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 ققنوس كه مادرم و پدر به تقديم

 كوچكشان طفل تا سوختند وار

 به تقديم و بياموزد را كردن پرواز

 زندگي تنگناي در كه كساني تمام

.دان بوده همراهم و داشته باور مرا  
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 دكتر آقاي جناب از پايان بي تشكر با

 همفكري باهمواره  كه زاده نجاررضا 

شدند ميي اينجانب دلگرمسبب  خود  
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 چکیده

خط فقر  پژوهشدر اين . فقر استمقايسهجديدهايتكنيكازاستفادهباايراندرفقرمقايسههطالعماينهدف

سپس بر اساس همين خط فقر به محاسبه  .برآورد شده است  انگل ضريبمناطق مختلف بر پايه معكوس 

يك( تا3١٣١برنامه چهارم توسعه ) از يك سال قبل از آغازمورد نظر. دورهاست شده پرداخته  FGTشاخص 

بايد در نظر داشت طي دوره اين مطالعه همواره خط  مي باشد .( 3١٣١توسعه )چهارم سال قبل از اتمام برنامه

كلدردورهايندر طولكه فقردهدمينشاننتايج. است بوده فقر در مناطق شهري بزرگتر از مناطق روستايي 

برنامه چهارم توسعه اقتصادي در اجرايديگرعبارتبه . استيافتهشهري كاهشنواحي روستايي و وكشور

كاربردي، متدولوژي جديدي را براي نتايجكناردرپايان نامهاين. استداشتهبه دنبالرانسبي فقركشور كاهش

ود در مقايسه دو . اين روش توانايي اين را  دارد كه خطاهاي موجاستنمودهپيشنهادمقايسه شاخص هاي فقر

به دويي شاخص هاي فقر را از بين ببرد و مقايسه اي دقيق و بدور از خطا را نتيجه دهد.

                                                                                              .                                                                                 کلید واژه

                                       انگل ، روش سلطه تصادفي ضريب، معكوس  FGTفقر، خط فقر، شاخص فقر 
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                                                                                      مقدمه(  1 – 1

در مورد فقر تعاریف مختلفی وجود دارد  .است بوده یبشر جوامع یها دغدغه از فقر مقوله خیتار طول در

فقیر  .می توان گفت خط فقرآستانه ای است که مرز بین فقرا و سایر افراد جامعه را مشخص می کند  .

. فقر در دو بعد نسبی و مطلق مورد بررسی قرار می گیرد کسی است که در زیر خط فقر قرار می گیرد. 

 فقر تعریف، بنابراین .است شده تعریف زندگی استاندارد حداقل کسب در ناتوانی انعنو به مطلق فقر ترتیب این به

 با و دارند نیاز چیز چه به مردم بدانیم الزم است کار این برای . دارد معاش حداقل تعریف چگونگی به بستگی مطلق

 . دارد قرار نسبی فقر مطلق فقر مقابل در . شد خواهد برطرف فقر آنها مشكل خدمات و کاالها از میزان چه به دسترسی

 ،مطلوب یا الزم فعلی جامعه در استانداردهای زندگی که از معین سطح یك کسب در ناتوانی عنوان به نسبی فقر

 شامل برند می رنج عمیق و گسترده مداوم، نیاز از که کسانی بر عالوه فقر. است  شده تعریف ،شود می داده تشخیص

 از و کنند زندگی زمانی دوره یك در قبول قابل استانداردهای از کمتر سطحی در مجبورندکه  ندشو می فقرایی

 . آورد می پدید را نسبی فقر شرایط ثروت و درآمد در نابرابری . باشند محروم نیز ارزشهای اجتماعی

 یك با بتوانیم که نیست ای ساده پدیده فقر که است این شویم می متوجه فقر مورد در که چیزی اولین ترتیب این به

 به فقر . است مشكل آن از دقیق و جامع تعریف ارائه فقیر، و فقر بعدی چند طبیعت بدلیل . کنیم تعریف آنرا دیدگاه

 تأمین زمینه در نیازها حداقل شدن برآورده در ناکافی ابزارهای دلیل به که شود می مرتبط مادی های خواسته

 اعمال و شغلی های فرصت به دسترسی عدم با وضعیت این و آید می بوجود تحصیل و بهداشت مسكن، خوراك،

 در کشورهای در . دهد می رخ کشورها کلیه در معموال فقر.گیرد می خود به تری وخیم حالت مختلف های تبعیض

 است باال آنها درآمد سطح که پیشرفته کشورهای در و باال فقر شدت پائین است آنها در درآمد متوسط که توسعه حال

 بسیار افراد فقرا، بین در . باشند می جدال در محرومیت و تغذیه سوء با مداوم بطور فقرا .می باشد پائین فقر شدت

