانوارهـاي     مـسکن  ينـه بنـابراین اگـر زمی    . دسـت ایجـاد نمایـد     خانوارهاي تنگ 
از  آنـان  خـارج شـدنش    درصد و یابدمیهاي خانوارها کاهش    مسکن فراهم گردد، هزینه   یب

مـرد  (خـانوار و جـنس سرپرسـت خـانوار         يمتغیرهاي اندازه . ابدییزیر خط فقر افزایش م    
براي کاهش   ییهااجراي برنامه بنابراین  . فقر دارد  درصد ترتیب اثر مثبت و منفی بر     به  ) بودن

ـ ي آگاهی دادن و تبلیغـات       ژه به شیوه  یبعد خانوار به و    . رسـد یضـروري بـه نظـر مـ        یدولت
ها با زنـان    براي شناسایی خانوارهایی که سرپرستی آن      ییهاچونین دولت با اجراي برنامه    هم

قـر  جا که فاز آن.ها برآیدحمایت از آنهب،استدستتهیخورده و   دار و یا مردان سال    خانه
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شل فرهنگى نیز وابـسته اسـت، بـراي گـستر          یعالوه بر عوامل اقتصادى و اجتماعى به مسا       
.الزم برداشته شوديهافرهنگی این مناطق نیز گام

ینـد  آبررسـی فر يشـیوه از آموزشـی تـوان یـک نمونـه       یبه طور کلی این مطالعـه را مـ        
يهـا روشآمدن  با  . ستدانبا تاثیرات خارجی فضایی      همراهاجتماعی در شرایط     -اقتصادي

تر ي براي مطالعات بیش   آغازاین مطالعه   . بررسی شود  دوبارهجدید الزم است این مطالعات      
.فقر و ادبیات و رشد اقتصادسنجی فضایی استيدر حوزه
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