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 *** تعهد نامه ***

 نظريدانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادي گرایش  هیاللّ نیلوفر فیضاینجانب 
نمایم که محتواي دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداري گروه اقتصاد تعهد می

این پایان نامه نتیجه تالش و تحقیقات خود بوده و از هیچ منبعی کپی برداري نشده و به پایان 
ت مستمر اینجانب و راهنمایی و مشاوره اساتید محترم بوده رسانیدن آن نتیجه تالش و مطالعا

است. در صورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات 
حاکم ( قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار 

نضباطی...) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هر صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و ا
گونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از 

نمایم. در ضمن، مسئولیت هر گونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و خویش سلب می
واهد بود و دانشگاه هیچ حقوقی و مراجع ذي صالح (اعم از اداري و قضایی) به عهده اینجانب خ

 گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

 امضاء

 هینیلوفر فیض اللّ

18/11/1395 
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کسانی که از آرزوهایشان گذشتند تا به آرزوهایم جامه  تقدیم به
 اند. ها برایم بوده عمل بپوشانم و در تمام مراحل زندگی، بهترین

 و برادر عزیزم مادر مهربانم پدر بزرگوارم،
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 رتشکّ و تقدیر

 خود بر اینجا در .فرمود عطا ما به را معرفت و دانش کسب توفیق که را خداي سپاس و حمد

 سالیان طول در که ارشد کارشناسی دوره اساتید ویژه به بزرگوار، اساتید تمامی از می دانم الزم

 نمایم. تشکر و تقدیر اندنموده یاري اخالقی فضائل و معرفت و علم در تحصیل مرا گذشته

 انجام در را اینجانب راهنمایی که ابونوري دکتر اسمعیل آقاي جناب بزرگوار و گرامی استاد از

 دارم. را سپاسگزاري و تشکر نهایت ،اندنموده تقبل نامه پایان این نگارش و تحقیق، پژوهش

که با راهنمایی خود مرا مورد لطف قرار  مشاور استاد عنوان  به مداح مجید دکتر آقاي جناب از
 .دارم را تشکر کمالاند،  داده

 و قدردانی نهایت کردند، یاري نامه پایان این تدوین در مرا که تمامی کسانی از همچنین

 دارم. را سپاسگزاري
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 کیدهچ

میزان، عمق فقر و در این راستا آگاهی از فقر و فقرزدایی همواره مورد توجه ملل بوده است. 
مخارج خطی  با دستگاه معادالتخط فقر  نابرابري در میان افراد فقیر ضروري است. در این پژوهش،

)LESهاي به ظاهر نامرتبط تکراري ( ) و روش رگرسیونISUR (هاي ابعاد فقر  برآورد و سپس منحنی
خط فقر از اطالعات هزینه  برآورد. براي براي خانوارهاي شهري و روستایی ایران به دست آمده است

درآمد -هاي خام هزینه هاي قیمت و همچنین داده ، شاخصو روستایی مصرفی خانوارهاي شهري
گیري فقر نیز از منحنی  استفاده شده است. به منظور اندازه، اي هاي هزینه به تفکیک گروه خانوارها

گیري اصابت، شدت و نابرابري فقر و محاسبه  اندازهتواند با  ابعاد فقر استفاده شده است. این منحنی می
هاي مهم فقر را نشان دهد. نتایج به دست آمده از  هاي مهم آن، رابطه بین ابعاد و شاخص شاخص

تا  1363هاي  طی سال و روستایی هاي آن در خانوارهاي شهري محاسبات بین ابعاد فقر و شاخص
فته، درحالی که نابرابري بین فقرا تغییر محسوسی حاکی است که شدت و اصابت فقر کاهش یا 1393

وضعیت فقر در بین خانوارهاي شهري و  ها  ن گفت که در طول این سالتوا به طور کل می نداشته است.
 روستایی ایران بهتر شده است.

 JEL :I32 ،C49بنديطبقه

 .ریزداده شدت و نابرابري فقر، منحنی ابعاد فقر، -فقر، اصابت: کلمات کلیدي
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فصل اومه و کلل : مقداتی 
متقابل دارد. به عبارت دیگر از یک   فقر با توسعه اقتصادي در تمامی کشورها رابطه مسئله

طرف، توسعه اقتصادي پایدار براي کاهش دائمی فقر ضروري است و از طرف دیگر، کاهش فقر 
اقتصادي،  رسیدن به رشد و توسعه تلقی می شود. بنابراین، الزمه اقتصادي پایدار  تضمینی براي توسعه

گیري کنند،  هایی که فقر را اندازه ها و شاخص با توجه به مراتب فوق، معرفی روشفقر است. کاهش 
 بسیار مهم است.

 لهبیان مسئ. 1-1 

 گیري کند ههاي مختلف انداز هایی که بتواند فقر را در زمان صشناخت ابزار و شاخموضوع فقر و 
فقر همواره به صورت یک معضل جهانی  رسد. بسیار مهم به نظر میدر ادبیات اقتصادي و توسعه، 

اي اولین قدم در مسیر  روي جامعه بشري بوده است. بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه پیش
 ،»منحنی ابعاد فقر« لذا در این پژوهش با استفاده از ریزي براي مبارزه با فقر و محرومیت است. برنامه

 1393-1363هاي  شهري و روستایی ایران طی سال در جامعهاي شناسایی افراد فقیر معیار جدیدي بر
ي قدیمی، قادر است ارتباط بین ها ها و شاخص نحنی، عالوه بر استفاده از تکنیکخواهیم داشت. این م

ها را نیز بیان کند. همچنین این منحنی به طور همزمان سه بعد مختلف فقر (اصابت، شدت و  آن
  نابرابري) را نیز نشان می دهد.

اصابت فقر، همان درصد افراد زیر خط فقر است که به کمک شاخص فقر سرشمار قابل محاسبه 
است. شاخص فقر سرشمار، شاخصی است که نسبت تعداد افراد فقیر جامعه را به کل جامعه نشان 

رد عمق یا شدت فقر چیزي بیان تعداد افراد فقیر است و در مو کننده دهد. این شاخص فقط بیان یم
 کند. نمی

توان فهمید افراد چقدر  فقیر است و با استفاده از آن می شدت فقر، معیاري براي سنجش افراد
فقیر هستند. براي این منظور از شاخص شکاف فقر استفاده می شود. این شاخص، بر اساس تفاوت 

که باید به  شود. شکاف فقر، میزان پول یا درآمدي را خانوار فقیر از خط فقر تعیین می درآمد فرد یا
 گیرد. قر ریشه کن شود را نیز اندازه میافراد فقیر انتقال یابد تا ف

 شیب منحنی ابعاد فقر، نابرابري فقر بین فقرا را نشان خواهد داد.
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1-2 .ت و ضرورت تحقیقاهمی 
اهمیت خاصی  عملی، ، هم از لحاظ نظري و هم از جنبههاي اخیر در ایران موضوع فقر در سال

عملی  تعریف و شناسایی شود و از جنبه هاي آن به دقت یافته است. از جنبه نظري باید فقر و مؤلفه
گیري کرد. براي شناخت ابعاد فقر و وضعیت فقرا در جامعه به  ید بتوان فقر را در جامعه اندازهنیز با

براین، شناخت ابزار و بنا فقر به دقت بررسی گردد. هاي مناسبی نیاز است تا مسئله شاخص

 .رسد گیري کند، بسیار مهم به نظر می هاي مختلف اندازه هایی که بتواند فقر را در زمان شاخص

 هدف و حدود تحقیق. 1-3
هاي  ریزداده ن است. براي این منظور ازایرا منحنی ابعاد فقر درهدف از این پایان نامه برآورد 

که توسط مرکز آمار  1393-1363اي در فاصله زمانی  هزینههاي  هزینه به تفکیک گروه -طرح درآمد
  ایران منتشر شده است، استفاده خواهیم کرد.

 االت تحقیقسؤ. 1-4
 شدت فقر در ایران افزایش یافته است؟ 1393-1363  آیا در طول دوره 
 نابرابري در میان فقرا تغییر یافته است؟ ،آیا در فاصله زمانی مورد مطالعه 
  اصابت فقر در ایران چه میزان بوده است؟ ،زمانی مورد مطالعهدر فاصله 

 هاي تحقیق . فرضیه1-5
 توان نوشت: فرضیه هاي زیر را می ،بر اساس مطالعات اولیه

  شدت فقر کاهش یافته است. 1393-1363در طول سال هاي 
  است.نابرابري فقر بین افراد فقیر تغییر محسوسی نداشته  1393-1363در طول سال هاي 
  اصابت فقر کاهش یافته است. 1393-1363در طول سال هاي 

 . اهداف تحقیق1-6

 . هدف اصلی1-6-1
 در خانوارهاي شهري و روستایی ایران است.  وهش، برآورد منحنی هاي ابعاد فقرهدف اصلی پژ
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 . اهداف فرعی1-6-2
 .شدت و نابرابري فقر در میان افراد فقیر برآورد خط فقر، اصابت،

 گیري و حجم نمونه جامعه آماري، روش نمونه. 1-7
وستایی در ایران است که از با توجه به موضوع این مطالعه، جامعه آماري خانوارهاي شهري و ر

هاي مورد استفاده براي دستیابی به  گیري انجام شده در مرکز آمار ایران استفاده شده است. داده نمونه
 سري زمانی هستند. ،اهداف مطالعه

 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 1-8
هاي  هاي سري زمانی طی سال حوزه مکانی مطالعه، شهرها و روستاهاي ایران با استفاده از داده

  است. 1393تا  1363

 . نوع تحقیق1-9
یق کاربردي است و از نظر روش تحقیق مورد مطالعه از نظر هدف و نتایج حاصله یک تحق

و همچنین اسنادي است که در آن از ابزارهایی مانند  آوري اطالعات یک تحقیق پیمایشی جمع
آوري اطالعات استفاده شده است و از نظر روش تحلیل اطالعات یک تحقیق پرسشنامه براي جمع

باشد چرا که به توصیف وضعیت موجود از نظر توزیع درآمد و تغییر رفتارهاي افراد تبیینی می-توصیفی
 کند.هاي آن را تبیین می قر و شاخصپردازد و همچنین فدر این خصوص می

 کنندگان از نتایج تحقیق . استفاده1-10
گذاران جهت سیاستگذاري درست براي از  نتایج تحقیق راهنماي مناسبی براي دولت و سیاست

بین بردن فقر به منظور دستیابی به رشد و توسعه کشور است. همچنین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 
توانند از نتایج این  شناسان و پژوهشگران اقتصادي نیز می ریزي کشور، جامعه برنامه سازمان مدیریت و

 مند شوند. تحقیق بهره
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 . ابزار گردآوري اطالعات1-11
 ، به صورت ساالنه استخراج شده است.2و بانک مرکزي 1از مرکز آمار ایرانهاي تحقیق  داده

 سابقه و روش تحقیق. 1-12
صورت گرفته است. در  منحنی ابعاد فقرتعداد معدودي از تحقیقات در رابطه با برآورد 

هاي  به برآورد خط فقر و شاخص ر کشورمان صورت گرفته است، عمدتاًد فقرهایی که در مورد  برآورد
 عالوه بر برآورد خط فقر به روش سیستم مخارج خطی،نامه،  ولی در این پایاناند؛  فقر بسنده کرده

 شوند. هاي مختلف فقر و منحنی ابعاد فقر نیز برآورد می شاخص

نامه از بانک اطالعاتی مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است.  اطالعات مورد نیاز این پایان
استفاده شده  ۸٫۱Eviewsو  ۲۰۱۳Excelافزاري  براي محاسبات تحقیق، از بسته نرمهمچنین 

 است.

 . ساختار فصول1-13
دارد. در این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به مقدمه و کلیات اختصاص 

دو  در موضوع با مرتبط تحقیقات پایان، در رت گرفته ومروري بر ادبیات موضوع تحقیق صو ،فصل دوم
آوري،  گرفته است. در فصل سوم، ضمن توضیح جمع قرار مورد بررسی داخلی و خارجی مطالعات بخش

ها و یافته ها و در برآورد الگو ،می پردازیم. در فصل چهارمبه ارائه مدل سازماندهی و توصیف اطالعات 
پیوست و کتابنامه خواهد  تحقیقات آتی آمده است. پس از آن نتایج و پیشنهادات براي ،فصل پنجم

 آمد.

                                                           
 https://www.amar.org.ir / سایت مرکز آمار ایران بھ نشانی ۱-

 www.cbi.ir / سایت بانک مرکزی بھ نشانی -۲
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فصل دوات موضوع تحقیقم: مروري بر ادبی 
هاي  و شاخص منحنی ابعاد فقر خط فقر، دا از دیدگاه نظري به موضوع فقر،در این فصل ابت

کنیم و  منحنی ابعاد فقر را معرفی می گر پس از تعریف و تبیین فقر،پردازیم. به عبارت دی می آنبرآورد 
دهیم  می ورد منحنی را مورد بررسی قرارسه شاخص اصلی برآهاي برآورد فقر،  در کنار معرفی شاخص

 خواهیم پرداخت. ین ابزاردالیل استفاده از ا به و

واهد گرفت. در از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار خ منحنی ابعاد فقر ،م این فصلدر بخش دو
 مختلف درباره فقر و منحنی مذکور اقتصاددانانهاي مورد استفاده توسط ها و الگو این بخش به دیدگاه

 اشاره می شود.

راي برآورد منحنی ابعاد فقر نامه ب گوهاي مورد استفاده در این پایانم این فصل، الدر بخش سو
بر  یعنی روش سیستم مخارج خطی روش معمول و مهم موجود در این موضوع،بیان خواهد شد که از 

 استفاده خواهد شد. 1گري -اساس تابع مطلوبیت استون

2-1. نظريات موضوع تحقیق از دیدگاه مروري بر ادبی 
 آید، به طوري که تقریباً حساب می مسائل حاد و مهم به زه مشکل فقر و نابرابري در زمرهامرو

رود. در  هاي اقتصادي به شمار می لی سیاستدر تمام کشورها، کاهش فقر و نابرابري از جمله اهداف اص
  رفته است.هاي کاهش فقر و نابرابري صورت گ هاي بسیاري براي تدوین سیاست ایران نیز تالش

هاي  هاي اخیر فقر و روش )، در سال1381طبق دیدگاه خدادادکاشی، باقري و حیدري(
گیري آن در دو حوزه سیاستگذاري و دانشگاهی کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. به ویژه  اندازه

رفت با در  برنامه تعدیل اقتصادي انتظار می و با شروع برنامه اول توسعه و آغاز 60آنکه در اواخر دهه 
مین حداقل نیازهاي خود دچار بخشی از خانوارهاي ایرانی در تأ پیش گرفتن اصالحات اقتصادي،

یدگاه نظري در مورد فقر، اندازه آن هاي فراوانی در ابعاد گوناگون، از د بحثمشکل شوند. بر این اساس 
یز براي مبارزه با فقر عملی نصورت فقر صورت گرفته است. به هاي مختلف اقتصادي بر  و تأثیر سیاست

فقر تا مقوله فقرزدایی تهیه و اجرا شده است،  ، طرح ساماندهی اقتصادي و الیحههاي توسعه در برنامه
 در ایران در ابعاد گوناگون بررسی گردد.

                                                           
1 - Stone-Geary. 
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وم با پیشرفت ه به طور مدابلک این پدیده دردناك، تا کنون نه تنها تحت کنترل در نیامده
 هاي مختلف از جمله اقتصاد، شدت یافته است. بشري، در عرصه جامعه

ي مناسبی نیاز است تا ها و ابزارها براي شناخت ابعاد فقر و وضعیت فقرا در جامعه به شاخص
منحنی «لذا این پژوهش به دنبال معرفی روش جدیدي تحت عنوان  فقر به دقت بررسی گردد. مسئله

تواند معیار جدیدي براي شناسایی افراد فقیر در جامعه تلقی شود که  . این منحنی، میاست» ابعاد فقر
این  ها را نیز بیان کند. ي قدیمی، قادر است ارتباط بین آنعالوه بر استفاده از تکنیک ها و شاخص ها

بدین  دهد. نیز نشان می منحنی به طور همزمان سه بعد مختلف فقر (اصابت، شدت و نابرابري) را
  دهد. جدید، کاربرد آن را نیز نشان می منظور این پژوهش عالوه بر معرفی یک منحنی

 فقر .2-1-1
بعدي است و به همین دلیل به اي چند  پدیده 1فقر)، 1387طبق نظر ابونوري و مالکی(

 مفهوم فقرباشند.  یف بر حسب مکان و زمان متفاوت میتعار هاي مختلف تعریف شده است. این صورت
در طی زمان و بر اثر تحوالت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تغییر یافته است. فقر فقط شامل 

برند بلکه کسانی که در سطحی کمتر از استانداردهاي  که از نیاز مداوم و عمیق رنج می کسانی نیست
 گیرد. ز در بر میاند را نی هاي اجتماعی محروم دوره زمانی زندگی کنند و از ارزشقابل قبول در یک 

ثر این محققان و همواره در تعریف فقر بین محققان اختالف نظر وجود داشته است ولی اک
از به تعریف فقر اتفاق نظر دارند و معتقدند تنها با تعاریف از پیش تعیین شده ران در خصوص نیمفس
 توان فقیر را از غیر فقیر جدا نمود. می

 اي فقر ارائه شده است:هاي مختلف بر تعاریف زیر طی دهه

تعاریف صورت گرفته در خصوص فقر  عات خود اشاره کرده است که کلیه، در مطال2)1981سن(
هاي اساسی  گوید که فقر را باید به صورت محرومیت از قابلیت به نوعی به محرومیت اشاره دارد. او می

 شناسایی فقر است. البته محرومیت متعارف ها که ضابطه در نظر گرفت و نه صرفاً پایین بودن درآمد
هاي متفاوت، تعاریف متفاوتی داشته باشد.  ها و زمان خود مفهومی نسبی است که ممکن است در مکان

مکاناتی تلقی شود که براي بدین معنی که در یک کشور در حال توسعه ممکن است فقر، محرومیت از ا
یافته بر محرومیت  حالی که در یک کشور توسعه دارو، در حیات ضروري است؛ نظیر غذا، مسکن و ادامه

 نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی متوسط داللت دارد.