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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 این بیشتر نتیجه در و باشند نمی خود زندگی اساسی و نیازهای اولیه بیشتر به دستیابی به قادر که دارند وجود فقیری

 .نیستند حیات اولیه نیازهای تأمین به قادر افراد

 قرار توجه مورد یدانشگاه و یاستگذاریس حوزه دو در آن یریگ اندازه یروشها و فقر ریاخ یسالها در

 یاقتصاد لیتعد آغاز زین و توسعه اول برنامه  شروع با و رانیا در یشمس 06 دهه اواخر از.  است گرفته

 دیدگاه از.  ابدی کاهش مشكالت بخش نیا در ، یاقتصاد اصالحات گرفتن شیپ در با که رفت یم  انتظار

 .باشد می آنها فرد مستحق هر که فرصتهایی و دارائیها از محرومیت از است عبارت فقر آسیا، توسعه بانك

 به دنیرس یبرا موثر اقدام یبرا را انیجهان ، فقر از رها ییایدن تحقق یبرا یجهان بانك  1990 سال در

 - 2660 دهه ملل سازمان نیهمچن.  کرددعوت(  آموزش ، مسكن ، بهدشت ، غذا) بشر یاساس یازهاین

 در که است گرفته انجام یاریبس مطالعات نهیزم نیا در رو نیا از.  نهاد نام فقر یکن شهیر دهه را 1991

 یبرا یمختلف یها شاخص از و فقر خط نیتخم یبرا یمختلف یروشها از مطالعات نیا از كی هر

 کار راه کشورمان یاجتماع و یاقتصاد توسعه چهارم برنامه در.  است شده استفاده فقر نییتب و صیتشخ

 با ما ماده است . 101فصل و  11بخش ،  0. این برنامه شامل  ارائه شده است فقر کاهش یبرا ییها

 . میهست فقر بر توسعه چهارم برنامه یکل اثر یبررس دنبال به فقر یها شاخص سهیمقا از استفاده

        ( ضرورت انجام تحقیق 2 – 1

با توجه به مطالب بیان شده در فوق به سادگی می توان  به ضرورت مسئله فقر پی برد و دریافت که فقر 

( که سبب فقر می و عدم استعانت مالی و همچنین عواملی مانند ) نداشتن سواد ، نبود شغل مناسب و ... 

شوند چه تاثیر مخربی بر اجتماع می گذارد . برای دست یابی به مسیری درست برای کاهش فقر به 

بررسی تاثیر برنامه چهارم توسعه بر فقر می پردازیم تا  در صورت مثبت بودن این تاثیر با برنامه ریزی 

 ف اجتماع به حداقل برسانیم .درست و متداوم این مسیر را دنبال کرده و فقر را در سطوح مختل
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                                                     سواالت و فرضیه های تحقیق ( 3 – 1

                                                                   ( سواالت تحقیق 1 - 3 – 1

 داشته است ؟ ایران : برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی چه تاثیری بر میزان فقر در کشور 1

: اندازه شكاف فقر و شدت فقر در مقایسه سال های ابتدایی و انتهایی برنامه چهارم توسعه چه تغییری  2

 یافته اند ؟

                                                            فرضیه های تحقیق (  2 – 3 – 1

 : برنامه چهارم اقتصادی و اجتماعی سبب کاهش فقرشده است . 1

 : شكاف فقر و شدت فقر در طول برنامه چهارم توسعه کاهش یافته اند. 2

                                                                         ( اهداف تحقیق 4 – 1

 فقر با روی  بر اقتصادی و اجتماعی  بررسی اثر کلی برنامه چهارم توسعههدف ما در این تحقیق 

 توسعه می باشد .در طول برنامه چهارم ، استفاده از مقایسه شاخص های فقر 

                                                                            ( روش شناسی 5 – 1

                                          جمع آوری داده ها( نوع و روش  1 – 5 – 1

. در این مطالعه از داده های مرکز آمار  مطالعه حاضر ترکیبی از شیوه تحقیق کتابخانه ای و اسنادی است

با تكیه بر منابع معتبر اقتصادی تبیین و ارایه در برآورد شاخص های فقر استفاده شده است . این مطالعه 

 شده است .
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                                      ( روش گردآوری اطالعات و داده ها  2 – 5 – 1

در این تحقیق از داده های مرکز آمار ایران استفاده شده که این داده ها بر اساس جداولی و به صورت 

جداگانه متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی و کل را برای دهك های درآمدی در سالهای مورد 

وسیله مصاحبه  اطالعات نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار به .( آورده است  1331 - 1333تحقیق ) 

ساعت یكبار برای مناطق شهری برای مواد  43 ساعت یكبار برای مناطق روستایی و هر 24شخصی هر 

غذایی در سراسر کشور جمع آوری می شود . روش نمونه گیری  ریغ مواد یبرا كباریغذایی و هر یك ماه 

 .انجام می گیرد بندیبه صورت تصادفی چند مرحله ای با طبقه بندی جغرافیایی و خوشه 

                                               ( جامعه آماری و حجم نمونه 3 – 5 – 1

 نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار از پوشش ملی برخوردار است و واحد نمونه گیری آن خانوار می باشد .

                                                      ( روش تجزیه وتحلیل داده ها  6 – 1

و شاخص فقر با استفاده از  1در این مطالعه به برآورد خط فقر با استفاده از روش معكوس ضریب انگل

و  3آماری ) سلطه تصادفی هایروش پردازیم .  با کمك گرفتن از ابزار اقتصاد سنجی ومی FGT  2روش 

بررسی معنا داری اختالف ایجاد شده بین شاخص های فقر درسال های ابتدایی و ( به  4شاخص کاکوانی

فقربین سال های ابتدایی و  1پردازیم . همچنین با این روش به مقایسه توزیع های تجمعیانتهایی می

شاخص ها و روشـهای  . را مورد بررسی قرار می دهیم انتهای می پردازیم  و تغییرات توزیع های تجمعی

 شده در فوق را در زیر شرح خواهیم داد :  یاد

                                                           
 1 - Inverse Engel Coefficient   

 2 - Foster  ,  James  , J . Greer and Erik  Thorbecke 

   3 - Stochastic Dominance 

 4 - Kakvani , N 
 5 - Cumulative Distribution 
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 FGT: پر کاربرد ترین و متداولترین شاخص فقر ، مجموعه شاخص های فقر  FGT شاخص فقرـ  1

است . این شاخص توسط فوستر و همكارانش ارائه شده است و دارای قابلیت های بسیاری است که می 

 تواند شدت فقر و شكاف فقر را به خوبی نشان دهد .

به منظور ارزیابی رابطه مخارج خوراکی خانوارها  1خط فقر بر پایه معكوس ضریب انگل : ارنست انگلـ  2

و درآمد آنها از شاخص نسبت مخارج خوراکی به درآمد خانوارها استفاده نمود . این روش بعد ها به عنوان 

 محاسبه خط فقر مورد استفاده قرار گرفت . یمعیاری برا

ادفی : در مقایسه دو شاخص فقر در دو زمان یا مكان مختلف باید به دو نكته توجه روش سلطه تصـ  3

است که در ی های فقر به شدت وابسته به خط فقر مورد محاسبه هستند . این در حال شاخص  - 1شود : 

به دلیل اینكه معیارهای فقر عموما از   - 2محاسبه خط فقر نیز نا اطمینانی بسیار زیادی وجود دارد  . 

طریق نمونه گیری بدست می آیند دارای خطای نمونه گیری نیز خواهند بود . عالوه بر این با توجه به 

انتخاب تصادفی نمونه ها ، خصوصیت تصادفی بودن به شاخص ، انتقال می یابد . بنابراین هر گونه 

د باید بر مبنای توزیع تصادفی مذکور و پارامترهای آن باشد استنباطی که در خصوص آنها صورت می گیر

به منظور رفع این معضالت روش سلطه تصادفی مورد استفاده قرار  می گیرد . مهمترین ویژگی روش 

سلطه تصادفی این است که توانایی مقایسه تطبیقی فقر در دو سال یا مقطع زمانی  مختلف را مستقل از 

 خط فقر میسر می سازد .

آزمون آماری سلطه تصادفی : بررسی نموداری سلطه تصادفی اگر چه اطالعات خوبی را به آسانی در  - 4

زمینه مقایسه تغییرات فقر در زمان ها و مكان های مختلف در اختیار ما قرار می دهد ، اما برای تعمیم 

و سطح ون قرار بگیرند یك روش آماری فرضیه های مختلف مورد آزم با اطالعات به جامعه الزم است ، 

 معنا داری در جامعه بررسی شود .