                                                           
1- Poverty.  

2- Amartiya Kumar Sen. 
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تعریفی از فقر  1970و  1960هاي  در مطالعه خود در خصوص فقر در دهه، 1)1985تانسند(
ها و  ادهافراد، خانو«اي از آن استفاده شد:  هایش به طور گسترده ارائه داد که به علت اهمیت یافته

هاي  هاي جمعیتی را زمانی می توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع براي کسب انواع رژیم گروه
 »ها و شرایط و امکانات معمول زندگی، مواجه باشند. غذایی، مشارکت در فعالیت

ه دو برداشت مختلف از فقر اشار، یکی دیگر از صاحبنظران در این زمینه به 2)1989اتکینسون(
معینی که طبق آن هرگاه کل  کند. در یک مفهوم، فقر به عنوان عدم دسترسی به امکانات معیشتی می

رد فقیر تلقی می شود. مفهوم ها یا مصرف کاالهاي خاصی توسط فرد از حد معینی کمتر باشد ف هزینه
گر درآمد فرد حق برخورداري از حداقل خاصی از منابع و امکانات اقتصادي و اجتماعی است که ادیگر 

ها دسترسی نخواهد داشت. در مفهوم اخیر حق برخورداري از  ل معینی پایین تر باشد، او به آناز حداق
 مصرف. داقل درآمد مهم است نه نحوهح

، دو نفر از پیشگامان مطالعات فقر در کشور انگلستان، در 4)1901و راونتري( 3)1892بوت(
مناسبی از فقر را ارائه دهند. این دو تالش کردند که بین فقر اواخر قرن نوزدهم سعی کردند که تعریف 

و متضمن تعریف علمی که بر  تمایز قائل شوند. فقر مطلق یک موضوع عینی است 6و فقر نسبی 5مطلق
هایی است که براي حفظ زندگی الزم است. کل گرفته است و منظور حداقل نیازش 7حداقل معاش پایه

عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف شده است. اگر  فقر مطلق به ،به این ترتیب
اساس این زندگی نخواهد داشت. بر  ن الزم را براي ادامهفردي در سطحی کمتر از این حداقل باشد توا

آید که چگونه افراد بدون داشتن حداقل نیازهاي اولیه قادر به زندگی  تعریف این تناقض پیش می
ها براي مدت  پردازان فقر مطلق، این است که آن جواب این سوال مطابق با نظر نظریهخواهند بود؟ 

 ها حداقل معاش فراهم نشود از گرسنگی خواهند مرد. طوالنی زنده نخواهند بود و اگر براي آن

این تعریف، فقر مطلق بستگی به چگونگی تعریف حداقل معاش دارد. براي این کار الزم   بر بنا
ها  م مردم به چه چیز نیاز دارند و با دسترسی به چه میزان از کاالها و خدمات مشکل فقر آناست بدانی

برطرف خواهد شد. در مقابل فقر مطلق، فقر نسبی قرار دارد که یک موضوع نسبی است که در آن 
ها بر تعیین سطح فقر مؤثر است. فقر نسبی به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از  داوري

شود تعریف شده است. در  انداردهاي زندگی که در جامعه فعلی الزم یا مطلوب تشخیص داده میاست
 جهت تأمین فقر نسبی که ناشی از اختالف شدید درآمدي است فقر صرفاً ناشی از فقدان منابع

                                                           
1- Townsand. 

2- Anthony Atkinson. 

3- Booth.  

4- Rowntree.  

5- Absolute Poverty.  

6- Relative Poverty.  

7- Subsistence. 
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حداقل استاندارد زندگی  نیازهاي اساسی نیست بلکه ناشی از کمبود منابع فرد جهت دسترسی به
میزان مطلق  باشد. بنابراین در تعریف فقر نسبی به نابرابري در توزیع درآمد و ثروت بیش از میجامعه 

مصرف) بین افراد یا شود. به منظور دستیابی به عمق نابرابري در توزیع درآمد (یا  درآمد افراد توجه می
درصد درآمد دریافت  توان درصد کل درآمد دریافت شده توسط فقیرترین قشر جامعه را با خانوارها، می

. البته باید توجه داشت که این مفهوم در کشورهاي 1شده توسط ثروتمندترین قشر مقایسه کرد
شود و در طی زمان بر اثر تحوالت اقتصادي نیز تغییر یافته  هاي مختلف تعریف می تلف به صورتمخ

 است.

به نظر وي فقر اولیه فقري  )، بین فقر اولیه و ثانویه نیز تفاوت قائل شده است.1901روانتري(
دسترسی به منابع را ندارند و فقر ثانویه فقري  ،است که در آن افراد در تأمین نیازهاي اولیه و اساسی

ها را براي افزایش  ارند، ولی توانایی استفاده از آناست که در آن افراد دسترسی به منابع اولیه را د
 سطح معاش خود ندارند.

ها و  عبارت است از محرومیت از دارائی )، فقر1373آسیا(مهریار، هاز دیدگاه بانک توسع
 باشد. ها می هایی که هر فرد مستحق آن فرصت

هاي  توان به کمک تعدادي از شاخص )، فقر را می1381کاشی و همکاران(طبق تعریف خداداد
گیري  را اندازهکمک آن ها می توان فقر هاي اجتماعی که به  گیري نمود. شاخص اجتماعی نیز اندازه

 نمود عبارتند از:

 . 2هاي اساسی حداقل نیاز •
ها  ست، برخی از این شاخصشاخص تشکیل شده ا 15، که از OECDهاي  مجموعه شاخص •

درصد  -3ها، بزرگساالن)  (نوزادان، بچهمیر  و نرخ مرگ -2امید به زندگی  -1عبارتند از: 
تولید ناخالص داخلی  -5ي دبستان ها متوسط سال -4. کودکانی که دچار کم وزنی هستند

 . دسترسی به آب سالم و ... -8نرخ بیکاري  -7درآمد سرانه خانوار  -6سرانه 
معرفی نمود که بر  1990این شاخص ترکیبی را در سال  4UNDP: 3شاخص توسعه انسانی •

شود،  د به زندگی در بدو تولد تعریف میسه مؤلفه استوار است: طول عمر که بر اساس امی
اخلی سرانه و قدرت میزان آموزش و باسوادي و سطح زندگی که بر حسب تولید ناخالص د

 شود. خرید تعریف می

                                                           
ھای مختلف  بر حسب درآمد بھ ترتیب صعودی طبقھ بندی شود و نسبت درآمد دریافت شده توسط گروه ۱۰یا  ۵ھای با مضرب  این زمینھ این است کھ جمعیت بھ گروه یک روش معمول در -۱

 درآمدی با ھم مقایسھ شود.

2- Minimum Basic Needs. 

3- Human Development Index. 

4- United Nations Development Programme. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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معرفی نمود. این شاخص، محرومیت زندگی  UNDP: این شاخص را نیز 1شاخص فقر انسانی •
را از سه بعد منعکس می کند: طول عمر، دانش و سطح زندگی. محرومیت از بعد طول عمر، 

رود قبل از چهار سالگی بمیرند و محرومیت در دانش، بر  درصد افرادي که انتظار میبر حسب 
حسب درصد افراد بالغ بی سواد و محرومیت در سطح زندگی از ترکیب سه متغیر درصد 

ی افرادي که به آب سالم دسترسی ندارند، درصد افرادي که به خدمات بهداشتی دسترس
 آید. که دچار کم وزنی هستند به دست میي ا ندارند و درصد کودکان پنج ساله

به وضعیتی  (از نظر اقتصادي و نیاز مادي) توان اظهار داشت که فقر با توجه به تعاریف فوق می
شود که فرد یا خانوار از حداقل معاش برخوردار نباشد. اما حداقل معاش مفهومی است که  یاطالق م

عاش موجب تغییر اساسی تغییر در مفهوم حداقل م ترین واحدي براي آن وجود ندارد. کوچک تعریف
شود. علی رغم عدم توافق راجع به حداقل معاش، هر محقق ناچار است یک تعریف  فقر می در اندازه

 فقر فراهم آید. پس از تعریف و تعیین دهد تا به کمک آن امکان محاسبه اندازه عملیاتی از آن ارائه
ریالی تأمین حداقل معاش به خط  شود. هزینه لی آن فراهم میحداقل معاش، شرایط براي محاسبه ریا

توان انتظار داشت که با  شود، می که فقر از ابعاد مختلفی تعریف میفقر موسوم است. با توجه به این
   توجه به این مفاهیم مختلف فقر، انواع خط فقر را بتوان اندازه گرفت.

 فقر  رویکرد هاي محاسبه .2-1-1-1
 فقر را از سه رویکرد می توان بررسی کرد:)، بیان کردند که 1387ابونوري و مالکی(

سال پیش شروع شده  100علمی خط فقر در جهان از حدود  محاسبه رویکرد درآمدي فقر: •
بر حسب درآمد یا مصرف اصوالً یک بعدي هستند و فقط فقر است. رویکردهاي درآمدي 

هاي استانی و  هزینه این است که چون از نمونه -رآمدشوند. مزیت اطالعات د ارزیابی می
در این  سازد. ها و کشور را نمایان می در استانآوري شده است، وضعیت فقر  کشوري جمع

ایم، به این دلیل که در بیشتر کشورها ارقام  پژوهش، بجاي درآمد از رقم هزینه استفاده کرده
شوند. همچنین، با توجه به تجربه، به علت چسبندگی  درآمد، ارقام قابل اتکایی محسوب نمی

 تر از درآمد است.  مصرف، مخارج مصرفی(هزینه) بسیار با ثبات

اي  خود مفهوم فقر را به گونه 2001-2000ک جهانی در گزارش سال نبا رویکرد قابلیتی فقر: •
وسعت داد که عالوه بر محرومیت مادي، موارد غیر مادي مثل محرومیت از آموزش و 

بودن و بی پناهی را در بر گرفت. افراد فقیر در مقابل  بهداشت، آسیب پذیري، در معرض خطر
اند. این محرومیت  پذیرتر از بقیه مردم عی آسیبهاي اقتصادي و بالیاي طبی ها، بحران بیماري

 او را براي کند و آزادي هاي انسان را محدود می ها به قول آمارتیا سن، قابلیت پذیري و آسیب
                                                           

1- Human Poverty Index. 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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این رویکرد، فقر را بر حسب  هایی که به آن اعتقاد دارد، سلب می کند. زندگی مطابق با ارزش
کافی و  در آن عالوه بر دسترسی به تغذیهد که کن هاي انسانی و اجتماعی ارزیابی می شاخص

مسکن مناسب، به خدمات بهداشتی، آموزشی و مشارکت در تصمیم گیري نیز توجه شده 
  است.

هاي درآمدي و قابلیتی، شاخص ترکیبی فقر ساخته شده  با ترکیبی از متغیر رویکرد ترکیبی: •
براي تعیین الگوهاي فقر، براي ها  بسته به وجود داشتن و کیفیت دادهاست. این شاخص 

ر محاسبه شاخص ترکیبی در اندازه کشورهاي مختلف، متفاوت است. مشکل اساسی د
حل مناسب  توان براي آن به یک راه قابلیتی است که نمیدهی به متغیرهاي درآمدي و  وزن

اي از رویکردهاي ترکیبی  انسانی و شاخص فقر انسانی نمونه دست یافت. شاخص توسعه
  تند.هس

 خط فقر .2-1-2
اقتصاددانان اختالفاتی قابل توجه در تفسیر حداقل  همان طور که در ابتداي بحث اشاره شد،

 است.  1خط فقر دارند اما اتفاق نظر، در محاسبهمعاش 

فقیر را از غیر  توان افراد هاي اساسی این است که چگونه می از پرسش فقر یکی در تحلیل پدیده
غیر فقیر ابتدا باید افراد از  ها قرا و جدا کردن آنتعیین فگیري فقر،  اندازهفقیر بازشناخت؟ براي 

این  تعریف کرد.حیات،  پولی و حداقل مخارج براي ارائه بر اساس واحداي از امکانات خانوار را  آستانه
ت کامًال روشن نیست. همین ابهام موجب حیا اما مفهوم ادامههمان خط فقر است.  ،امکانات تانهآس

حیات  ز محققین حداقل معاش براي ادامهشده که تعاریف مختلفی از فقر و خط فقر ارائه شود. بعضی ا
 کنند.  را بر حسب میزان انرژي و پروتئین مورد نیاز بدن تعریف می

ت است که یک خط فقر به معناي میزانی از درآمد و ثرو، )1381طبق نظر باقري و همکاران(
خانوار براي رسیدن به سطح معینی از رفاه نیاز دارد. خانوارهایی که از منابع کافی براي رسیدن به آن 

هاي تحلیل  ترین گام خواهند شد. در نتیجه، یکی از مهمسطح از رفاه برخوردار نباشند، فقیر تلقی 
 فقر، تعیین خط فقر است. پدیده

، خط فقر عبارت است از مخارجی که یک فرد در یک زمان و 2)1998(مارتین راولیون به عقیده
 شود. افرادي که به این سطح رفاه ی به یک سطح حداقل رفاه متحمل میمکان معین براي دسترس

                                                           
1- Poverty line. 

2- Martin Ravallion. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شوند و کسانی که به این سطح حداقل رفاه دسترسی دارند، غیرفقیر  ، فقیر تلقی میدسترسی ندارند
 باشند. می

شود که  اي تعریف می ا نسبی در نظر گرفته شود، آستانهفهوم مطلق یبسته به این که فقر به م
شود. به این  نامیده می» خط فقر«. این آستانه کند ن و سایر افراد جامعه را مشخص میمرز بین فقیرا

شود که خط فقر نیز داراي دو مفهوم مطلق و نسبی است که انتخاب هر یک از این  ترتیب مالحظه می
ر هر یک از این هاي فقر مبتنی ب . زیرا شاخصباشد اي عملی فقرزدایی حائز اهمیت میه ، در سیاستدو

مدت و یا مدت و بلند اجتماعی کوتاه -فاوتی در مقابل تغییرات اقتصاديهاي مت دو مفهوم، حساسیت
 دهند. درآمدي از خود نشان مینابرابري 

 خط فقر مطلق. 2-1-2-1
ر درآمدي که جامعه مورد بررسی مطلق عبارت است از مقدا، خط فقر )1371(از نظر ابوالفتحی

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و... براي تأمین حداقل نیازهاي افراد (مانند غذا،  با توجه به زمینه
پوشاك، مسکن و...) و حداقل شرایطی (مانند حداقل میزان درآمد، تحصیالت، مسکن و...) الزم دارد و 

این روش تعیین خط فقر را  فرد مورد بررسی، فقیر در نظر گرفته شود. عدم تأمین آن موجب می شود
 گویند. نیز می 1»روش نیازهاي اساسی«

توان براي خط فقر مطلق تعریف جامعی ارائه نمود.  تر به تعریف فقر مطلق، می با نگاهی دقیق
بی یعنی پایین همان طور که بیان شد فقر مطلق، یعنی نداشتن حداقل معیشت، در حالی که فقر نس

خط فقري که مبتنی بر رفاه بودن سطح زندگی نسبت به متوسط جامعه. در واقع خط فقر مطلق یعنی 
(خانواده)، مستقل از شرایط دیگر افراد جامعه باشد. مفهوم استقالل شرایط فرد (خانواده) از  هر فرد
مطلق است. خط فقر مطلق، در ها) نقطه تمایز بین خط فقر نسبی و  و دیگر افراد (خانوادهجامعه 

اي فقرزدایی است. فقر مطلق را ه شاخصی کاربردي از ارزیابی سیاست کشورهاي در حال توسعه،
هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از بین برد. خط فقر مطلق مفهومی  توان با سیاست می

تقل نسبت به جامعه است. مطلق است و تحت تأثیر توزیع درآمد در جامعه نیست، زیرا مفهومی مس
آید که این خط فقر، طی زمان مطلقاً نباید به روز شود  از مفهوم خط فقر مطلق چنین برمی همچنین،

، طی زمان در 3جامعه در و انتظارات 2دانیم که سبد حداقل استانداردهاي زندگی اما مییا تغییر کند 
با توجه به این موضوعات، اغلب ر است. حال تغییر است و این تغییر بر رفتار تک تک خانوار مؤث

خط فقر مطلق غیر منطقی اقتصاددانان معتقدند سبد ثابت حداقل نیازهاي اساسی به منظور محاسبه 
 رسد. به نظر می

                                                           
1- Basic-Needs Approach.  

2- Standard of Living.  

3- Expectations in Society.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خط فقر نسبی. 2-1-2-2

فقر نسبی به صورت درصد معینی از درآمد جامعه خط )، 1388طبق پژوهش پیرایی و شهسواري(      
تر از آن  درصد معینی از افراد جامعه پایین(یا میانگین درآمد جامعه) و یا به شکل یک مرز درآمدي که 

 شود. گیرند، تعریف می قرار می

تر است و  قر مطلق قرار دارد و روش محاسبه آن تقریبًا سادهاصوالً فقر نسبی باالتر از خط ف
نی نظري قوي در این زمینه وجود ندارد. این نوع فقر در مواردي مصداق دارد که سطح زندگی فرد مبا

متوسط شرایط درآمدي جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد. فقر نسبی به عنوان در مقایسه با 
فرد الزم یا مطلوب خود تشخیص  ناتوانی از احراز سطح معیشت خاصی که در جامعه فعلی، یک

دهد، تعریف شده است. فقر نسبی مفهومی قراردادي است و در جوامع مختلف تعاریفی متفاوت  می
 دارد.