                                                           
 1 - Engel , E 
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                                                     مشکالت و تنگناها  ( 7 – 1

 رخانوا نبود آمار دقیق در مورد تعداد کشدبزرگترین مشكلی که این تحقیق را در مواردی به چالش می 

  . استهای موجود در دهك های مختلف اجتماعی 

 ( جمع بندی                                                                           8 – 1

موضوع این پایان نامه از آن جهت اهمیت می یابد که ما به بررسی تاثیر برنامه چهارم توسعه بر فقر می 

پردازیم، تا در صورت مثبت بودن این تاثیر، در برنامه های آتی جنبه های مثبت این برنامه را دنبال کنیم 

  . 
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 مقدمه ( 1 – 2

 از . گیرد قرار ارزیابی و بررسی فقرمورد موضوع عملی و نظری جنبه دو از باید می فقر بحران با مقابله ضرورت به توجه با

 در فقر اندازه میزان بتوان باید عملی جنبه از و شناسایی گردند و تعریف بدقت آن های مؤلفه و فقر باید نظری جنبه

 . شود گیری اندازه نظر مورد جامعه یا کشور

و  1ی مانند فوستراقتصاددانان و است شده معرفی اقتصادی ادبیات به مختلفی شاخصهای فقر گیری اندازه برای

فقر  شاخص اینكه خصوص در آنها مثال برای . اند نوشته را زیادی مطالب ها شاخص این تبعی خصوص فرم در 2سن

 . اند نموده مطالعه دهد بسیار نشان واکنش باید می چگونه اقتصادی رشد به نسبت یا درآمد توزیع در تغییر به نسبت

 اجتماعی تأمین و رفاهی مسائل به راجع گیری تصمیم در اقتصادی رشد و درآمد توزیع به فقر شاخص واکنش نحوه

 معنی به واقع در که گیرد می نظر در کشور هر درآمد میانگین معادل را فقر خط اروپا کمیسیون . باشد می مهم بسیار

 فوق نكات به توجه با . کند نمی ایجاد فقر اندازة در تغییری ) غنی و فقیر( جامعه افراد درآمد یكسان افزایش که است آن

 بر اقتصادی رشد تأثیر از ما ارزیابی و فقر براندازة چگونه فقر خط تبعی فرم و فقر از ما تعریف نحوه که گردد می مالحظه

 .باشد می گذار تأثیر فقر میزان

 نحوه و فقر گیری برای اندازه انتخابی شاخص به فقر کاهش برای اعتبار تخصیص و فقر با مبارزه برای گیری تصمیم

 و سازی تصمیم در آنها از یك هر های ویژگی و فقر خط انواع شناخت اساس این بر . باشد می وابسته فقر خط محاسبه

 .باشد می تأثیرگذار بسیار گیری تصمیم

                                                           
1- Foster  ,  J. 
2 - Sen , A. 
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 . نمود فقر گیری اندازه به اقدام مربوطه های داده از استفاده با باید می فقر شاخص و فقر مفهوم به راجع توافق از پس

 که شود تدوین بنحوی آماری استراتژی است الزم باشد و می نیاز اعتماد قابل و دقیق آماری های داده به کار این برای

 پذیر امكان فقر تحلیل ثالثا و داشت فقر براندازة دائمی نظارت بتوان ثانیا و شود فراهم فقر از تصویری ارائه امكان اوال

 .گردد

 .نمائیم می ارائه آن گیری اندازه های شاخص و آن تعاریف و فقر مفهوم خصوص در مقدماتی فصل این ادامه در

 آنها بحث اساس و پردازند می بحث به فقر مسئله خصوص در سیاستگذاران و اندیشمندان بویژه مردم اقشار از بسیاری

 یك به فقر مسئله از افراد این شناخت اما شود شناسایی بدرستی مشكل باید فقر مسئله با برخورد برای که است این

 برپایه فقر از آنها فهم که باید دانست البته . بود نخواهد یكسان خصوص دراین نیز آنها برخورد لذا باشد نمی میزان

 توافق که فقر از علمی صریح، تعریف که داد خواهد نشان ما بررسی .است علمی تحقیقات یا منطقی استداللهای

 ، است سیاسی مفهوم یك ناپذیری اجتناب طور به فقر زیرا باشد نمی اختیار در باشد داشته وجود آن مورد در عمومی

 فقر مسئله با برخورد نحوه خصوص در روشنی ایده مفسران از بسیاری است ممكن . است برانگیز بحث ذاتا  بنابراین

 فقر چیست از مفسران منظور اینكه اما . باشد داشته توجیهی نیز فقر از آنها تعریف و توصیف نتیجه در و باشند داشته

 .دهند انجام فقر خصوص در دارند تمایل یا انتظار را چیزی چه آنها که دارد این به بستگی

 نگرش یك بكارگیری با بتوانیم ما که نیست ای ساده پدیده فقر که است این فقر مورد دریافته ما  اولین ترتیب این به

 مادی های خواسته به فقر . است مشكل آن از جامع یتعریف ارائه ، فقر بعدی چند طبیعت بدلیل . کنیم تعریف آنرا

 بهداشت مسكن، خوراك، تأمین زمینه در نیازها حداقل شدن برآورده در ناکافی ابزارهای دلیل به که شود می مرتبط

 .آید می بوجود تحصیل و
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 فقر تعریف ( 2 – 2

 بین و اند بوده هم از متفاوت زمان و مكان برحسب تعاریف این البته . است شده تعریف مختلف صورتهای به فقر

 . دارند نظر اتفاق فقر تعریف به نیاز خصوص در مفسران و محققان اکثر ولی . است داشته وجود نظر اختالف محققان

 بود مهم بسیار هایش یافته و وی دیدگاه به توجه با که داد ارائه فقر از تعریفی،  فقر خصوص در خود مطالعات در 1تانسند

 به حساب فقیر توان می زمانی را جمعیتی گروههای و ها خانواده افراد،«  .      شد استفاده آن از ای بطور گسترده و

 زندگی، معمول و امكانات شرایط و فعالیتها در مشارکت غذایی، های رژیم انواع کسب برای ، منابع فقدان با که  ، آورد

  »2. باشند مواجه

 به نوعی به خصوص فقر در گرفته صورت تعاریف کلیه که است  کرده اشاره 1931 سال در خود مطالعات در 3سن

 متفاوت زمانهای و مكانها در ممكن است که است نسبی مفهوم یك خود محرومیت البته . می کنند اشاره محرومیت

 امكانات از محرومیت فقر، است ممكن  توسعه در حال کشور یك در که معنی بدین . باشند داشته فرق هم با کامال

 بر یافته توسعه کشور یك در حالیكه در دارو، مسكن، غذا، است نظیر ضروری حیات ادامه برای که شود تلقی

 .دارد داللت متوسط زندگی یك و امكانات شرایط از نسبی محرومیت

 تعریف یك که کردند نوزدهم سعی قرن اواخر در انگلستان کشور در فقر مطالعات پیشگامان از نفر دو 4راونتری و بوت

 موضوع یك مطلق فقر . شوند قائل تمایز نسبی و فقر مطلق فقر بین که کردند تالش دو این . دهند ارائه فقر از مناسبی

                                                           
1 - Townsand  
2 - Townsand(9191) 

 - Sen 

4 - Booth & Rowntree 
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 معاش پایه حداقل بر که علمی تعریف متضمن و است عینی
 که است نیازهایی حداقل منظور و است گرفته شكل 1

 . است الزم زندگی حفظ برای

 سطحی در اگر فردی . است شده تعریف زندگی استاندارد حداقل کسب در ناتوانی عنوان به مطلق فقر ترتیب این به

 آید می پیش تناقض این تعریف براساس این . داشت نخواهد زندگی ادامه برای را الزم توان باشد حداقل این از کمتر

 نظریه نظر با مطابق سؤال این جواب بود؟ خواهند به زندگی قادر اولیه نیازهای حداقل داشتن بدون افراد چگونه که

 از نشود فراهم معاش حداقل آنها برای اگر و بود نخواهند زنده طوالنی مدت آنها برای که است این مطلق، فقر پردازان

 .زد خواهند یخ زمستان در بریتانیا نظیر کشوری در شاید و مرد گرسنگی خواهند

 چه به مردم بدانیم الزم است کار این برای . دارد معاش حداقل تعریف چگونگی به بستگی مطلق فقر تعریف، بنابراین

 فقر از ایده نوع این . شد خواهد برطرف فقر آنها مشكل خدمات و کاالها از میزان چه به دسترسی با و دارند نیاز چیز

 .است مرتبط ( 1941 و 1961 ) و روانتری ( 1339 )بوت  کار آخرین با معاش حداقل یا مطلق

 مؤثر فقر سطح بر تعیین داوریها آن در که است نسبی موضوع یك که نیز وجود دارد نسبی فقر،  مطلق فقر عالوه بر

 مطلوب یا الزم فعلی جامعه در که استانداردهای زندگی از معین سطح یك کسب در ناتوانی عنوان به نسبی فقر . است

 منابع فقدان از ناشی صرفا فقراین  . است درآمد اختالف از نسبی ناشی فقر . است شده تعریف شود می داده تشخیص

جامعه  زندگی استاندارد حداقل به دسترسی جهت فرد منابع کمبود از ناشی بلكه نیست نیازهای اساسی تأمین جهت

 می توجه افراد مطلق درآمد میزان از بیش ثروت و درآمد توزیع در نابرابری به نسبی فقر تعریف در بنابراین .باشد می

 درآمد کل درصد توان می خانوارها یا ( بین افراد مصرف )یا درآمد توزیع در نابرابرای عمق به دستیابی منظور به . شود