اي از افراد به عنوان فقیر  شود که همواره در جامعه عده انتخاب خط فقر نسبی موجب می
هاي  ست که استفاده از آن را در سیاستمعرفی شوند. این مسئله مهمترین اشکال خط فقر نسبی ا

کاهش فقر ها در  یاستگیري اثرات این س کند. زیرا کاربرد آن در اندازه قرزدایی دچار مشکل میف
هاي فقر نسبی بیش از آن که نمایانگر فقر  آورد. خط فقر نسبی و شاخص تناقضاتی را به وجود می

ابري توزیع درآمد دهند؛ زیرا تنها تغییرات نابر توزیع درآمد در جامعه را نشان میباشند، میزان نابرابري 
را تغییر ها  اجتماعی جامعه اندازه آن -قتصاديا توسعهگذارد و رشد و  ها اثر می در جامعه بر آن

کند. از  اجتماعی تغییر می -توسعه اقتصاديرشد و  ر حالی که خط فقر مطلق در نتیجهدهد. د نمی
ر است و به بل توجهی برخوردااینرو انتخاب خط فقر مطلق در مقایسه با خط فقر نسبی از مزایاي قا

   هاي انجام شده در خصوص فقر متکی بر کاربرد خط فقر مطلق است. همین دلیل عمده بررسی

 روش هاي مختلف برآورد خط فقر مطلق. 2-1-2-3
فقر  به صورت کلی دو رویکرد عمده در برآورد خط)، 1393طبق دیدگاه نگهداري و همکاران(        

 مبتنی بر این دو رویکرد هستند: ،ها با اندکی تعدیل مطلق وجود دارد و بیشتر روش

 رویکرد نیازهاي اساسی (حداقل معاش)الف) 

این رویکرد بر اساس رویکرد تأمین حداقل معاش یا نیازهاي اساسی است. این تعریف در اصل 
، ابتدا درآمدي براي شود. در این روش نیاز بیان میا معیار کالري مورد با توجه به نیازهاي غذایی افراد ی

ثابت براي تأمین هزینه حداقل شود، آنگاه مقداري  هاي غذایی مصرفی در نظر گرفته می تأمین هزینه
 رآمد مورد نیاز براي، یا اینکه میزان د1شود (روش راونتري) ده میسایر نیازهاي اساسی به آن افزو

                                                           
1- Rowentree  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 فصل دوم                                                              مروري بر ادبیات موضوع تحقیق

 

15 
 

براي زنده ماندن فرد با استفاده از میانگین هندسیِ نسبت هزینه غذا به هاي غذایی الزم  تأمین هزینه
ن هزینه نیازهاي اساسی، هزینه کل فرد در جامعه مورد بررسی به حداقل درآمد مورد نیاز براي تأمی

 . )1388(پیرایی و شهسواري،معروف است 1شود که به روش اورشانسکی تعدیل می

اش یا نیازهاي اساسی به دو روش مختلف قابل برآورد و بنابراین رویکرد تأمین حداقل مع
 روش اورشانسکی -2روش راونتري  -1محاسبه است: 

 رویکرد نسبت غذا (معکوس ضریب انگل)ب) 

روش نسبت غذا یا معکوس ضریب انگل رویکردي است که بر اساس آن همواره یک نسبت 
ش با توجه به تابع مصرف انگل در جامعه، برقرار است. در این روثابتی بین مخارج خوراکی و درآمد 

ي تأمین نیازهاي غذا به حداقل درآمد مورد نیاز براص و معمولی را براي نسبت هزینه اندازه مشخ
سنجند. در صورتی که  راد را با آن میغذا به درآمد هر یک از افگیرند و نسبت هزینه  اساسی در نظر می

نظر باشد، آن فرد، فقیر مشخص و معلوم مد هر فرد جامعه بزرگتر از اندازه این نسبت براي اندازه
شود. به صورت دقیق، این روش مبتنی بر برآورد معکوس ضریب انگل و استفاده از آن در  محسوب می

گیري است که همان حداقل معاش در تابع  -تابع مخارج خطی و برآورد عرض از مبدأ در تابع استون
 .)1390مرادي،  زاده و شاه (زمانمخارج خطی است

تأمین نیازهاي اساسی گاهی اوقات براي تعیین خط فقر مطلق از روش حداقل درآمد الزم براي 
هاي  ي اساسی براي زندگی، حداقل ویژگیشود، بلکه بر مشخص کردن حداقل نیارها استفاده نمی

یر بناي مسکونی سرانه، حداقل کیفی نظیر حداقل کالري و پروتئین دریافتی روزانه، حداقل سطح ز
شوند و  انواده و... نیز در نظر گرفته میمیزان تحصیالت سرپرست خانوار، حداقل تعداد افراد باسواد خ

 شود. ها را دارا نباشد فقیر محسوب می اد جامعه حداقل یکی از این ویژگیدر صورتی که هر یک از افر

 روش هاي مختلف برآورد خط فقر نسبی. 2-1-2-4
تر است و  )، روش محاسبه خط فقر نسبی تقریباً ساده1393و همکاران( پیراییطبق مطالعات         

مبانی نظري قوي در این زمینه وجود ندارد. در مطالعات مربوط به برآورد خط فقر نسبی، تعیین پنجاه 
است که هر ري و تجربی اختیا خانوارها درصد و یا شصت و شش درصد میانگین یا میانه درآمدي

 خود تعیین کند. واند آن را در مطالعهت پژوهشگر می

                                                           
1- Orshansky.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 )TIPمنحنی ابعاد فقر ( .2-1-3
گیري کند، بسیار مهم  هاي مختلف اندازه هایی که بتواند فقر را در زمان شناخت ابزار و شاخص

است.  1»منحنی ابعاد فقر«لذا این پژوهش به دنبال معرفی روش جدیدي تحت عنوان رسد.  به نظر می
تواند معیار جدیدي براي شناسایی افراد فقیر در جوامع تلقی شود که عالوه بر استفاده  این منحنی، می

ها را نیز بیان کند. همچنین این منحنی به  بین آنهاي قدیمی، قادر است ارتباط  ها و شاخص از تکنیک
این در حالی است که  دهد. می طور همزمان سه بعد مختلف فقر (اصابت، شدت و نابرابري) را نیز نشان

 .)1380(پیرایی و شفیعی، اند، چنین توانی را ندارند یک از الگوهایی که تاکنون مطرح شده هیچ

فقیر) و در این منحنی، اصابت فقر (درصد افراد زیر خط فقر)، شدت فقر (معیار سنجش افراد 
شوند. در واقع این  در یک نمودار ترسیم میگیري و  زهنابرابري فقر (بین افراد فقیر) به طور همزمان اندا

هاي فقر  شاخص اي براي کنترل فقر در طول گستره شود و وسیله منحنی، به صورت نموداري تهیه می
اسمی افراد (خانوار) است،  (مصرف) جا که ساختار این منحنی بر مبناي درآمد است. همچنین از آن

، به منظور مقایسه بین نواحی ذکور به طور همزمانهاي م گیري شاخص استفاده از آن براي اندازه
، 2(جنکینز و المبرتهاي مختلف جمعیت بسیار مفید خواهد بود مختلف یک کشور، استان یا گروه

1997(. 

 معرفی برخی از شاخص هاي فقر .2-1-4
بر اساس تحقیقات مختلفی که توسط محققان و اقتصاددانان مختلف از جمله خدادادکاشی و 

) انجام شده است، براي درك بهتر اندازه فقر در هر 1393) و نگهداري و همکاران(1381همکاران(
 د. میزان نابرابري درآمد بین افراد فقیر، متوسط درآمد افراد فقیر،شو ارائه میهایی  جامعه، شاخص

هایی هستند که بر میزان فقر تأثیر  و تعداد کل افراد جامعه مؤلفه خط فقر، تعداد کل فقیراناندازه 
 هاي فقر اشاره خواهیم کرد. . در این قسمت به برخی از شاخصدارند

  شاخص نسبت سرشمار (نرخ فقر) الف)

است. این  3گیري شدت فقر، شاخص نسبت سرشمار ترین روش اندازه ترین و ابتدایی ساده
                                                                                                                      :شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به کل جامعه تعریف شده است. به این ترتیب

𝐻 =
𝑞
𝑛

                                                                                                       (1 − 2)      

                                                           
را نشان  Intensity, Incidence, Inequalityھای  است. کھ سھ شاخص با نام  Three “I”S of Povertyدر زبان انگلیسی مخفف  TIPاست.  TIPاین منحنی برگرفتھ از منحنی با نام  -۱

 دھد و بھ ترتیب در این پژوھش بھ نابرابری فقر، اصابت فقر و شدت فقر ترجمھ شده است.   می

2- Jenkins & Lambert. 

3- Head-Count Ratio.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تعداد کل افراد جامعه است. nتعداد افراد فقیر و  qکه در آن 

کنند. اندازه این  دهد که چه نسبتی از افراد زیر خط فقر زندگی می این شاخص نشان می
در جامعه وجود نداشته باشد) و یک (حالتی که کلیه افراد در  اخص بین صفر (حالتی که هیچ فقیريش

کند.  افرادجامعه کمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد) تغییر می عه فقیر باشند، یعنی درآمد کلیهجام
 ،اشکال عمده این شاخص این است که افزایش یا کاهش میزان درآمد افراد فقیر و غیرفقیر جامعه

افراد حول خط فقر نشود، هیچگونه تأثیري در اندازه شاخص نسبت جب جابجایی که مو مشروط بر آن
سرشمار ندارد. در واقع اشکال این شاخص آن است که نسبت به انتقال درآمد بین فقرا و حتی بین 

باشد. همچنین این شاخص، در مورد عمق یا شدت فقر چیزي بیان  افراد فقیر و غیرفقیر حساس نمی
توان فهمید افراد چقدر فقیر هستند و براي از بین  ارت دیگر از روي این شاخص نمیبه عب کند. نمی

به چه میزان منابع اضافی نیاز است. عالوه بر این شاخص فوق نسبت به کاهش درآمد ها،  بردن فقر آن
 نماید. باشد. اشکاالت فوق، کاربرد این شاخص را محدود می فقرا نیز حساس نمی

 شاخص شکاف فقر ب)

دهنده عمق فقر است.  کلی فقرا نسبت به خط فقر مبتنی است، که نشان  شاخص بر فاصلهاین 
به عبارتی، این شاخص میانگین شکاف فقر در جامعه است که در آن شکاف فقر براي افراد غیر فقیر 

، مقدار درآمد الزم براي انتقال فقرا به باالي خط فقر 1شود. شاخص شکاف فقر صفر محسوب می
gi ام به صورت i. شکاف فقر براي خانوار باشد می = (z − yi) و مجموع خانوارهاي فقیر به صورت

g = ∑ (z − yi)
g
i=1  .نشان داده می شودz  خط فقر از پیش تعیین شده و yi درآمد خانوارi ام

 آید: به دست می 2نسبت شکاف فقر ،بر خط فقر و جمع آن 𝑔iاست. از تقسیم 

𝑝𝑔𝑎𝑝 =  
1
𝑛
�

(𝑧 − 𝑦𝑖)
𝑧

𝑞

𝑖=1

                                                                            (2 − 2) 

 امین فرد فقیرi درآمد 𝑦iخط فقر و  zتعداد افراد فقیر،  qتعداد افراد جامعه،  nکه در آن 
مختلف شاخص فقر نسبت سرشمار  جامعهوسعت فقر است. اگر در دو  دهنده باشد. این شاخص ارائه می

اي بیشتر است که داراي تعداد اعضاي  ساس شاخص شکاف فقر، فقر در جامعهیکسان باشد، برا
نابرابري درآمد بین افراد فقیر را  ،ي زیادتري دارند. این شاخص بیشتري است که از خط فقر فاصله

 گیرد. نادیده می

 
                                                           

1- Poverty Gap. 

2- Poverty Gap Ratio. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شاخص نسبت شکاف درآمدي ج)

 شود: ت زیر تعریف میاین شاخص به صور

𝐺 =
1

𝑞𝑧
∑ �𝑧−𝑦𝑖

𝑧
�𝑞

𝑖=1
                                                                                                                 

 𝑞𝑧   تعداد افراد زیر خط فقر است و𝑦i  (خانوار) درآمد فردi ام وz  شکاف خط فقر است. نسبت
 گویاي آن است که درآمد یا هزینهشود و  به صورت درصدي از خط فقر بیان می )G( 1درآمدي

و  Hفقیر جامعه چقدر باید افزایش یابد تا فقر کامالً از بین برود. از یک دیدگاه شاخص متوسط اقشار 
G  در واقع مکمل یکدیگرند. با نگاهی به شاخصH  وG  وg ها  توان دریافت که هیچ یک از آن می

اگر قسمتی از  ،نیستند. به عبارت دیگرنسبت به توزیع مجدد درآمد در داخل خانوارهاي فقیر حساس 
هاي فوق تغییري نخواهد کرد.  درآمد یک خانوار بسیار فقیر را به خانوار با فقر کمتر بپردازیم، شاخص

دهد، ولی از بیان توزیع شدت فقر در میان افراد  شان میکه عمق فقر را بطور کلی ن با این Gشاخص 
هاي یک شاخص فقر خوب دو اصل  ، براي ویژگی)1976( فقیر عاجز است. این امر باعث شده که سن

 زیر را ارائه دهد. 2موضوعه

بدین معنی که در شرایط ثابت هر نوع کاهش درآمد هر یک از  اصل موضوعه یکنوایی: )1

 .فقر را افزایش خواهد داد خانوارهاي فقیر، شاخص
بدین معنی که تحت شرایط ثابت هر نوع انتقال درآمد بین دو خانوار فقیر؛  اصل موضوعه انتقال: )2

 به یک خانوار کمتر فقیر، شاخص فقر را افزایش خواهد داد.یعنی از یک خانوار فقیرتر 

 Hکند. زیرا  کدام از دو اصل موضوعه، مطابقت نمی با هیچ Hتوان دید شاخص  به آسانی می
دهد و پایین رفتن درآمد هر یک از خانوارها، روي تعداد  فقط تعداد خانوارهاي زیر خط فقر را نشان می

بر اثر انتقال درآمد از یک خانوار فقیر به یک خانوار کمتر فقیر  Hگذارد. همچنین  آن تأثیري نمی
خص شکاف فقر، با اصل موضوعه یکنوایی مطابقت دارد ولی با اصل موضوعه انتقال کند. شا تغییر نمی

هر چند پایین رفتن درآمد هر یک از خانوارهاي زیر خط فقر باعث افزایش میزان فقر مغایرت دارد. 
شود، اما شاخص مورد نظر، تحت تأثیر انتقال درآمد بین خانوارهاي زیر خط فقر به شرط آنکه روي  می
ها تأثیر نگذارد، متغیر نیست. زیرا انتقال مبلغ معینی از درآمد یک خانوار فقیر به  گین درآمد آنمیان

یک خانوار فقیر دیگر موجب خواهد شد که شکاف فقر خانوار اول به همان اندازه افزایش یابد که 
 ، ولی بانیز اگرچه داراي خاصیت یکنوایی است Gشکاف فقر خانواده دوم کاهش یافته است. شاخص 

                                                           
1- Income Gap Ratio. 

2- Axiom.  

)2- 3( 
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سن به منظور رفع این مشکل شاخص  ).1371اصل موضوعه انتقال تطابق ندارد(ابوالفتحی قمی، 
 دهد. دیگري را ارائه می

 (مرکب) شاخص فقر سن د)

 Sبوده و نسبت به توزیع درآمد حساس است. این شاخص که با  Gو  Hاین شاخص ترکیبی از 
 آید: شود از طریق فرمول زیر به دست می نشان داده می

𝑆 = 𝐻 �𝐺 + �1− 𝐺�𝑑�                                                                                     (4 − 2) 

) شاخصی را ارائه داد 1976معرف ضریب جینی میان فقرا است. بدین ترتیب، سن( dکه در آن 
 عه همخوانی دارد. که با هر دو اصل موضو

2-1-5. الگوو ترسیم ت اهمی 
طور که از  همان - نشان داده خواهد شد. این منحنی ابعاد فقر کاربرد منحنی در این قسمت،

قادر است به طور همزمان سه مشخصه مهم در مورد فقر، یعنی اصابت، شدت و  -آید اسم آن برمی
اند، چنین  کنون مطرح شده یک از الگوهایی که تا این در حالی است که هیچ نابرابري را نشان دهد.

 توانی را ندارند. 

) و وبر 1997)، المبرت و جنکینز(1380بر اساس مطالعات انجام شده توسط پیرایی و شفیعی(
اصابت فقر، همان درصد افراد زیر خط فقر است که به کمک شاخص فقر سرشمار ، 1)2011و اسرائیلی(

 بل محاسبه است. قا

شدت فقر، معیاري براي سنجش افراد فقیر است و با استفاده از آن می توان فهمید افراد چقدر 
 .فقیر هستند. براي این منظور از شاخص شکاف فقر استفاده می شود

براساس شیب منحنی ابعاد فقر، نابرابري فقر بین فقرا را نشان می دهد، در این مرحله 
فقر، نابرابري در فقر به کمک ضریب جینی برآورد می گردد. ضریب جینی را  خانوارهاي زیر خط

 توان به کمک فرمول زیر برآورد کرد: می

𝐺 = �1 −��𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1� �𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1�
𝑛

𝑖=1

�                                            (5 − 2)     

فراوانی نسبی تجمعی   xiفراوانی نسبی تجمعی درآمد خانوارها، yiضریب جینی،  Gکه در آن 
 تعداد کل خانوارها است. nجمعیت و 

                                                           
1- Weber & Israeli. 
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 باید به صورت زیر عمل کرد.براي ترسیم منحنی ابعاد فقر 

ها را به صورت نسبی  کنیم. سپس آن مشاهده را از نزولی به صعودي مرتب می nابتدا تمامی 
از صفر تا یک نوسان خواهد داشت. محور افقی دهیم.  تجمعی درآورده و روي محور افقی قرار می

شود. سپس با  خواهیم دید که اصابت فقر یا همان درصد افراد زیر خط فقر روي این محور مشخص می
نسبی تجمعی توجه به تعداد خانوارها که به صورت نسبی تجمعی بیان شده، شکاف فقر نیز به صورت 

هاي مورد بررسی این  دیگر از شاخصیکی  کاف فقر نسبی تجمعی، بیان کنندهشود. ش محاسبه می
و » خط فقر«اگر در این منحنی از شکاف فقر استفاده شود، این محور  منحنی به نام شدت فقر است.