                                                           
1-  Subsistence 
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 البته کرد.  مقایسه قشر ثروتمندترین توسط شده دریافت درصد درآمد با را جامعه قشر فقیرترین توسط شده دریافت

 اثر بر زمان طی در و شود می تعریف مختلف صورتهای به مختلف کشورهای مفهوم در این که داشت توجه باید

 .است یافته تغییر اقتصادی نیز تحوالت

 تأمین در افراد که در آن است فقری اولیه فقر وی نظر به . است شده قائل تفاوت نیز ثانویه و اولیه فقر بین 1روانتری

 را اولیه منابع به دسترسی افراد آن که در است فقری ثانویه فقر و ندارند را منابع به دسترسی اساسی و اولیه نیازهای

 .ندارند خود سطح معاش افزایش برای را آنها از استفاده توانایی ولی ، دارند

و 2وگپی . است رفاه اقتصادی با فقر رابطه دارد وجود نظر اختالف صاحبنظران و محققان بین آن در که دیگری نكته

 اندازه خانوار کلی سالمت و رفاه از جزیی به عنوان را آن و نگریست رفاهی دیدگاه از باید را فقر که دارند اعتقاد پیروانش

 می پیروی دیدگاه این از آن گیری اندازه و فقر تعریف زمینه در بیشتر صاحبنظران یافته توسعه کشورهای در . گرفت

دیدگاه  از فقر گیری اندازه و تعریف که آنست بهتر که معتقدند  (1911 )3 بن مقابل افرادی نظیر در . کنند

میزان  از نظر صرف خانواده افراد دسترس در موجود منابع میزان ، اصلی معیار و گیرد قرار مورد بررسی غیررفاهی

 .نمود گیری اندازه نیز اجتماعی های شاخص از تعدادی کمك به توان می را فقر  . باشد آنها رفاه

 و مرگ نرخ - 2 زندگی، به امید - 1 : از عبارتند نمود گیری اندازه را فقر توان می آنها کمك به که اجتماعی های شاخص

 GDP 1 ،امید به تحصیل  - 4هستند،  وزنی کم که دچار کودکانی درصد – 3 بزرگساالن(، و ها بچه میر)نوزادان،

  .لم سا آب به دسترسی - 3 بیكاری، نرخ  -1 خانوار، سرانه درآمد  - 0 سرانه، -

                                                           
1-  Rowntree

2 - A . C . Pigou

3 - Ben  
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 1فقر خط ( 3 – 2

 برای معین مكان و زمان یك در فرد یك که مخارجی از است عبارت فقر خط (1993 2( راولیون مارتین عقیده به

 شوند می تلقی فقیر ندارند دسترسی سطح رفاه این به که افرادی . شود می متحمل رفاه حداقل سطح یك به دسترسی

 تمیز و فقیرها تعیین و فقر گیری اندازه برای . باشند می دارند غیرفقیر دسترسی رفاه حداقل سطح این به که کسانی و

 حداقل و پولی واحد براساس توان را می آستانه این . باشد می نیاز فقر خط بنام یا مالك آستانه یك به غیرفقیرها از آنها

 که است شده موجب ابهام همین . باشد نمی روشن خود کامال حیات ادامه اما . نمود تعریف حیات برای ادامه مخارج

 انرژی میزان برحسب را حیات ادامه برای معاش حداقل محققین از بعضی .ارائه شود فقر خط و فقر از مختلفی تعاریف

 کالری 2116 بر بدن نیاز براساس حداقل معاش چین کشور در مثال برای . کنند می تعریف بدن مورد نیاز پروتئین و

 تأمین غالت بجز هایی خوراکی مصرف با دیگر درصد 16 تنها و غالت از آن درصد 96 بطوریكه است شده تعریف روز در

 غالت طریق از آن درصد 00 بطوریكه شود می تعریف کالری 2666 برحسب فقر خط اندونزی کشور در . باشد شده

 .باشد شده تأمین

 برای تایلند کشور در . است شده تعریف روزانه کالری 2666 برحسب معاش حداقل فیلیپین و تایلند کشورهای در

 در و آن درصد 16 معادل شهری مناطق در که شود می فرض نیاز مورد انرژی کالری 2666 تأمین ریالی هزینه محاسبه

 .باشد شده تأمین غالت مصرف طریق از آن درصد 11 روستایی مناطق

                                                           
1-  Poverty line 

 

2 - Ravallion, M., (9111) “Poverty Lines in Theory and Practice” World Bank, LSMS working paper, No. 911 
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 سایر و فقیران بین مرز که شود می تعریف ای آستانه شود، گرفته نظر در نسبی یا مطلق مفهوم به فقر که این به بسته