یک معیار سنجش براي » خط فقر«اگر از شکاف فقر نرمال شده استفاده شود این محور مانند 
 گردد. شناسایی افراد فقیر محسوب می

افقی و عمودي قادر خواهیم بود منحنی را رسم کنیم. شیب حال با مشخص شدن محور 
شود، محور  اهده میمش )1-2(طور که در نمودار  دهد. همان منحنی، نابرابري در بین فقرا را نشان می

شود که  افقی می h خط فقر) است. این منحنی از نقطه، اصابت فقر (درصد افراد زیر h افقی تا نقطه
 شده است. به عبارت دیگر، فاصله ها صفر دهد افراد باالي خط فقر قرار دارند و شکاف فقر آن نشان می

h دهد.  تا زمانی که منحنی ابعاد فقر افقی است، درصد افراد غیرفقیر را نشان می 

ر متوسط شکاف فق m نقطه )1-2(کند. در نمودار  محور عمودي، بعد دیگر فقر را مشخص می
رود. زمانی که شکاف فقر  هاي ابعاد فقر به کار می شدت فقر در منحنی براي مقایسه m است. مقدار

خانوار مورد بررسی قرار  nنرمال نشده باشد، شدت فقر برابر خط فقر خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر 
که  زبان ریاضی، براي آننفر زیر خط فقر باشند، شکاف فقر همان خط فقر است. به  nگیرند و همگی 

    اند، یعنی:  خانوار فاقد درآمد بوده nشود تمامی  فقر به حداکثر خود برسد فرض می

� yi = 0                                
n

i=1

y1 = y2 = ⋯ = yn = 0 

 پس:

∑ gin
i=1

n
=
∑ (z − yi)n
i=1

n
= z 

همان خط  m، )1-2(بنابراین، ارتفاع منحنی یا شدت فقر همان خط فقر است. یعنی در نمودار 
درصد افراد زیر خط فقر قرار دارند. بعد سوم  100اصابت فقر برابر یک است. بنابراین،  hو  )z(فقر 

در  درجه45به عبارت دیگر، شیب خط منحنی، نابرابري (انحناي منحنی قبل از افقی شدن) است. 
توان  می با انحناي منحنیاین خط  دهد. از مقایسه ر جامعه نشان میحداکثر نابرابري را د )1-2(نمودار 
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اي که درآمد هیچ فردي زیر خط فقر نباشد،  به شدت نابرابري فقر پی برد. به طور مثال، در جامعه
 شکاف فقر و منحنی به صورت خط افقی و منطبق بر محور افقی خواهد بود.

 
 

با  تئوریک این منحنی مانند منحنی لورنز است، یعنی شود، پایه میطور که مالحظه  مانه
ها به صورت نسبی تجمعی، منحنی قابل ترسیم است. چنین  داده مرتب کردن مشاهدات و محاسبه

 اي معتقد باشند که این منحنی همان منحنی لورنز چرخانده شده است. هایی باعث شده تا عده شباهت

2-2. موضوع تحقیق از دیدگاه تجربیات مروري بر ادبی 
فقر و منحنی ابعاد فقر، از دیدگاه تجربی مورد بررسی  شود تا مسئله می در این بخش تالش
 شود. فقر اشاره می بارههاي مورد استفاده توسط اقتصاددانان، در ها و الگو قرار گیرد. در واقع به دیدگاه

 فقر  درباره مروري بر مطالعات انجام شده .2-2-1
)، فقر همواره یکی از معضالت جامعه بشري 1391شورمستی( در تحقیقات زروکی و شهمیري

بیشتر و دسته جمعی بشر باید از بین  ه ثابت شده براي پیشرفت و توسعه؛ که امروزمعرفی شده است
هاي  اسباب و علل فقر، ادبیات فقر، خط فقر و روش هبرود، یا تعدیل شود. به همین لحاظ تأمل دربار

هاي فراوانی  شناسان قرار گرفته است. تالش ها و جامعه گیري آن مورد توجه محققان، اقتصاددان اندازه
انجام شد تا فقر، از ابعاد مختلف  هاي فقرزدایی هاي مختلف و برنامه در قالب مطالعات پژوهشی، همایش

گیرد؛ و  می را در بر فقر، طیف وسیعی العات حاکی از آن است که اندازهبررسی شود. نتایج این مط
درمورد درصد جمعیت افراد فقیر نیز اختالف نظر وجود دارد. این اختالف نظر در مطالعات مختلف به 

 چند علت است:

 مفهوم فقر، نوع نگاه به فقر و طرز تلقی از فقر در نظر محققان مختلف، متفاوت است. 

 منحنی  ابعاد فقر .1-2نمودار 
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 بنابراین، ممکن است دو محقق اي وجود ندارد گیري فقر، روش واحد توافق شده براي اندازه .
هاي متفاوتی از  هاي متفاوت، اندازه که در مورد مفهوم توافق دارند، به دلیل به کارگیري روش

 فقر را گزارش دهند.

 همین امر موجب تفاوت ، متفاوت استکنند تعدد متغیر یا متغیرهایی که فقر را ارزیابی می .
 شود.  میزان فقر در مطالعات مختلف می

و  1897در سال  1سال قبل توسط بوت 100گیري فقر، حدود  نخستین تالش ها براي اندازه
سابقه  بیقرن جدید با تعهد و تصمیمی . صورت گرفته است در انگلستان، 1901در سال  2راونتري

ترین  ) که در بزرگ2000سازمان ملل متحد ( ههزار در جهان آغاز شد. اعالمیهبراي رهایی از فقر 
سران کشورها در طول تاریخ ارائه گردید، کشورهاي غنی و فقیر را متعهد کرده است تا هر چه نشست 
 ام دهند.دارند براي ریشه کن کردن فقر انج در توان

هاي قبل از انقالب کارهاي تجربی محدودي در خصوص فقر و توزیع درآمد،  در ایران، در سال
برنامه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزي و تعدادي از صورت گرفت که عمدتاً توسط کارشناسان سازمان 

تعدیل اقتصادي تعداد  و به ویژه بعد از اجراي برنامه دانشگاهیان سازماندهی شده بودند. پس از انقالب
 مطالعات تجربی پیرامون فقر، در مؤسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی و دانشگاهیان افزایش یافت.

در برخی دیگر در بعضی از این کارهاي تجربی به فقر به عنوان یک معضل و آسیب اجتماعی و 
لف اقتصادي توجه شده است. با بررسی مطالعات انجام شده توسط محققان مخت به عنوان یک پدیده

شناسان،  اقتصاددانان، جامعه مورد مطالعهچند وجهی است که  یابیم که فقر یک پدیده می در
ریزان شهري و روستایی، متخصصین محیط زیست و... قرار گرفته  ن تغذیه و بهداشت، برنامهمتخصصی

 است.
هاي متفاوت مورد بررسی قرار  هاي مختلف و به روش اقتصاددانان معضل فقر در ایران را از جنبه

اد فقیر اند. در بعضی از این مطالعات خط فقر محاسبه شده و در بعضی دیگر خط فقر و درصد افر داده
هاي فقر، درصد فقیرها و شکاف فقر محاسبه  ، شاخصارزیابی شده است. در تعداد اندکی از مطالعات

مفهوم  مطلق و در تعدادي دیگر بر پایه در تعدادي از مطالعات خط فقر بر اساس مفهومشده است. 
از محققین شویم که بعضی  نسبی محاسبه شده است. همچنین با بررسی مطالعات مختلف متوجه می

در این قسمت به تعدادي از  اند. هاي ذهنی استفاده نموده هاي عینی و بعضی دیگر از روش از روش
  کنیم.   مطالعات انجام شده پیرامون فقر اشاره می

خط  هبا محاسب 1355بررسی فقر در ایران به صورت جامع و علمی توسط دکتر عظیمی در سال 
 ،مخارج خطی با استفاده از سیستم )،1374(نژاد می و خسروي). هاش1374فقر انجام شد(عظیمی، 

                                                           
1- Booth.  

2- Rowntree.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 فصل دوم                                                              مروري بر ادبیات موضوع تحقیق

 

23 
 

نیز براي )، 1377(. غالمیبراي خانوارهاي شهري ایران را برآورد نمودند تقاضاها و  حداقل معاش
از مدل سیستم  1375-1369هاي  طی سال فقر در مناطق شهري استان مازندران و کشور مقایسه

براساس نتایج حاصل از تخمین، خط فقر ماهانه و بعد خانوار براي  .استفاده کرد LES(1مخارج خطی (
خانوار شهري استان مازندران و کل کشور برآورد شده است. بیشترین سهم در سبد حداقل معاش 

، گروه خوراك و آشامیدنی بوده، درحالی که در سطح کشور، گروه مسکن خانوارهاي شهري مازندرانی
خط فقر در استان مازندران را با  )،1377(ابونوري یی دارا بوده است.بیشترین سهم را در سبد کاال

به  )،1378(متوسلی و صمدي .به دست آورد 1376در سال  ریزي خطی استفاده از یک الگوي برنامه
) LESنابرابري در ایران با استفاده از الگوي سیستم مخارج خطی ( کاهش فقر، کارایی و مطالعه

ها ابتدا عمق و گستره فقر در مناطق شهري را برآورد کردند، سپس اهداف مورد نظر در  آن .پرداختند
هاي کاهش فقر را تصریح کردند و نهایتاً امکانات مالی الزم براي دستیابی به اهداف  اجراي سیاست

در سه ، خط فقر نسبی و مطلق ، در محاسبه)1383(نژاد طلب و گرایی شادي اشاره شده را تخمین زدند.
اند که جنس مؤنث داراي تأثیر مثبت بر فقر  نتیجه گرفته )1380-1370ساله ( 10مقطع از یک دوره 

)، 1384(و همکاران داشته است. خدادادکاشی و بعد خانوار، تأثیر منفی بر فقر زنان سرپرست خانوار
مخارج  میانه نیاز به کالري، درصدي از براساس چهار روش 1379 - 1363هاي  خط فقر را طی سال

اند.  ضریب انگل برآورد کردهخانوارها، درصدي از میانگین مخارج خانوارها و معکوس 
هاي نهادي موجود در کشور  و ظرفیت فقر و نابرابري درآمد در ایران را ارزیابی نمود)، 1384(زنور هادي

او بیان کرده است که دولت براي اتخاذ و اجراي  .را براي اجراي برنامه فقرزدایی در آینده را سنجید
هاي رشد اقتصادي باید ابتدا اصالحات ساختاري الزم را در درون خود به وجود آورد به نحوي  سیاست

ابونوري و  هاي خود را به اجرا بگذارد. که بتواند بر اساس معیارهاي حکمرانی خوب، سیاست
طی سه برنامه توسعه  فقر و نابرابري را در ایرانبر نیز اثر رشد اقتصادي  )،1386(قادي عباسی

فقرزدا و رشد سرریز  برآورد نمودند و رشد را به صورت فقرزا، اجتماعی اول، دوم و سوم-اقتصادي
نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره برنامه اول توسعه  .معرفی کردند

هاي توسعه، رشد ناچیز نسبی اقتصادي در ایران به  ن، طی برنامهفقر افزایش یافته است. همچنی
)، خط فقر را طی سه 1387(ابونوري و مالکی ها، فقرزدا نبوده است. استثناي برنامه سوم، در سایر دوره

هاي خام آماري  هاي قیمت و داده درآمد، شاخص-ه کمک اطالعات هزینهتوسعه در سمنان، ب برنامه
نتایج  روستایی استان با استفاده از سیستم مخارج خطی، محاسبه و ارزیابی کردند.خانوارهاي شهري و 

دهد که خط فقر طی سه برنامه توسعه، روندي افزایشی داشته و  حاصل از این تحقیق نشان می
هاي فقر در برنامه اول توسعه اقتصادي افزایش یافته، ولی طی برنامه دوم و سوم توسعه  شاخص

 )، وضعیت فقر در مناطق شهري1388پیرایی و شهسوار( ت نسبی کاهش یافته است.اقتصادي به صور

                                                           
1- Linear Expenditure System.   
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اند. در این پژوهش، خط فقر  بررسی کرده 1386-1374هاي  و روستایی استان فارس را طی سال
هاي فقر براي مناطق  ها تعیین شده و سپس شاخصدرصد میانه مخارج خانوار 50مطلق بر مبناي 

دهد که میزان خط  ها نشان می نتایج محاسبه این شاخصمحاسبه شده است. شهري و روستایی استان 
هاي فقر  فقر مطلق ساالنه خانوارها در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستایی بوده و روند شاخص

)، فقر مطلق و 1388(خدادادکاشی و حیدريدهنده روند نزولی فقر طی دوره مورد بررسی است.  نشان
هاي این  یافته .اند وردهاي براي خانوارهاي ایرانی به دست آ اس ماتریس عملکرد تغذیهفقر نسبی را بر اس

تحقیق داللت بر آن دارد که مجموعه تحوالت اقتصادي و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق 
و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. واقعیت اقتصاد ایران مؤید آن است که در حوزه سیاستگذاري 

خطوط  )،1390(مرادي شاهزاده و  زمان ترین مفهوم است. براي کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب
اند. خسروي  کردهو ارائه محاسبه  1386-1370، طی دوره وارفقر اسمی را بر اساس بعد خان

هاي فقر مناطق شهري و روستایی از سیستم مخارج خطی در  )، در برآورد فقر و شاخص1391(نژاد
ی از آن است که در نتایج حاک اند. استفاده کرده 1386-1380، طی دوره پنج گروه کاالهاي مصرفی

اند، این در حالی است که نیمه  هاي فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده نیمه اول دوره مطالعه شاخص
راغفر، محمدي فرد و سنگري  کند. هاي فقر را ارائه می دوم، تصویري از صعودي بودن شاخص

چهار ویژگی درآمد، اس گانه) بر اس22)، فقر چند بعدي در شهر تهران را (در مناطق 1392مهذب(
بر اساس نتایج به دست آمده، فقیرترین منطقه گیري کردند.  مسکن، آموزش و سالمت عمومی اندازه

درصد  63و کمترین نرخ فقر در منطقه یک دیده شده است.  19تهران براساس رویکرد درآمد، منطقه 
، در )1393اد، حقیقت و پیرایی(حد نگهداري، کشاورز. از مردم تهران نیز دچار محرومیت نسبی هستند

هاي گوناگون خانوارهاي شهري مانند سن، تحصیالت، موقعیت شغلی، تأهل و بعد  خود، ویژگی مطالعه
مد  1390-1370 رهگیري و سیستم مخارج خطی خانوار طی دو -خانوار را در تابع مطلوبیت استون

سن، سواد، نوع فعالیت، وضعیت تأهل، براساس نتایج مطالعه، ضرایب متغیرهاي  اند. نظر قرار داده
 جنسیت بر میزان مخارج غذایی و غیرغذایی مثبت بود.

توان به  در مورد فقر، مطالعات بسیار زیادي در خارج از ایران نیز انجام شده است، که می
هاي  ، خط فقر مطلق و نسبی را در انگلستان در طول سال1)1996(رایتمواردي از آن اشاره کرد. 

 رشد فقر را بین ، کشش2)2004(هموند. ه است، به کمک شاخص فقر سن، برآورد کرد1968-1986
از رشد اقتصادي باعث کاهش فقر کشور در حال توسعه برآورد کرد، تا نشان دهد چه میزان  60
است. این بدین  -79/2دهد که عدد کشش رشد فقر در این میان  نتیجه این بررسی نشان می شود. می

سالیا و  دهد. کاهش می درصد 9/27درصدي در رشد اقتصادي، فقر را  10ت که یک افزایش معناس

                                                           
1- Wright.  

2- Hammond.   
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اساس شاخص شدت فقر و تعداد افراد فقیر از لحاظ ، با ترکیب اطالعات بر1)2006(هیالمو
نتیجه این پژوهش بیان  هاي سیاسی، فقر نسبی را به دست آوردند. گیري شناسی و تصمیم جامعه

را تحت  CUPI(2کند که تغییر در درآمد متوسط بیشتر از تعداد افراد فقیر، شاخص فقر تجمعی ( می
بین فقر نسبی  کمک منحنی لورنز به بررسی رابطه، به 3)2007(داکلوس و مکدیسی دهد. تأثیر قرار می
به توسعه را معرفی کنند. دن هاي رسی که به کمک آن بتوانند مالك پرداختندو نابرابري 

هاي بانک جهانی، از نظر کمی، به بررسی همبستگی آماري بین رشد  با استفاده از داده ،4)2008(آکوم
نی سازي و فقر را نیز در مطالعه خود بررسی کرده بین رشد، جها متغیرهاي فقر پرداخت، او رابطه و

کند که کشورهایی که نرخ رشد باالتري دارند، لزوماً  به این موضوع اشاره می داو در تحقیق خواست. 
کنند. بنابراین، سیاست مبتنی بر باال بردن رشد در کشورها، همیشه در  کاهش فقر را تجربه نمی
گیري فقر چندگانه، تأثیر فقر را بر ناتوانی  ، با اندازه5)2009(بري و هالورانکاهش فقر موفق نیستند. 

 4912نفر از والدین و  9747ها بررسی خود را بر روي  آموزان بررسی کردند. آن حصیلی دانشت
ها به این نتیجه رسیدند که درآمد تأثیر بیشتري از قومیت و جنسیت بر  آن آموز انجام دادند. دانش

بین  گذاري اجتماعی براي از هاي سیاست روش ، به مقایسه6)2010(اسمیت ناتوانی در تحصیل دارد.
نتیجه حاصل از تحقیق او این است  بردن فقر کودکان و نابرابري اقتصادي در انگلستان پرداخته است.

سابقه در دهه اخیر در انگلستان، روند افزایشی در کاهش فقر کودکان  هاي بی گذاري که با وجود سرمایه
ان در کنار تطبیق نیاز بازار کند که آموزش و پرورش کودک و نابرابري اقتصادي وجود دارد. او بیان می

منابع  ، به بررسی و تجزیه فقر به وسیله7)2015(دینگ و وان کار با آن در کاهش فقر مؤثر است.
این پژوهش اند.  تایی پرداختههاي انتقالی دولت بر نابرابري درآمدي و فقر روس درآمدي و تأثیر پرداخت

شود، اما فقر را به طور کامل از بین  فقر میهاي انتقالی دولت باعث کاهش  نشان داد که پرداخت
ه کمک ، ب8)2016(سهراوات و گريشود.  برد. در واقع، توزیع نابرابر یارانه باعث بروز فقر بیشتر می نمی
کشور در حال توسعه  11فقر را در مالی و کاهش  هاي اقتصادسنجی رابطه درازمدت بین توسعه مدل

نتایج تجربی آزمون همجمعی، یک رابطه  بررسی کردند. 2012-1990جنوب آسیا، در دوره زمانی 
دهد. در واقع، یک رابطه  بلندمدت بین توسعه مالی و کاهش فقر در کشورهاي مورد بررسی را نشان می

، به کمک 9)2016سون( قوي و مثبت بین توسعه مالی، تجارت باز، تورم و کاهش فقر وجود دارد.
ر سهام و نابرابري درآمدي بازا به بررسی رابطه توسعه 2011-1987انی زم هاي پنل، در دوره داده

                                                           
1- Sallia & Hiilamo. 

2 - Cumulative Poverty Index. 

3- Duclos & Makdissi.  

4- Akoum.  

5- Berry and Halloran. 

6- Smith.  

7- Ding and Wan.  

8- Sehrawat and Geri.  

9- seven.  
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دهد که اگرچه توسعه مالی و  این مطالعه نشان می و اثر آن را بر از بین رفتن فقر بررسی کرد. پرداخت
درآمد در کشورهاي در حال توسعه  افراد کمنفع به لزوماً  عرشد اقتصادي وجود دارد، اما این موضو

 کند. کند که هیچ بانک و یا بازار سهامی نقش مهمی در کاهش فقر بازي نمی بیان می نیست. او

 منحنی ابعاد فقر  ري بر مطالعات انجام شده دربارهمرو .2-2-2
 درمورد منحنی ابعاد فقر، مطالعاتفقر وجود دارد،  اي که در زمینه خالف مطالعات گستردهبر

 چندانی صورت نگرفته است. 

، 1377هاي پیرایی و شفیعی در سال  بررسی منحنی ابعاد فقر در ایران، با مطالعات و پژوهش
 1375-1369هاي  گیري فقر در خانوارهاي شهري استان مازندران، طی سال ها براي اندازه آنآغاز شد. 

دست آمده از  نتایج به فقر را بیان کردند. ستفاده کردند و نگرشی جدید به مسئلهاز منحنی ابعاد فقر ا
هاي ابعاد فقر حاکی است که شدت و اصابت فقر افزایش یافته، درحالی که  محاسبات بین منحنی

 نابرابري درآمد بین افراد فقیر تغییري نداشته است.

توان به چند مورد اشاره کرد.  از جمله مطالعات خارج از ایران در مورد منحنی ابعاد فقر نیز، می
 ها را در طول ها منحنی نی ابعاد فقر را معرفی کردند. آنخود منح ، در مقاله )1997جنکینز و المبرت(

نتیجه . براي انگلستان به دست آوردند و فقر این کشور را مورد تجزیه و تحقیق قرار دادند 1980دهه 
ها  باالتر از مقدار آن 1981کند که هر سه شاخص اصلی منحنی ابعاد فقر در سال  این پژوهش بیان می

را در رژیم )، به کمک منحنی ابعاد فقر، فقر 2011وبر و اسرائیلی(بوده است.  89/1988در سال 
تحت تأثیر  طبق این مطالعه، فقر مطلق بیشتر بررسی کردند. 2006-1955 اشغالگر قدس طی دوره

عمق و شدت فقر است، درحالی که فقر نسبی تحت تأثیر هر سه شاخص شدت، اصابت و نابرابري بین 
 افراد فقیر است.

 بندي جمع .2-3
در این فصل به بررسی مبانی نظري و تجري فقر و منحنی ابعاد فقر پرداخته شده است. باید 
توجه داشت که تعداد محدودي از تحقیقات، در رابطه با برآورد منحنی ابعاد فقر ایران صورت گرفته 

 هاي ذکر شده، استفاده شده است. ها و روش موارد براي برآورد فقر، از شاخصاست. در اغلب 
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 فصل سوم 

آوری، سازماندھی  جمع
 و توصیف اطّالعات
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العاتتوصیف اطّم: جمع آوري، سازماندهی و فصل سو 
گردد. پس از آن در  در بخش اول این فصل، مدل مورد استفاده در این پایان نامه تصریح می

آوري شده، خواهد آمد. م، نحوه جمع آوري اطالعات، سازماندهی و توصیف اطالعات جمعبخش دو 

  . تصریح مدل3-1
و روستایی، در  شهريمناطق  هدف از این تحقیق، برآورد منحنی ابعاد فقر در ایران، به تفکیک

هاي فقر به تفکیک مناطق  خانوار و شاخص خط فقرباشد. در این راستا،  می 1393-1363بازه زمانی 
و  )1390(سال پایه  هاي قیمت درآمد، شاخص -هاي طرح هزینه شهري و روستایی، به کمک ریزداده

با  LES(1(سیستم مخارج خطیهاي خام آماري خانوارهاي شهري و روستایی ایران با استفاده از  داده
 شاخص فقر سرشمار، برآورد خواهد شد. ISUR(2هاي به ظاهر غیرمرتبط تکراري( روش رگرسیون

 ،شاخصو در نهایت به کمک این سه  شود محاسبه می شاخص شکاف فقر و نابرابري فقر بین افراد فقیر
 منحنی ابعاد فقر براي هر سال، ترسیم خواهد شد.

 . برآورد خط فقر3-1-1
آمده است، روش سیستم مخارج خطی، یکی از  )1387(ابونوري و مالکیگونه که در  همان

دهد و از طریق پارامترهاي تخمین  هاي شناخته شده است که خواص تئوري را دقیقاً نشان می سیستم
این مدل به کند.  رف خانوارها، خط فقر را تعیین میتقاضا و با استفاده از آمار مصزده شده در تابع 
هاي به ظاهر نامرتبط تکراري برآورد شده است. در این راستا، به منظور برآورد خط  صورت رگرسیون

 شود: فقر مراحل زیر اعمال می

ترین تابع مطلوبیت  ننده، متداولک هاي اصلی رفتار مصرف به فرضبا توجه  انتخاب تابع مطلوبیت:ف) ال
سیستم فوق بر . 3گري است-جهت استخراج تابع تقاضا و سپس تعیین خط فقر، تابع مطلوبیت استون

 :) معرفی می شود1-3صورت معادله ( گري به -اساس تابع مطلوبیت استون

                                                           
1- Linear Expenditure System 

2- Iterative Seeming Unrelated Regression 

ن تابع مطلوبیت قابل تبدیل پذیر است. یعنی در آن مطلوبیت نھایی ھر کاال تابعی از مصرف آن کاال و مصرف کاالھا و خدمات دیگر است؛ ھمچنین ای گری قویاً تفکیک-تابع مطلوبیت استون -۳

 باشد. یکنواخت از تابع اولیھ می
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  𝑼 = �𝜶𝒊  𝒍𝒏(𝒙𝒊 − 𝜷𝒊)                 (𝒙𝒊 − 𝜷𝒊) > 0    ,      0 < 𝜶𝒊 < 1                        (1 − 3)        
𝒏

𝒊=1

 

، استخراج شده است. تابع مطلوبیت 1)1948) از تابع مطلوبیت کالین و روبین(1-3معادله (
 به صورت زیر است: براي یک سبد دو کاالیی فوق

𝑼 = �𝒙1 − 𝜷1�
𝜶1 �𝒙2 − 𝜷2�

𝜶2              ,              𝜶1 + 𝜶2 = 1                                       (2 − 3) 

 

,β1� ست که مبدأ مختصات آن را به نقطهداگالس ا-کاب ، تابعتابع مطلوبیت این β2� در ربع 

ام از سطح حداقل معاش iدر تابع مطلوبیت فوق، تقاضاي کاالي اند.  اول محور مختصات انتقال داده
 نباید کمتر باشد.

𝑥𝑖سطح مطلوبیت، Uدر این روابط  سهم نسبی  نشان دهنده  αiام،iمقدار مصرف کاالي   
 βiام پس از در نظر گرفتن سطح حداقل مصرف در تابع مطلوبیت (سهم نهایی مخارج) و iکاالي 

 ام است.iحداقل میزان مصرف از کاالي 

ها است.  همزمان آن هاي مطالعات تقاضا، برآورد در تحقیقات تجربی یکی از روش ب) تعیین تابع تقاضا:
) را نسبت به 1-3براي به دست آوردن سیستم معادالت تقاضاي متناظر با این تابع مطلوبیت، تابع (

 .کنیم قید بودجه حداکثر می
MaxU = α1 ln �x1 − β1� + α2 ln �x2 − β2�       

s. t.                                 M = p1x1 + p2x2                            

 
 M ،درآمد خانوارpi  قیمت کااليxi  وαi  سهم نهایی مخارج کااليxi .است 

تابع الگرانژ را تشکیل و سپس شروط مرتبه اول مربوط به حداکثر نمودن مطلوبیت در نظر 

 .شود گرفته می

𝐿 = 𝛼1 ln �𝑥1 − 𝛽1� + α2 ln �x2 − β2� + λ �𝑀 − 𝑝1𝑥1 − 𝑝2𝑥2�                  (3 − 3)   

𝜕L
∂x1

= α1

1
𝑥1 − β1

− λp1 = 0 

𝜕L
∂x2

= α2

1
𝑥2 − β2

− λp2 = 0 

                                                           
1- Lawrence Klein and Herman Rubin  
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𝜕L
∂λ

= M − p1x1 − p2x2 = 0 

 از سه معادله فوق حذف شود، خواهیم داشت: λحل و  𝑥1و  𝑥2اگر شرایط مرتبه اول براي      

𝑥1 = β1 +
α1

p1
 �M− p1β1 − p2β2�                                                                   (4 − 3) 

𝑥2 = β2 +
α2

p2
 �M− p1β1 − p2β2�                                                                   (5 − 3) 

باشند. اگر طرفین معادالت  می 𝑥2و  𝑥1) تابع تقاضا براي دو کاالي 5-3) و (4-3معادالت (

 شود: فوق در قیمت ضرب شود، تابع تقاضا بر حسب ارزشهاي پولی حاصل می

x1p1 = β1p1 + α1 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2�                                               (6− 3)  

 

x2p2 = β2p2 + α2 �M − p1β1 − p2β2�                                                (7 − 3) 

درآمد  عبارت داخل کروشه را اصطالحاًکاال نیز تعمیم داد.  nتوان این توابع را براي  می
حداقل مخارج الزامی از آن کنار گذاشته شده  نامند، یعنی درآمدي (مخارجی) که می 1فرامعیشتی

 کاالیی به صورت زیر است: nبراي یک مدل  سیستم مخارج خطی است.

𝑝ixi = piβi + αi  �M −�pjβi

n

j=1

�                        𝑖 = 1,2, … ,𝑛            (8 − 3) 

ها و مخارج کل  از تمام قیمتام تابعی iباال مخارج صرف شده روي کاالي در معادله 
 100سهم نهایی مخارج و به معنی آن است که اگر مخارج کل (درآمد) مثالً   αiکننده است.  مصرف

ام پس از کسر حداقل مخارج الزامی، چند ریال iریال افزایش یابد، مخارج صرف شده روي کاالي 
 افزایش خواهد یافت.

  یند. هر ضربه تصادفیدرآمد فرامعیشتی گو، میل نهایی به مصرف در ارتباط با  αiاصطالحاً به
که باعث افزایش مصرف کاالیی شود، مصرف کاالهاي دیگر و نیز جمالت اختالل معادالت دیگر را 

مستقل از هم نبوده و به یکدیگر  ،دهد. بنابراین، جمالت اختالل معادالت مختلف تحت تأثیر قرار می
اند. از این رو، دستگاهی به نام دستگاه رگرسیونی معادالت به ظاهر نامرتبط خواهیم داشت که  وابسته

از آنجا  ارتباط معادالت آن، نه از طریق متغیرهاي برونزا و درونزا، بلکه از طریق جمالت اختالل است.
 روش توان با خطی است، پارامترهاي الگو را می رامترها غیرکه توابع تقاضاي استخراج شده بر حسب پا

                                                           
1- Supernumerary Income.   
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برآورد کرد. در مرحله  Eviewsافزار  ، به کمک نرمISUR(1هاي به ظاهر نامرتبط تکراري ( رگرسیون
بعد، با استفاده از پارامترهاي برآوردي مربوط به حداقل معاش و با در نظر گرفتن شاخص هاي قیمت 

(این رابطه  𝑝𝑖𝛽𝑖∑ و با استفاده از رابطه ز مرکز آمار ایران تهیه شده است)(که ا مربوط به هر کاال
دست آوردن کاالي مورد نیازشان پرداخت  ها براي به الزمی است که خانوار بیانگر حداقل هزینه

 برآورد می شود.) 𝑍𝑡کنند) خط فقر ( می

 هاي منحنی ابعاد فقر . برآورد شاخص3-1-2
طور که بیان شد، براي برآورد منحنی ابعاد فقر، باید سه بعد مختلف فقر (اصابت، شدت و  همان

گیري اصابت  شاخص فقر سرشمار، براي اندازهگیري کنیم. براي این کار نیاز به  نابرابري) را اندازه
فقر داریم. در  ري شدت فقر و نابرابريگی فقر(درصد افراد زیر خط فقر)، شاخص شکاف فقر، براي اندازه

فصل دوم به صورت کامل هر سه شاخص را مورد بررسی قرار دادیم، در این بخش به صورت مختصر به 
 پردازیم. توضیح هر کدام می

  . شاخص فقر سرشمار 3-1-2-1
با توجه به  که سرشمار است گیري شدت فقر، شاخص فقر ش اندازهترین رو ترین و ابتدایی ساده

به  آوریم. یبه کمک شاخص فقر سرشمار به دست م تعداد افراد زیر خط فقر را ،خط فقر به دست آمده
 این ترتیب:

𝐻 =
𝑞
𝑛

           

تعداد کل خانوارها  nتعداد خانوارهاي زیر خط فقر و  qشاخص فقر سرشمار،  Hکه در آن 

 .است

 . شاخص شکاف فقر3-1-2-2
آید. شکاف فقر براي  قر به دست میخط فقر، شاخص شکاف فهر خانوار از  با توجه به فاصله

𝑔𝑖ام به صورت iخانوار  = (𝑧 − 𝑦𝑖)  و مجموع خانوارهاي فقیر به صورت𝑔 = ∑ (𝑧 − 𝑦𝑖)
𝑔
𝑖=1 

 ام است.iدرآمد خانوار  𝑦iخط فقر از پیش تعیین شده و  zنشان داده می شود. 

 

 

                                                           
1- Iterative Seemingly Unrelated Regression.  
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 . نابرابري فقر3-1-2-3

 .کمک ضریب جینی برآورد می گرددبراساس خانوارهاي زیر خط فقر، نابرابري در فقر به 

G = �1−��yi + yi−1� �xi − xi−1�
n

i=1

� 

فراوانی نسبی تجمعی   xi،فراوانی نسبی تجمعی درآمد خانوارها yiضریب جینی،  Gکه در آن 
 است. ي مورد بررسیتعداد کل خانوارها nو  (خانوارها) جمعیت

هاي نسبی هر ردیف با تقسیم  براي به دست آوردن فراوانی نسبی تجمعی خانوارها، ابتدا فراوانی
هاي  ها بدست آمده است و سپس با جمع فراوانی فراوانی (تعداد خانوار) آن ردیف بر مجموع فراوانی

 ردیف محاسبه شده است. هاي قبل، فراوانی نسبی تجمعی آن نسبی ردیف

خانوارها، درآمد هر گروه یا طبقه با  (مصرف)فراوانی نسبی تجمعی درآمد براي به دست آوردن
 همان طبقه محاسبه شده است. در نماینده (میانگین) هزینهضرب تعداد خانوارها 

 العاتاطّسازماندهی و توصیف  ،جمع آوري .3-2
، ابعاد فقرخط فقر و منحنی گیري  کشورمان و لزوم اندازه فقربا توجه به اهمیت بررسی وضعیت 

 هاي مورد نیاز این تحقیق انجام گردید که نهایتاً ي بسیاري براي به دست آوردن دادهها بررسی
 .دریافت شد 1اطالعات مورد نیاز از مرکز ملی آمار ایران

 ی طرحمشخصات کلّ .3-2-1
هاي ابعاد فقر براي  برآورد منحنی، فقرهدف اصلی از تهیه و اجراي طرح آمارگیري از  هدف: )الف

هاي  ها بتوان نتایج حاصل از اجراي سیاست مناطق روستایی و شهري ایران است، که به کمک آن
 اقتصادي را در کاهش فقر ارزشیابی کرد.

در مناطق شهري و روستایی  2خانوارهاي معمولی ساکن  جامعه آماري شامل کلیه جامعه آماري: )ب
 باشند. ساکن و دسته جمعی شامل این طرح نمیخانوارهاي معمولی غیر .کشور است

 خانوار معمولی ساکن در مناطق شهري و روستایی کشور است.واحد آماري،  واحد آماري: پ)

 باشد. می 1393-1363هاي  سالطول زمان آمارگیري در  زمان آمارگیري:ت) 
                                                           

 www.amar.org.irسایت مرکز ملی ایران بھ نشانی  -۱

کند نیز  خورند. فردی کھ بھ تنھایی زندگی می خرج ھستند و بھ طور معمول با ھم غذا می کنند و با یکدیگر ھم شود کھ با ھم در یک اقامتگاه ثابت زندگی می خانوار از چند نفر تشکیل می ۲-

 شود.  خانوار تلقی می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در طرح نمونه گیري انجام شده در مرکز آمار ایران استفاده خواهد شد.  از روش آمارگیري: ث)

شود که در آن  اي استفاده می گیري سه مرحله ها از نمونه آمارگیري مرکز آمار ایران براي انتخاب نمونه
 گیري مرحله ، خوشه و واحد نمونهدوم گیري مرحله ل، حوزه، واحد نمونهاو گیري مرحله واحد نمونه

هاي داراي نقشه بلوکه)، بخشی از آن یا  خانوار است. هر خوشه شامل یک آبادي (در آباديسوم، 
 هاي داراي نقشه بلوکه) است. اي از چند آبادي (در آبادي مجموعه

نفوس و مسکن هاي سرشماري  اول، فهرست حوزه گیري مرحله نمونه چارچوب گیري: چارچوب نمونه -ج
است. این فهرست عالوه بر اطالعات جغرافیایی، تعداد خانوارها در روستایی کشور شهري و در مناطق 

بندي  ي اول و دوم و اطالعات مربوط به متغیرهاي طبقه گیري مرحله هر یک از واحدهاي نمونه
هاي نمونه  ها در حوزه دوم، فهرست خوشه گیري مرحله شود. چارچوب نمونه ی(کمکی) را نیز شامل م
هاي  هاي داراي نقشه بلوکه) است که بر اساس فهرست آبادي در آباديها و  (شامل فهرست آبادي

سوم نیز فهرست خانوارهاي  گیري مرحله ه است. چارچوب نمونهسرشماري نفوس و مسکن ساخته شد
برداري سرشماري نفوس و مسکن  هاي نمونه بر اساس اطالعات فرم فهرست معمولی ساکن در خوشه

  1است.