 فقر خط که شود می مالحظه ترتیب این به . شود می نامیده » فقر خط «کند این آستانه می مشخص را جامعه افراد

 می اهمیت حایز فقرزدایی عملی سیاستهای در دو، این از هر یك انتخاب که است نسبی و مطلق مفهوم دو دارای نیز

 – اقتصادی تغییرات مقابل در متفاوتی حساسیتهای مفهوم ، دو این از مبتنی بر یكی فقر های شاخص زیرا . باشد

 .دهند می نشان خود از درآمدی نابرابری یا و مدت مدت و بلند کوتاه اجتماعی

های    زمینه به توجه با که است درآمدی مقدار  «از  است مطلق عبارت فقر خط ،ابوالفتحی تعریف براساس

 مسكن غذا، پوشاك، مانند ) افراد نیازهای حداقل تأمین برای بررسی مورد جامعه ... اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،

 آن تأمین عدم که است ( ...و  تحصیالت،مسكن درآمد، میزان حداقل شرایطی )مانند حداقل یا و است ( الزم ... و

 نیازهای روش  «را فقر خط تعیین روش این گرفته شود. نظر در فقیر عنوان به بررسی مورد فرد تا شود می موجب

 .2گویند می نیز 1» اساسی

 مقداری یا سپس . شود گرفته می نظر در مصرفی غذایی های هزینه تأمین برای درآمد از میزانی یك ابتدا روش این در

 میزان درآمد یا و ( روانتری )روش افزوده می شود آن به اساسی نیازهای سایر حداقل هزینه تأمین برای ثابت درآمد

 به غذا هزینه نسبت هندسی میانگین از استفاده با فرد زنده ماندن برای الزم غذای های هزینه تأمین برای نیاز مورد

 شود می تبدیل اساسی نیازهای هزینه تأمین برای نیاز مورد درآمد حداقل مورد بررسی به جامعه در فرد کل هزینه

 هزینه برای نسبت را معمولی و مشخص اندازه جامعه، در انگل مصرف تابع به توجه با یا اینكه و (3)روش ارشانسكی

 با را افراد از یك هر درآمد به غذا نسبت هزینه و گرفته نظر در اساسی نیازهای تأمین برای نیاز مورد درآمد حداقل به غذا

 شده گرفته نظر در معلوم و مشخص اندازه از بزرگتر جامعه هر فرد برای نسبت این اندازه که صورتی در . سنجند می آن

                                                           
1- Basic-Needs Approach 

 

 ١١ ،ص ١٧٣١ ، ایران مرکزآمار .فقر و درآمد نابرابری های شاخص برشناخت درآمدی .قمی،ابوالفضل ابوالفتحی - 2
3 -  Orshansky 
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 اندکی با ارشانسكی روش فقر خط تعیین برای مواقع در برخی . 1غذا( نسبت )روش شود می محسوب فقیر وی باشد

 در کل فرد هزینه کل به غذا هزینه نسبت هندسی میانگین جای به که صورت این به . شود می بكار گرفته تعدیل

 .شود می جامعه استفاده درآمدی طبقه ترین پائین افراد هزینه کل به غذا نسبت میانگین از بررسی مورد جامعه

 شود نمی اساسی استفاده نیازهای تأمین برای الزم درآمد حداقل روش از مطلق فقر خط تعیین برای اوقات گاهی

 پروتئین و کالری حداقل نظیر ویژگیهای کیفی حداقل ، زندگی برای اساسی نیازهای حداقل کردن مشخص بر بلكه

 افراد تعداد حداقل خانوار، سرپرست تحصیالت حداقل میزان سرانه، مسكونی بنای زیر سطح حداقل روزانه، دریافتی

 دارا را ویژگیها این از یكی حداقل جامعه افراد از یك هر که صورتی در شوند و گرفته می نظر در نیز …و خانواده باسواد

 .شود می فقیر محسوب نباشد

 معینی درصد که مرز درآمدی یك شكل به یا و جامعه از درآمد ( میانگین )یا معینی درصد صورت به یا نسبی فقر خط

 در همواره که شود می موجب نسبی فقر انتخاب خط شود .  می تعریف گیرند، می قرار آن از تر پایین جامعه افراد از

 جامعه حتی در نسبی فقر از تعریف این براساس نمونه به عنوان . شوند معرفی فقیر عنوان به افراد از ای عده جامعه

 درصد از تر پایین جمعیت از گروهی همواره اساسی، نیازهای رفع و افزایش درآمدها علیرغم آمریكا، نظیر مرفهی

 .شوند می محسوب فقیر بنابراین و داشته قرار درآمد میانه  معین

 افراد درآمد  متوسط و درآمد کل هم قدر هر که کند می بیان طور این نسبی فقر خصوص در ( 1933)  2ساهیل