 عات آماريالها و اطّ . داده3-2-2
و  درآمد خانوار- هاي هزینه در این مطالعه به منظور برآورد منحنی ابعاد فقر در ایران، از ریزداده

هاي جزئی  ها نوعی داده موجود در مرکز آمار ایران استفاده شده است. ریزداده شاخص قیمت کاالها،
ها مربوط  داده است، در حالی که کالن (مانند خانوار یا شرکت)مربوط به واحدهاي اقتصادي انفرادي 

ها بر سایر  خاصی از واحدهاي اقتصادي است. بنابراین در صورت وجود، کاربرد ریزداده به گروه یا طبقه
آوري  هر سال مبادرت به جمع 1347شود. مرکز آمار ایران از سال  ها ترجیح داده می انواع داده

دو سال وقفه منتشر ساخته است(ابونوري و اسناوندي،  اطالعات هزینه و درآمد خانوارها، با حدود
1384 .( 

در چهار بخش از خانوارهاي پرسشنامه  توسط مرکز آمار ایران به وسیله خانوار بررسی بودجه
شود. بخش نخست به خصوصیات اجتماعی اعضاي خانوار اختصاص  شهري و روستایی تهیه می نمونه

اتی زیر است: تعداد افراد خانوار، جنس، سن، وضع زناشویی، دارد. این بخش مشتمل به اقالم اطالع
، پایه یا مدرك، وضع فعالیت، شغل دقیق، فعالیت عمده محل کار، سمت در شغل تابعیت، وضع سواد

(کارفرما، کارکنان مستقل، کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی، کارکنان مؤسسات خصوصی، کارکنان 
باشد. بخش دوم به مشخصات محل سکونت خانوار اختصاص  می فامیلی و کارآموز) و مدت اشتغال

                                                           
 .رکز آمار ایرانمشخصات طرح آمارگیری از ھزینھ و درآمد خانوارھای شھری و روستایی م -۱

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مختلف خانوار در هشت تا دوازده هاي هزینه سوم طرح درآمد و هزینه در زمینهیافته است؛ بخش 
بخش چهارم نیز به مشخصات درآمدي خانوار پرداخته  بوده است.هاي مختلف  در طول سالقسمت 

 است.

خانوار، طرق تهیه (تولید  مورد استفاده يهاي نوع کاال  ینههز اطالعات موجود دربارهاز جمله 
غیر از محل کسب کشاورزي، از محل کسب خانگی، در برابر خدمت دولتی، در برابر خدمت خصوصی، 

 قیمت هر واحد و ارزش بوده است. ،دیگر)  کشاورزي و مجانی از خانواده

کنیم. . با توجه  هزینه، خط فقر را برآورد می-در تحقیق حاضر، به کمک بخش سوم طرح درآمد
 1393تا  1383هشت گروه کاالهاي عمده وجود دارد و از سال  1382تا  1363به این که از سال 

ه گروه کاالها به دوازده گروه تفکیک شده است، براي انجام محاسبات در این تحقیق باید دوازده گرو
کاالها در طول یازده سال آخر به هشت گروه تقلیل یابد. هشت گروه کاالیی عبارتند از: خوراکی و 

هاي طبقه بندي نشده و غذاهاي  دخانیات، نوشیدنی-دخانیات (نشانگر مخارج جاري سه گروه خوراکی
ار، )، پوشاك، مسکن، وسایل و خدمات خانو1393-1383هاي  آماده هتل و رستوران در طول سال

درمانی، حمل و نقل (نشانگر مخارج جاري دو گروه حمل ونقل و ارتباطات در طول   -بهداشتی
-سرگرمی و تحصیل (نشانگر مخارج جاري دو گروه آموزش -)، تفریحات1393-1383هاي  سال

)، کاال و خدمات متفرقه. بنابراین با وجود 1393-1383هاي  تحصیل و خدمات فرهنگی در طول سال
معادالت تقاضا مربوط به کاالهاي فوق  ه کاالهاي عمده، هشت معادله تقاضا خواهیم داشت.هشت گرو

 توان نوشت: را به صورت زیر می

x1p1 = 𝐸1 = β1p1 + α1 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2 −⋯− 𝑝8𝛽8� + 𝑒1                            (9− 3) 

 x2p2 = E2 = β2p2 + α2 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2 −⋯− 𝑝8𝛽8� + 𝑒2   

x3p3 = E3 = β3p3 + α3 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2 −⋯− 𝑝8𝛽8� + 𝑒3    

 x4p4 = E4 = β4p4 + α4 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2 −⋯− 𝑝8𝛽8� + 𝑒4 

 x5p5 = E5 = β5p5 + α5 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2 −⋯− 𝑝8𝛽8� + 𝑒5    

 x6p6 = E6 = β6p6 + α6 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2 −⋯− 𝑝8𝛽8� + 𝑒6 

 x7p7 = E7 = β7p7 + α7 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2 −⋯− 𝑝8𝛽8� + 𝑒7   

 x8p8 = E8 = β8p8 + α8 �𝑀 − 𝑝1𝛽1 − 𝑝2𝛽2 −⋯− 𝑝8𝛽8� + 𝑒8     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شود. در این  یکی از این معادالت حذف می افزار،  ، به دلیل خطا در نرمبراي برآورد پارامترها

𝛼𝑖∑گردد و از آنجا که  تحقیق معادله هشتم حذف می = توان از این  را می 𝛼8است بنابراین،  1

 طریق محاسبه نمود. 

دهد. آمار توصیفی  بررسی نشان میجدول زیر، آمارهاي توصیفی مخارج کل را طی دوره مورد 
 به ترتیب شامل میانگین، میانه، کمینه، بیشینه و انحراف معیار، ارائه گردیده است.

 . آمار توصیفی1-3جدول 

 m)2مخارج کل روستایی( )۱m(مخارج کل شهري  متغیرها

 349000000 465000000 میانگین

 143000000 179000000 میانه

 1770000000 2400000000 بیشینه

 648978 1690000 کمینه

 498000000 661000000 انحراف معیار
 هاي پژوهش منبع: یافته    

 . تقسیمات جغرافیایی3-2-3
باشد. با توجه  هاي آماري می ها و طرح تقسیمات جغرافیایی بخشی از فرآیند اجراي سرشماري

شود که به  گوناگونی در این مناطق مشاهده میبه ماهیت پویاي شهرها و روستاها، هر ساله تغییرات 
 دهآوري اطالعات آماري ضرورت دارد. هرگونه تغییر در محدو سازي این تغییرات براي جمع هنگام

 شود. قانونی شهرها و روستاها توسط وزارت کشور اعمال و به مرکز آمار ایران ابالغ می

 .ان، بخش، دهستان، شهر و آباديعناصر تقسیمات جغرافیایی عبارتند از: استان، شهرست

 

 1392. تقسیمات کشوري در سال 2-3جدول 

 31 تعداد استان

 429 تعداد شهرستان

 1057 تعداد بخش

 2589 تعداد دهستان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1243 تعداد شهر

 61748 )1390تعداد آبادي داراي سکنه (

 منبع: مرکز آمار ایران

 ي چند شهرستان همجوار استان: مجموعه 

  :ي چند بخش همجوار مجموعهشهرستان 

 ي چند شهر و دهستان همجوار بخش: مجموعه 

 اي جغرافیایی داراي نهاد شهرداري شهر: محدوده 

 ي همجوار ي چند محله مناطق شهرداري: مجموعه 

 ي چند آبادي همجوار دهستان: مجموعه 

 اي جغرافیایی واقع در یک دهستان (آبادي ممکن است روستا، مزرعه، آبادي: محدوده 
 کارخانه، مراکز نظامی و... باشد).

 ها بر اساس تقسیمات کشوري . فهرست استان3-3جدول
 نام استان کد استان ردیف

 مرکزی ۰۰ ۱

 گیالن ۰۱ ۲

 مازندران ۰۲ ۳

 آذربایجان شرقی ۰۳ ۴

 آذربایجان غربی ۰۴ ۵

 کرمانشاه ۰۵ ۶

 خوزستان ۰۶ ۷

 فارس ۰۷ ۸

 کرمان ۰۸ ۹

 خراسان رضوی ۰۹ ۱۰

 اصفھان ۱۰ ۱۱

 سیستان و بلوچستان ۱۱ ۱۲

 کردستان ۱۲ ۱۳

 ھمدان ۱۳ ۱۴

 جھارمحال بختیاری ۱۴ ۱۵

 لرستان ۱۵ ۱۶

 ایالم ۱۶ ۱۷

 کھگیلویھ و بویراحمد ۱۷ ۱۸

 بوشھر ۱۸ ۱۹

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زنجان ۱۹ ۲۰

 سمنان ۲۰ ۲۱

 یزد ۲۱ ۲۲

 ھرمزگان ۲۲ ۲۳

 تھران ۲۳ ۲۴

 اردبیل ۲۴ ۲۵

 قم ۲۵ ۲۶

 قزوین ۲۶ ۲۷

 گلستان ۲۷ ۲۸

 خراسان شمالی ۲۸ ۲۹

 خراسان جنوبی ۲۹ ۳۰

 البرز ۳۰ ۳۱

 منبع: مرکز آمار ایران        

فقر  اي، مطالعه ریزي منطقه ي برنامهپهناور جغرافیایی ایران و در راستا با توجه به گستره
هاي اقتصادي خردمندانه  باشد، و در جهت اعمال سیاست در کشور از اهمیت باالیی برخوردار می

 در راستاي حذف فقر ضروري است.

 تعداد خانوارهاي نمونه در مناطق شهري و روستایی ایران. 3-2-4
توسط تعداد خانوارهاي نمونه در مناطق شهري و روستایی ایران که نتایج طرح آمارگیري از 

 ول زیر مشخص شده است:مرکز آمار ایران منتشر شده، در جد

 . حجم نمونه به تفکیک مناطق شهري و روستایی4-3جدول 
تعداد خانوارھای نمونھ در 

 مناطق شھری
تعداد خانوارھای نمونھ در 

 مناطق روستایی
 سال

14727 12420 1363 
13976 13587 1364 
2745 2943 1365 
2748 3018 1366 
3987 4331 1367 
5492 6028 1368 
9074 9332 1369 
9162 9489 1370 
9238 9400 1371 
6772 5985 1372 

12111 7785 1373 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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20173 16395 1374 
10977 10986 1375 
10967 10982 1376 
8285 9192 1377 
12731 14733 1378 
12320 14621 1379 
12337 14624 1380 
15114 17038 1381 
10958 12174 1382 
11619 12915 1383 
12925 13970 1384 
14175 16736 1385 
15018 16266 1386 
19381 19707 1387 
18666 18203 1388 
18701 19584 1389 
18727 19786 1390 
18535 19657 1391 
18880 19436 1392 
18885 19390 1393 

                                  منبع: مرکز آمار ایران

بندي جمع. 3-3  
استفاده شده است.  1393تا  1363هاي مرکز آمار ایران از سال  در این تحقیق از ریزداده

هاي مربوط به هر سال و با استفاده از اطالعات  هاي مورد نیاز با استفاده از کدخوانی از ریزداده داده
س تقسیمات کشوري استخراج شده و مجموع ها بر اسا مرکز آمار ایران در رابطه با فهرست استان

هاي هر سال به تفکیک شهري و روستایی به دست آمده است. پس از انتقال این اطالعات به  داده
 ، عملیات محاسباتی الزم انجام شده است.Eviewsو  Excelمحیط 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فصل چهارم: برآورد الگو و یافته ها
. برآورد خواهند شدمنحنی ابعاد فقر  ترسیمهاي الزم براي  خط فقر و شاخص در این فصل،

، به تفکیک مناطق 1393تا  1363هاي ابعاد فقر، براي سال هاي  منحنیسپس نتایج حاصل از برآورد 
هاي  اي بین نتایج بدست آمده براي سالیسه شان داده خواهد شد. در پایان نیز مقاشهري و روستایی ن

 صورت خواهد گرفت. مذکور

 خط فقر ی وپارامترهاي سیستم مخارج خطّ برآورد. 4-1
برآورد  الزم است تا خط فقر،هاي ابعاد فقر هاي فقر براي رسم منحنی به منظور محاسبه شاخص

) براي مناطق شهري و 2-4و () 1-4نتایج برازش آماري سیستم مخارج خطی در جداول شماره ( شود.
 روستایی منعکس شده است.

 

 ی خانوارهاي شهريبرآورد پارامترهاي سیستم مخارج خطّ .1-4جدول 

 

 𝜶𝒊 𝜷𝒊 گروه کاال

 

 9038/86 0/3276 خوراك و دخانیات
 1445/66 0/0865 پوشاك
 19132/34 0/4303 مسکن

 788/72 0/0354 وسایل و خدمات در منزل
 2715/73 0/0383 و درمان بهداشت

 478/67 0/0553 حمل و نقل
 351/43 0/0086 تفریح و تحصیل

 1189 0/018 کاال و خدمات متفرقه
 .هاي پژوهش یافتهمنبع:                  

هاي  شود، ستون اول مربوط به گروه کاالها و ستون ) مالحظه می1-4همانطور که در جدول(
حداقل میزان  β𝑖ام و iسهم هزینه نسبی کاالي  α𝑖ضرایب باشند.  پارامترهاي برآورد شده میبعدي 

خانوارهاي شهري دهد،  در جدول مذکور نشان می α𝑖دهد. ضرایب  ام را نشان میiمصرف از کاالي 
نمایند. به عبارت دیگر، چنانچه  می مسکنکشور بیشترین سهم هزینه نهایی خود را صرف هزینه 

مخارج فرامعیشتی (مخارج اختصاص یافته به کاال پس از کسر حداقل معاش) یک ریال افزایش یابد، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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خوراك و ، مسکنریال افزایش خواهد یافت. پس از  4303/0 مسکنمخارج اختصاص یافته براي 
کمترین سهم نیز به گروه تفریح و  در ردیف دوم جاي دارد. 3276/0با سهم هزینه نهایی  دخانیات

تعلق دارد. بنابراین، هرگونه رشد درآمد(هزینه) خانوار شهري در  0086/0تحصیل با سهم هزینه نهایی 
باالترین مقدار حداقل معاش به  βiدارد. با توجه به ضرایب  مسکنایران، بیشترین فشار را بر تقاضاي 

رد. کمترین مقدار حداقل معاش نیز مربوط به تفریح مسکن و سپس به خوراك و دخانیات اختصاص دا
 βiو  αiحمل و نقل و ارتباطات قرار گرفته است. در ضمن، تمام ضرایب و تحصیل است که پس از 

 باشد.  می وري سازگارئدهد این نتیجه با چارچوب ت باشند که نشان می مثبت می

کاالیی در مناطق روستایی ایران در سهم مخارج و مقدار حداقل هزینه به تفکیک هشت گروه 
 گردد. مشاهده می )2-4(جدول

 ی خانوارهاي روستایی. برآورد پارامترهاي سیستم مخارج خط2ّ-4جدول

 

 𝜶𝒊 𝜷𝒊 گروه کاال

 

 8800/62 0/4319 خوراك و دخانیات
 1322/88 0/0843 پوشاك
 4420/01 0/262 مسکن

 797/93 0/0393 وسایل و خدمات در منزل
 770/77 0/0789 بهداشت و درمان

 967/52 0/0705 حمل و نقل
 182/09 0/0031 تفریح و تحصیل

 746/36 0/03 کاال و خدمات متفرقه
 هاي پژوهش. یافتهمنبع:                    

بیشترین سهم هزینه نهایی ) منعکس شده، 2-4گونه که در جدول( براي مناطق روستایی همان
اختصاص داشته است. پس از  4319/0خانوارهاي روستایی ایران به هزینه خوراك و دخانیات با سهم 

قرار گرفته است. کمترین  262/0 یشتی، مسکن با سهم هزینه نهاییمعخوراك در جذب مخارج فرا

 β𝑖است. با توجه به ضرایب تعلق داشته  0031/0سهم نیز به تفریح و تحصیل با سهم هزینه نهایی 
به خوراك و دخانیات و سپس به مسکن اختصاص باالترین مقدار حداقل معاش در مناطق روستایی 

داشته است. کمترین مقدار حداقل معاش نیز مربوط به تفریح و تحصیل است که پس از کاال و خدمات 
باشند، که این  پارامتر مثبت میشود ضرایب در هر دو  طور که مشاهده می همان متفرقه قرار دارد.

 𝑝iβi∑با داشتن پارامترهاي برآورد شده و با استفاده از رابطه  وري سازگار است.ئتنتیجه با چارچوب 
دهنده حداقل مخارج ضروري از کاالي مورد نظر است، خط فقر در مناطق شهري و روستایی  که نشان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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) مندرج و 3-4برآورد و در جدول(به صورت ساالنه براي هر خانوار، ، 1393-1363هاي  ایران طی سال
 است.  شده  داده  نشان )1-4(در نمودار

 . برآورد خط فقر در ایران به تفکیک مناطق شهري و روستایی3-4جدول 

 خط فقر در مناطق روستایی (ریال) خط فقر در مناطق شهري (ریال) سال

1363 326418,23 162072,39 

1364 358359,43 176610,05 

1365 436211,21 223159,47 

1366 544909,59 285731,54 

1367 666827,28 358119,42 

1368 787589,79 426385,47 

1369 845361,88 456778,31 

1370 1006842,66 550487,03 

1371 1246964,35 677191,70 

1372 1506065,83 819276,11 

1373 1963218,47 1101930,50 

1374 2841819,32 1673486,82 

1375 3636855,17 2055504,52 

1376 4389853,61 2397113,15 

1377 5205718,87 2820143,82 

1378 6189579,18 3363376,39 

1379 7076867,49 3751057,73 

1380 7981506,02 4109804,15 

1381 9299313,58 4731438,67 

1382 10795530,53 5431202,92 

1383 12539452,77 6228187,73 

1384 13919724,54 6888211,16 

1385 15660049,44 7737137,25 

1386 18724877,37 9248589,98 

1387 23714221,75 11745145,46 

1388 26461758,04 12973383,21 

1389 29281967,84 14671872,85 

1390 35140396,60 18008177,80 

1391 44137126,53 24440176,40 

1392 58007755,90 33781170,20 

1393 66894207,51 38305667,40 
 2-4و  1-4جداول شماره  منبع:       
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 1393-1363هاي  خط فقر ساالنه خانوار در مناطق شهري و روستایی ایران طی سال روند . مقایسه1-4نمودار

 
 3-4منبع: جدول شماره

ریال در سال  23.326418)، خط فقر ساالنه مناطق شهري ایران از 3-4با توجه به جدول(
رسیده است. همچنین، خط فقر ساالنه مناطق  1393ریال در سال  66894207,51به  1363

رسیده  1393 در سال ریال 38305667,40 به 1363 ریال در سال 162072,39روستایی ایران از 
بوده و خط فقر شی یفقر، هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستایی، افزااست. لذا روند خط 

   شهري همواره باالتر از خط فقر روستایی قرار داشته است. 

 هاي فقر مناطق شهري و روستایی  شاخصبرآورد . 4-2
هاي فقر، از اطالعات مخارج متناظر با خط فقر و متوسط مخارج مصرفی  براي محاسبه شاخص

ساالنه خانوارها در طول دوره مورد مطالعه، استفاده شده است. سپس شاخص فقر سرشمار، شاخص 
ها محاسبه  شکاف درآمدي، شاخص شکاف فقر، ضریب جینی و شاخص مرکب با استفاده از فرمول آن

) نشان داده 4-4در جدول ( 1393-1363هاي  هاي فقر در مناطق شهري طی سال خصگردید. شا
 شده است.
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 شهريهاي فقر مناطق  . شاخص4-4جدول 

 سال
ضریب جینی 

 کل

ضریب جینی 

 بین فقرا

 (نابرابري)

نسبت فقر 

 سرشمار

 (اصابت فقر)

نسبت 

شکاف 

 درآمدي

نسبت 

 شکاف فقر

(شدت 

 فقر)

شاخص 

 مرکب

1363 0/3897 0/3789 0/3242 0/5577 0/1808 0/1593 

1364 0/3817 0/3625 0/3251 0/5502 0/1789 0/1549 

1365 0/3725 0/3751 0/3406 0/5459 0/1860 0/1673 

1366 0/3578 0/3414 0/4123 0/4906 0/2023 0/1957 

1367 0/3494 0/3247 0/4550 0/4648 0/2115 0/2127 

1368 0/3761 0/3403 0/4088 0/4943 0/2021 0/1936 

1369 0/3558 0/3341 0/4474 0/4647 0/2079 0/2114 

1370 0/3508 0/3360 0/3948 0/4681 0/1848 0/1811 

1371 0/3735 0/3506 0/3989 0/4985 0/1988 0/1914 

1372 0/3599 0/3511 0/3296 0/4922 0/1622 0/1504 

1373 0/3571 0/3343 0/3882 0/4542 0/1763 0/1753 

1374 0/3668 0/3217 0/4790 0/4568 0/2188 0/2252 

1375 0/3789 0/3360 0/4497 0/4623 0/2079 0/2132 

1376 0/3825 0/3485 0/4188 0/4888 0/2047 0/2018 

1377 0/4110 0/3920 0/4168 0/5363 0/2235 0/2200 

1378 0/4120 0/3868 0/4334 0/5369 0/2327 0/2294 

1379 0/4120 0/3833 0/3946 0/5405 0/2132 0/2031 

1380 0/4118 0/3638 0/3746 0/5363 0/2009 0/1842 

1381 0/4046 0/3629 0/3544 0/5296 0/1877 0/1710 

1382 0/4059 0/3626 0/3495 0/5392 0/1885 0/1687 

1383 0/4002 0/3632 0/3234 0/5327 0/1723 0/1530 

1384 0/4113 0/3688 0/3155 0/5450 0/1720 0/1506 

1385 0/4042 0/3636 0/2798 0/5307 0/1485 0/1282 

1386 0/4022 0/3625 0/2885 0/5304 0/1530 0/1327 

1387 0/3710 0/3410 0/2795 0/5214 0/1457 0/1222 

1388 0/3837 0/3480 0/2986 0/5158 0/1540 0/1339 

1389 0/3779 0/3467 0/2600 0/5145 0/1338 0/1129 

1390 0/3527 0/3304 0/2287 0/4969 0/1136 0/0929 

1391 0/3494 0/3206 0/2515 0/4736 0/1191 0/1010 

1392 0/3329 0/2999 0/2282 0/4522 0/1032 0/0849 

1393 0/3494 0/2945 0/2194 0/4528 0/0994 0/0800 
 درآمد خانوار که محاسبات توسط محقق انجام شده است.-منبع: بر اساس اطالعات موجود در آمار هزینه         

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هاي  لشود، ضریب جینی در طول دوره مورد بررسی در سا که در این جدول دیده می همانطور
 است و کمترین مقدار ضریب جینی به رسیده 412/0به بیشترین مقدار خود یعنی  1379و  1378
، به عنوان یکی از رسیده است. همچنین ضریب جینی در بین فقرا 1392در سال  3329/0

رود  بوده که بیشترین مقدار خود به شمار می 392/0رقم  1377هاي منحنی ابعاد فقر، در سال  شاخص
 کمترین مقدار را دارد.  2945/0با رقم  1393و در سال 

شود که طی این مدت  صابت فقر نامیده میشاخص نسبت سرشمار در منحنی ابعاد فقر همان ا
هاي مورد مطالعه جریان افزایشی و  اي که در فاصله سال داراي نوسانات زیادي بوده است، به گونه

کمترین  1393بیشترین و در سال  1374در این میان، اصابت فقر در سال کاهشی زیادي داشته است. 
 اند. میزان را داشته

آید، نشان  شاخص نسبت شکاف درآمد، که از تقسیم شدت فقر بر اصابت فقر به دست می
درصد، متوسط درآمد اقشار فقیر  51هاي مورد بررسی بطور متوسط حدود  در طی سالدهد که  می

 1363جامعه باید افزایش یابد تا فقر از بین برود. بیشترین مقدار نسبت شکاف درآمدي مربوط به سال 
 درصد) است.  45( 1392صد) و کمترین مقدار آن مربوط به سال در 56(

خص و نابرابري فقر، شا )اصابت فقر( منحنی ابعاد فقر، عالوه بر بیان شاخص نسبت فقر سرشمار
شود،  طور که در جدول دیده می گیرد. طبق شاخص اخیر همان در بر میدیگري را نیز به نام شدت فقر 
 است.  1393و کمترین آن مربوط به سال  1378سال بیشترین مقدار شدت فقر در 

هاي فقر سرشمار، شکاف فقر و  با توجه به شاخص مرکب یا شاخص سن که دربرگیرنده شاخص
و کمترین در سال  1378ضریب جینی بین فقرا به طور همزمان است، بیشترین نابرابري در سال 

 وجود داشته است.  1393

هاي مختلف، به دالیل گفته شده در فصل دوم، نتایج  شاخصشود  طور که مالحظه می همان
 دهند. یکسانی ارائه نمی

هاي گوناگون استفاده شود تا به طور  له فقر باید از شاخصبنابراین، براي نشان دادن مسئ
همزمان بتوان درباره نابرابري، اصابت و شدت فقر اظهار نظر کرد و این کاري است که منحنی ابعاد فقر 

 دهد. ر یکجا انجام میبه طو

) درج 5-4( هاي مذکور در جدول هاي فقر متناظر با مناطق روستایی ایران در طی سال شاخص
 شده است.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاي فقر مناطق روستایی . شاخص5-4جدول 

 سال
ضریب جینی 

 کل

ضریب جینی بین 

 فقرا

 (نابرابري)

نسبت فقر 

 سرشمار

 (اصابت فقر)

نسبت 

شکاف 

 درآمدي

نسبت 

 شکاف فقر

 (شدت فقر)

شاخص 

 مرکب

1363 0/5055 0/3684 0/3671 0/5655 0/2076 0/1834 

1364 0/4972 0/3564 0/3442 0/5720 0/1969 0/1663 

1365 0/5081 0/3702 0/3965 0/5948 0/2358 0/2057 

1366 0/5397 0/4129 0/4378 0/6113 0/2676 0/2495 

1367 0/5096 0/3829 0/4715 0/5848 0/2757 0/2608 

1368 0/4562 0/3613 0/4129 0/5719 0/2361 0/2115 

1369 0/4769 0/3629 0/4143 0/5681 0/2353 0/2125 

1370 0/4849 0/3621 0/3851 0/5643 0/2173 0/1928 

1371 0/4755 0/3482 0/3705 0/5546 0/2055 0/1786 

1372 0/4627 0/3451 0/3404 0/5605 0/1908 0/1600 

1373 0/4571 0/3675 0/3585 0/5668 0/2032 0/1778 

1374 0/4663 0/3826 0/3772 0/5855 0/2209 0/1958 

1375 0/4821 0/3859 0/4461 0/5850 0/2610 0/2436 

1376 0/4969 0/3884 0/4145 0/6039 0/2503 0/2244 

1377 0/5174 0/3861 0/4413 0/5870 0/2590 0/2405 

1378 0/5241 0/3865 0/4424 0/5974 0/2643 0/2427 

1379 0/5220 0/3833 0/4446 0/5804 0/2581 0/2412 

1380 0/5009 0/3614 0/3995 0/5514 0/2203 0/2006 

1381 0/5084 0/3583 0/3906 0/5519 0/2156 0/1940 

1382 0/4832 0/3407 0/3540 0/5170 0/1830 0/1633 

1383 0/4871 0/3509 0/3589 0/5349 0/1920 0/1707 

1384 0/4794 0/3461 0/3106 0/5410 0/1680 0/1416 

1385 0/4649 0/3280 0/2695 0/5121 0/1380 0/1134 

1386 0/4602 0/3226 0/2854 0/5003 0/1428 0/1197 

1387 0/4272 0/3126 0/2710 0/5157 0/1397 0/1107 

1388 0/4460 0/3268 0/2727 0/5170 0/1410 0/1150 

1389 0/4357 0/3224 0/2528 0/5162 0/1305 0/1038 

1390 0/3988 0/3154 0/2069 0/4655 0/0963 0/0789 

1391 0/3898 0/3255 0/2068 0/4959 0/1026 0/0816 

1392 0/3668 0/3106 0/1917 0/4858 0/0931 0/0719 

1393 0/3722 0/2933 0/1856 0/4603 0/0854 0/0656 
 درآمد خانوار که محاسبات توسط محقق انجام شده است.-اساس اطالعات موجود در آمار هزینهمنبع: بر     

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دهد که  هاي فقر مناطق روستایی در جدول فوق نشان می خالصه محاسبات مربوط به شاخص
) و در سال 5397/0به بیشترین مقدار ( 1366، در سال 1393-1363هاي  ضریب جینی در طول سال

با عدد  1366) رسیده است. ضریب جینی در بین فقرا نیز در سال 3668/0میزان ( به کمترین 1392
 رود.  کمترین مقدار این شاخص به شمار می 2933/0با عدد  1393و در سال  بیشترین مقدار 4129/0

بیشترین مقدار  1367شاخص نسبت سرشمار (اصابت فقر) نیز در طی این دوره، در سال 
 ) را داشته است.1856/0کمترین مقدار ( 1393) و در سال 4715/0(

دهد که در طی این دوره زمانی براي از بین بردن فقر،  شاخص نسبت شکاف درآمدي نشان می
درصد افزایش یابد. بیشترین و کمترین مقدار  55متوسط درآمد اقشار فقیر جامعه باید بطور متوسط 

هاي نسبت شکاف  است. شاخص 1393و  1366هاي  نسبت شکاف درآمدي، به ترتیب مربوط به سال
در  دارد، 1366درآمدي، ضریب جینی کل و ضریب جینی بین فقرا نشان از نابرابري شدید در سال 

 است. 1367حالی که براساس شاخص فقر سرشمار بیشترین فقر مربوط به سال 

و کمترین مقدار آن به عدد  2757/0به عدد  1367بیشترین مقدار شدت فقر، در سال 
 رسیده است. 1393در سال  0854/0

در  گرداند. برمی 1393سال و کمترین را به  1367شاخص مرکب، بیشترین نابرابري را به سال 
هاي مختلف، نتایج متفاوتی ارائه  شود که شاخص این قسمت نیز، همانند مناطق شهري مالحظه می

 شود.   احساس می دهند. بنابراین، نیاز به منحنی ابعاد فقر در این قسمت نیز می

 . منحنی ابعاد فقر براي خانوارهاي شهري و روستایی در ایران4-3
ها بحث  با توجه به معرفی الگو و روش ترسیم منحنی ابعاد فقر که در فصول گذشته در مورد آن

هاي  هاي ابعاد فقر خانوارهاي شهري و روستایی در ایران در طول سال شد، در این بخش منحنی
 دهیم.  را مورد بررسی قرار می 1363-1393

 نشان داده شده است. )2-4نمودار (در  1363منحنی ابعاد فقر خانوارهاي شهري در سال 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 )1363شهري(سال  منحنی ابعاد فقر خانوار .2-4نمودار

 
 4 -4جدول منبع:                                        

درجه، حداکثر فقر است. به منظور بررسی دقیق و معرفی بهتر  45همانطور که بیان شد، خط 
 گردد. با توجه به نمودار شود، رسم می ) مالحظه می3-4( اي که در نمودار فقر، منحنی به گونهابعاد 

 تعیین شده است.  3789/0و  3242/0، 1808/0، اصابت و نابرابري فقر به ترتیب )، شدت4-2(

 )1363منحنی ابعاد فقر خانوار شهري(سال  .3-4نمودار

 
 4 -4جدول منبع:                                       

مورد بررسی در مناطق شهري هاي مختلف  ابعاد فقر بین سال در پیوست، موجود دارهايدر نمو
 قرار گرفته است.

در این فصل آمده است  93و  83، 73هاي  نمودارهاي سال، 63عالوه بر نمودار سال  براي مثال
این نتیجه رسید که هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستایی سه  توان به ها می که با توجه به آن

طوري که در مناطق شهري،  به بعد منحنی ابعاد فقر کاهش یافته است و فقر بهبود پیدا کرده است.
و  2194/0، 0994/0به  1363در سال  3789/0و  3242/0، 1808/0شدت، اصابت و نابرابري فقر از 

، 2076/0نیز از این سه شاخص در مناطق روستایی  ،ده است. همچنینرسی 1393در سال  2945/0
کاهش یافته  1393در سال  2933/0و  1856/0، 0854/0به  1363در سال  3684/0و  3671/0
 است.

                                          

 اصابت فقر

قر
ت ف

شد
 

 اصابت فقر

قر
ت ف

شد
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 )1373فقر خانوار شهري(سال  . منحنی ابعاد4-4نمودار         

 
 

                                     

 )1383. منحنی ابعاد فقر خانوار شهري(سال 5-4نمودار                                                                 

 

 

                                  

 )1393. منحنی ابعاد فقر خانوار شهري(سال 6-4نمودار                                                                 

 

 

 

قر
ت ف

شد
 

قر
ت ف

شد
 

قر
ت ف

شد
 

 اصابت فقر

 اصابت فقر

 اصابت فقر

 4 -4منبع: جدول 

 4 -4منبع: جدول 

 4 -4منبع: جدول 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از ابعاد فقر براي مناطق روستایی، به بررسی نتایج حاصل  هاي منحنی ترسیمدر ادامه، پس از 
 پردازیم. ها در مناطق شهري و روستایی می مقایسه منحنی هاي مختلف و ابعاد فقر در سال

 رسم شده است. 1363وستایی در سال )، منحنی ابعاد فقر خانوارهاي ر7-4در نمودار(

 

 )1363(سال روستایی. منحنی ابعاد فقر خانوارهاي 7-4نمودار

 

 

 

، در مناطق روستایی، به 1363شدت، اصابت و نابرابري فقر در سال  )،7-4با توجه به نمودار(
 است.  3684/0و  3671/0، 2076/0ترتیب 

 داده است. بررسی قرارمورد  نیز ابعاد فقر در مناطق روستایی رادر پیوست،  موجود ارهاينمود

 

 )1373.منحنی ابعاد فقر خانوار روستایی(سال 8-4نمودار             

 

 

                                     

 

 اصابت فقر

قر
ت ف

شد
 

 5 -4منبع: جدول    

قر
ت ف

شد
 

 اصابت فقر

 5 -4منبع: جدول 
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)1383(سال .منحنی ابعاد فقر خانوار روستایی9-4نمودار                

 

 

 

 )1393.منحنی ابعاد فقر خانوار روستایی(سال 10-4نمودار        

 
 

 

، شدت فقر در مناطق شهري از رقم 1364تا  1363شود، از سال  همانطور که مالحظه می
کاهش یافته است. به عبارت  1969/0به  2076/0و در مناطق روستایی از رقم  1789/0به  1808/0

، باالتر آمده است، اما فقر در جامعه 1364به  1363دیگر، گرچه خط فقر در هر دو منطقه، از سال 
یعنی درصد افراد رسیده،  3251/0به  3242/0شدیدتر نشده است. اصابت فقر در مناطق شهري از 

 3442/0به  3671/0دي نداشته است، در حالی که در مناطق روستایی این شاخص از فقیر تغییر زیا
و در مناطق  3625/0به  3789/0بین فقرا نیز در مناطق شهري از  ضریب جینیکاهش یافته است. 

در نتیجه، نابرابري فقر دارد.  کاهشحکایت از تغییر یافته است که  3564/0به  3684/0روستایی از 
 کاهش پیدا کرده است. 1363نسبت به  1364در سال ابعاد فقر 

نسبت به سال قبل افزایش و اصابت  186/0با رقم  1365در مناطق شهري، شدت فقر در سال 
افزایش یافته است. به عبارت دیگر، میزان  3406/0به  3251/0از  1364فقر نیز در مقایسه با سال 

در  افزایش یافته است. 3751/0ینی بین فقرا به افراد فقیر دو درصد افزایش یافته است. ضریب ج

قر
ت ف

شد
 

قر
ت ف

شد
 

 اصابت فقر

 اصابت فقر

 5 -4منبع: جدول 

 5 -4منبع: جدول 
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و ضریب جینی بین فقرا با  3965/0، اصابت فقر با عدد 2358/0مناطق روستایی نیز شدت فقر با عدد 
نسبت به  1365توان گفت که هر سه شاخص فقر در سال  میبنابراین،  اند. برآورد شده 3702/0عدد 
 اند. رو بوده روبه، در هر دو منطقه، با افزایش 1364سال 

در مناطق روستایی ادامه دارد، در حالی که در  1366سیر افزایشی سه شاخص مذکور در سال 
رسیده  3414/0مناطق شهري دو شاخص شدت و اصابت فقر افزایش یافته و ضریب جینی بین فقرا به 

 است.

فقرا کاهش  شدت و اصابت فقر افزایش و ضریب جینی بین ،، در هر دو منطقه1367در سال 
 یافته است.

شود، در طول دوره مورد مطالعه، شدت، اصابت و ضریب جینی بین  همانطور که مالحظه می
توان به  در حالت کلی، میفقرا نوسانات زیادي داشته و همواره با کاهش و یا افزایش همراه بوده است. 

اند (یا با افزایش  رو به کاهشهر سه شاخص ابعاد فقر این نکته اشاره کرد که در طول ده سال آخر 
هاي اولیه دوره مورد مطالعه دارد.  که نشان از کاهش فقر نسبت به سال بسیار جزئی همراه بوده است)

بنابراین، درصد افراد زیر خط فقر، عمق فقر بین خانوارهاي شهري و روستایی و ضریب جینی بین فقرا 
 ت فقر در ایران رو به بهبود است.دهد وضعی به تدریج کاهش یافته است، که نشان می

هاي ابعاد فقر مناطق شهري  دهنده منحنی )، نشان33-4) و (32-4به عنوان مثال، نمودارهاي(
و  1392در سال  1032/0ها، کاهش شدت فقر را به  این منحنیهستند.  1393و  1392در دو سال 

 1393در سال  2194/0و  1392در سال  2282/0و کاهش اصابت فقر را به  1393در سال  0994/0
حکایت از کاهش نابرابري فقر در بین فقرا دارد. بنابراین، همراه ها همچنین  دهد. این منحنی نشان می

 اند. با کاهش شدت و نابرابري فقر، خانوارهاي کمتري زیر خط فقر قرار گرفته

و  1392هاي  سالهاي ابعاد فقر خانوارهاي روستایی در  )، منحنی64-4) و (63-4نمودارهاي(
، میزان فقر، اصابت فقر و نابرابري فقر کاهش 1393و  1392دهند. در هر دو سال  را نشان می 1393

 یافته؛ یعنی سه شاخص فقر براي هر دو سال جریان نزولی داشته است.

 بندي . جمع4-4
د که شو مشاهده میهاي ابعاد فقر ترسیم شده،  هاي برآورد شده و منحنی با توجه به شاخص

 ها رو به کاهش و بهبود است.  فقر هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستایی، با گذشت سال
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 فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادات
تحقیقات آتی ارائه شود. همچنین پیشنهاداتی براي  فصل نتایج حاصل از تحقیق بیان میدر این 

 خواهد شد.

 نتیجه گیري .5-1
له فقر در ایران ارائه شده است. روش فوق قیق روش جدیدي به منظور تحلیل مسئدر این تح

نیز هاي مختلف را  هاي مهم فقر، مزیت مقایسه کردن فقر در زمان و مکان ضمن دربرداشتن شاخص
ها و نتایج حاصله به شرح  انجام شده، مهمترین یافتهدربردارد. با توجه به منحنی ابعاد فقر و محاسبات 

  گردد: زیر خالصه می

کاهش  11/0 حدود، 1393تا سال  1363درصد افراد فقیر در خانوارهاي شهري، از سال  -1
توان به عنوان سال  را می 1393رسیده است. سال  2194/0به  3242/0پیدا کرده است، یعنی از 

)، در 479/0را سال بیشترین درصد افراد زیر خط فقر( 1374کمترین درصد افراد زیر خط فقر و سال 
  مناطق شهري، معرفی کرد.

کاهش  18/0، حدود 1393تا سال  1363درصد افراد فقیر در خانوارهاي روستایی، از سال  -2
، کمترین درصد 1393رسیده است. در مناطق روستایی نیز سال  1856/0به  3671/0یافته است، از 

 را داریم.بیشترین درصد افراد زیر خط فقر  4715/0با مقدار  1367افراد زیر خط فقر و سال 

درصد خانوارهاي شهري زیر خط فقر  35هاي مورد بررسی، به طور میانگین  در طی سال -3
 اند. بوده

درصد)، زیر  35روستایی نیز، به طور میانگین به همان میزان خانوارهاي شهري (خانوارهاي  -4
 اند. خط فقر بوده

از ضریب جینی در کل جامعه  در خانوارهاي شهري و روستایی ضریب جینی در بین فقرا -5
  خانوارهاي شهري و روستایی کمتر بوده است.

به طور متوسط، میانگین درآمد افراد فقیر در خانوارهاي شهري از خط فقر برآورد شده در  -6
 درصد بوده است. 51/0ها  طی این سال
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 55/0میزان میانگین درآمد افراد فقیر خانوارهاي روستایی از خط فقر برآورد شده در حدود  -7
 درصد بوده است. 

 کاهش یافته است. 1393-1363هاي  طی سالشدت فقر در جامعه شهري و روستایی، در  -8

هاي مورد بررسی، تغییر چندانی نداشته است. به عبارت دیگر،  ضریب جینی در طول سال -9
 ثابت مانده است.تقریباً هاي فوق میان افراد فقیر جامعه  توزیع درآمد در سال

در بین  وضعیت فقر 1393تا  1363هاي  توان گفت که در بین سال به طور کل می -10
 خانوارهاي شهري و روستایی ایران بهتر شده است.

 پیشنهادات .5-2
 توان پیشنهادات زیر را ارائه داد: یج به دست آمده از این تحقیق، میبر اساس نتا

توجه به وابستگی توسعه اجتماعی و رفاه به فقر و نحوه توزیع درآمد، اجراي هرگونه با  -1
شود، نقش مؤثري را در افزایش  بهبود آن میسیاستی که باعث افزایش درآمد و 
 توسعه و رفاه اجتماعی خواهد داشت.

هایی که بر کاهش شکاف بین شهر و روستا و کاهش مهاجرت  اجراي سیاست -2
 تواند در کاهش فقر شهر و روستا مؤثر واقع شود. انجامد، می روستائیان می

مند  دین شرایط از آن بهرهاي که فقط واج گونه به ،هاي هدفمند پرداخت شود یارانه -3
 شوند.

 . پیشنهادات براي تحقیقات آتی5-3

 ابعاد فقر، می توان براي برآورد منحنی ابعاد فقر)ي به کار رفته در این تحقیق (یعنی از الگو -1
  ت آمده در این تحقیق مقایسه نمود.استفاده و نتایج آن ها را با نتایج به دس سایر کشورهابراي 

شهري و روستایی کشور ایران است. هاي به کار رفته در این تحقیق، براي خانوارهاي الگو -2
  هاي زمانی متفاوت مورد بررسی قرار داد. هاي مختلف، در طول دوره توان این الگو را براي استان می
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 ع فارسیبمنا
مرکز آمار ایران،  ،اي نابرابري درآمد و فقره درآمدي بر شاخص )،1371(فتحی قمی، ابوالفضل ابوال .1

 تهران.
، 1376)، برآورد خط فقر هزینه: مطالعه موردي استان مازندران در سال 1377( ابونوري، اسمعیل .2

 طرح تحقیقاتی، معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران.
هاي نابرابري  )، برآورد و ارزیابی سازگاري شاخص1384(اسناوندي، اسماعیل  و ابونوري، اسمعیل .3

 .210-171: )4( 40، مجله تحقیقات اقتصادي استفاده از ریزداده ها در ایران، اقتصادي با

 دانشگاه مازندران، بابلسر. ،آمار توصیفی و کاربرد آن  )،1386ابونوري، اسمعیل ( .4

نامه  ، پایاناثر رشد اقتصادي بر فقر در ایران)، 1386(عباسی قادي، رضا  بونوري، اسمعیل وا .5
 کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. 

-1368هاي توسعه ( خط فقر در استان سمنان طی برنامه )،1387مالکی، نادر ( ابونوري، اسمعیل و .6
 .237-215): 28( 7، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی )،1383

ها  یمانی میان ملتپ :2000)، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد سال 1382( بانک جهانی .7
 ریزي کشور. حسین غفرانی، سازمان مدیریت و برنامه : فرشاد مؤمنی وبراي پایان دادن به فقر، ترجمه

ن اندازه گیري فقر با تأکید بر خانوارهاي شهري استا )،1380ی، شهریار (شفیع پیرایی، خسرو و .8
 .49-35): 1(، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ،1375-1369مازندران طی سال هاي 

مناطق شهري و روستایی بررسی وضعیت فقر در  )،1388شهسوار، محمدرضا ( پیرایی، خسرو و .9
 .264-233): 3( 9، پژوهشنامه اقتصادي استان فارس،

برآورد خط فقر  )،1393کشاورز حداد، غالمرضا ( پیرایی، خسرو؛ نگهداري، ابراهیم؛ حقیقت، علی و .10
گري (مطالعه موردي  -ه ناشی از مقیاس با مدل استونمطلق و نسبی بر اساس رویکرد صرف

-3): 1( 19، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و بودجه ،)1390-1385خانوارهاي شهري ایران، 
30. 

گیري  اندازه)، 1381خدادادکاشی، امید ( رهاد؛ باقري، فریده؛ حیدري، خلیل وخدادادکاشی، ف .11
 .، مرکز آمار ایران، تهرانآمارهاي اقتصادي، گروه پژوهشی هاي فقر در ایران شاخص

هاي  )، برآورد خط فقر در ایران طی سال1384باقري، فریده ( ، خلیل وخدادادکاشی، فرهاد؛ حیدري .12
 .164-137): 4(17، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1363-1379

هاي فقر بر اساس عملکرد  گیري شاخص )، اندازه1388حیدري، خلیل ( خدادادکاشی، فرهاد و .13
 .231-205): 9(34، پژوهشنامه اقتصادياي خانوارهاي ایرانی،  تغذیه

هاي فقر در مناطق شهري و روستایی،  )، برآورد فقر و شاخص1391اکبر ( نژاد، علی خسروي .14
 .60-39): 6(2، سازي اقتصادي مدل

گیري فقر چند بعدي در  )، اندازه1392، کبري (مهذب سنگري و ، زهرافرد راغفر، حسین؛ محمدي .15
 .16-1): 13(2، فصلنامه رشد و توسعه پایدارشهر تهران، 

فقر در استان مازندران طی برآورد خط  )،1391شهمیري شورمستی، مجتبی ( زروکی، شهریار و .16
 .245-223): 64، (زرگانیفصلنامه پژوهشنامه با اجتماعی ایران، -توسعه اقتصاديهاي  برنامه
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فصلنامه )، برآورد خط فقر در ایران براساس بعد خانوار، 1390اصغر (مرادي،  شاه زاده، حمید و زمان .17
 .18-1): 2(6، سازي اقتصادي مدل

 ، نشر فرهنگ شناسی تهران، چاپ سوم.دوم ، جلدپیشرفته اقتصادسنجی)، 1394سوري، علی ( .18

، فصلنامه پژوهش زنان)، فقر زنان سرپرست خانوار، 1383نژاد، علیرضا ( گرایی طلب، ژاله و شادي .19
1)8 :(49-70. 

 ، نشر نی.مدارهاي توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران)، 1374( عظیمی، حسین .20

، اي فقر در مناطق شهري استان مازندران و کشور بررسی مقایسه)، 1377غالمی نتایج امیري، سعید ( .21
 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.نامه کارشناسی ارشد،  پایان

، هاي کاهش فقر هاي اقتصادي سیاست شناخت جنبه)، 1378صمدي، سعید ( متوسلی، محمود و .22

 .98-65 :55 ،تحقیقات اقتصادي

 .56-40: )2( 8، فصلنامه برنامه و توسعهگیري آن،  )، فقر:تعریف و اندازه1373هوشنگ ( مهریار، امیر .23

، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی)، فقر و نابرابري درآمد در ایران، 1384زنور، بهروز ( هادي .24

17)4( :162-203. 

)، سیستم مخارج خطی الگوي تقاضاي خانوارهاي 1374اکبر ( نژاد، علی خسروي هاشمی، ابوالقاسم و .25

 .92-74): 4(8، مجله اقتصاد دانشگاه شهید بهشتیشهري در ایران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 فهرست منابع

59 
 

          References 
1. Akoum, Ibrahim (2008). Globalization, Growth and Poverty: the Missing 

Link. International Journal of Social Economics, 35(4): 226-238.  

2. Anthony, Atkinson (1978). On the Measurement of Poverty. 
Econometrical, 55: 60-74. 

3. Booth, C. (1892). Life and Labour of the People in London. Macmillian, 
London, Qouted in Ravallion. 

4. Berry, Hugh. Halloran, William (2009). The Impact of Poverty on Special 
Education Students. Emerald Group Publishing Limited, 22(4): 169-187. 

5. Ding, Shijun. Wan, Guanghua (2015). Income Inequality and Rural 
Poverty in China: Focusing on the Role of Government Transfer 
Payments. China Agricultural economic Review. 7 (1): 65-85. 

6. Duclos, Jean. Makdissi, Paul (2007). Restricted Inequality and Relative 
Poverty. Emerald Group Publishing limited, 33(1): 255-280. 

7. Hammond, R. (2004). Economic Growth, Inequality and Poverty: 
Estimating the Growth Elasticity of Poverty. World Development, 32 (12): 
198-214. 

8. Jenkins, Stephen P. Lambert, Peter J. (1997). Three "I"s of Poverty Curves 
withan Analysis of  UK  Poverty Trends. Oxford Economic Paper, 49 (3): 
317-327. 

9. Sehrawat, Madhu. Geri, A.K. (2016). Financial Development and Poverty 
Reduction: Panel Data Analysis of South Asian Countries. International 
Journal of Social Economics. 43 (4): 400-416. 

10. Ravallion, Martin (1998). Measuring Poverty Using Qualitative Perception 
of Welfare. Policy Research Working Paper. The World Bank. 

11. Rowntree, B.S. (1901). Poverty: A Study of Town Life. Macmillian, 
London, Qouted in Ravallion. 

12. Sallila, Seppo. Hiilamo, Heikki (2006). Rethinking Relative Measures of 
Poverty. Journal of European Social Policy, 16 (2): 102-120. 

13. Sen, Amartya (1981). Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and 
Deprivation. Oxford: Clarendon Press. 

14. Seven, Unal (2016). Does Financial Development Reduce Income 
Inequality and Poverty? Evidence from emerging countries. Emerging 
Markets Review, 26: 34-63. 

15. Smith, Noel (2010). Economic Inequality and Poverty. International 
Journal of Sociology and Social Policy. 30(4): 127-139. 

16. Townsend, Peter (1985). Asociological Approach to Measurement of 
Poverty. Oxford Economic Papers. 

17. Weber, M. Israeli, Osnat (2011). On the Contribution ofthe Three "I"s of 
Poverty to Chronic and Transitory Poverty. Economics Bulletin, 31 (2): 
1496-1508. 

18. Wright, Robert (1996). Standardized Poverty Measurement. Journal of 
Economic Studies, 23(4): 3-17. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 
 

  

 ها پیوست

 و

 ضمائم
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ها و ضمائم پیوست

61 
 

انجام شد  Eviewsدر این قسمت تصاویر برآورد ضرایب مورد نیاز براي برآورد خط فقر که در نرم افزار 
 آمده است. و نمودارهاي ترسیم شده،
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 هاي ابعاد فقر در مناطق شهري منحنی
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Abstract 

Poverty and poverty eradication have always been considered by the United 
Nations. In this context, awareness of the extent, the depth of poverty and 
inequality among poor people is essential. In this study, the poverty line 
estimated with linear expenditure system (LES) and iterative seeming 
unrelated regression (ISUR) and then the dimensions of poverty curves for 
rural and urban households in Iran have been achieved. To calculate the 
poverty line used from information of consumption expenditure rural and 
urban households, the price index and the data of cost - income households 
to separate cost categories. In order to measure of poverty used from 
poverty dimensions curve. This curve with measuring the incidence, 
intensity and inequality and also calculated the important index of that, can 
show the relationships between dimensions and poverty indexes. The 
results of calculations and measures the dimensions of poverty in rural and 
urban households during the years 1363 to 1393 show that incidence and 
intensity of poverty have decreased, while inequality among the poor is not 
sensible change. 14T Overall, we can say that during these years, poverty 
situation between urban and rural households in Iran 14T43Thave been better 14T43T. 

Keywords: Poverty, Incidence-Intensity and Inequality of Poverty, Poverty 
Dimensions Curve, Micro Data. 
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