 نسبی فقر خط اشكال مهمترین مسئله این  ».بود خواهد ما با همیشه کلمه، نسبی مفهوم به فقر «یابد افزایش جامعه

 این اثرات گیری اندازه در آن کاربرد زیرا . میكند دچار مشكل فقرزدایی سیاستهای در را آن از استفاده که است

 نمایانگر آنكه از بیش نسبی فقر های شاخص و نسبی فقر خط  .آورد را بوجود می تناقضاتی فقر کاهش در سیاستها

                                                           
1- Food – Ratio Method 

 

2-  Sawhill 
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جامعه  در درآمد توزیع نابرابری تغییرات تنها زیرا دهند می نشان را جامعه در درآمد میزان نابرابری توزیع باشند فقر

 فقر در حالیكه خط . دهد نمی تغییر را آنها اندازه جامعه اجتماعی - اقتصادی توسعه و رشد و گذارد می برآنها اثر

 خط با مقایسه در انتخاب خط فقر مطلق این رو از . کند می تغییر اجتماعی - اقتصادی توسعه و رشد نتیجه در مطلق

 بر متكی فقر خصوص در شده انجام دلیل عمده بررسیهای همین به و است برخوردار توجهی قابل مزایای از نسبی فقر

 .است مطلق فقر خط کاربرد

                                                          فقر خط ( تعریف  1 – 3 – 2 

 رفاه حداقل یك سطح به دسترسی برای معین مكان و زمان یك در فرد یك که مخارجی از است عبارت فقر خط

 رفاه سطح این به که کسانی می شوند و تلقی فقیر ندارند دسترسی رفاه سطح این به که افرادی . شود می متحمل

 .باشند می غیرفقیر دارند دسترسی آن از باالتر و حداقل

 مطلوبیت و رفاه حداقل تأمین ( هزینه 2 – 3 – 2 

 می تعریف خدمات و مصرف کاالها اساس بر مطلوبیت تابع و گردد می مشخص مطلوبیت تابع برحسب رفاه اقتصاد، در

 بر . می کند مشخص خدمات و کاالها مختلف های به بسته نسبت را افراد ترجیحات مطلوبیت تابع این واقع در و شود

 قیمتهای به توجه با را هزینه کمترین که کرد تلقی کننده مصرف مخارج از تابع ای نقطه توان می را فقر خط اساس این

 .کند می مشخص را معین مشخصات با خانوار یك برای رفاه معین سطح به یك رسیدن برای رایج

 . بگیرید نظر در کند مصرف می را q مصرفی بردار که را xخصوصیات  بردار با خانواری ، موضوع دقیقتر درك برای

 داده نمایش u(q, x)مطلوبیت  تابع باشد بصورت می وی دسترس در که هایی بسته به نسبت کننده مصرف رجحان

  .شود می داده نسبت عددی qنظیر  ای بسته هر به x خصوصیت برای و تابع این برحسب بطوریكه شود می
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 بردار به توجه با u مطلوبیت به دسترسی برای x خصوصیات با خانوار یك مخارج کمترین e( p, x,u) مخارج  تابع

 صورت این در نماید مشخص را و غیرفقیر فقیر مرز که باشد مطلوبیت از سطحی uzدهد. اگر  می نمایش را pقیمت 

 : با بود خواهد برابر فقر خط

           (Z = e( p x uz 

 هزینه معین خانوار، کمترین خصوصیات و رایج های قیمت به توجه با فقر خط داشت اظهار توان می اساس این بر

  . است فقر سطح با متناظر مطلوبیت تأمین برای

 عینی فقرهای ( خط 3 – 3 – 2

 uz Z = e( p x (      در رابطه        مرجع مطلوبیت سطح شود می کوشش فقر خط محاسبه عینی های روش در

 در مشارکت و فعال زندگی و داشتن سالمت حفظ برای کافی مصرف همچون معین اساسی های قابلیت حصول به

 و ها قابلیت از ثابتی مجموعه برحسب باید فقر را می که داشت اظهار ( 1931،1931 ) سن . شود مرتبط جامعه

 تأمین را قابلیتها این توانند می که کاالهایی دیدگاه این از .است تعریف نمود آنها انجام به قادر شخص که فعالیتهایی

 .باشند می ها ثابت ولی قابلیت باشند می متغیر کنند

                                                                                                                 ذهنی فقر ( خط 4 – 3 – 2

 از مثال برای . باشد می چقدر حیات الزم  برای ادامه درآمد حداقل که است استوار سؤال این پایه بر ذهنی فقر خط

 آن سؤال این واقع در . گیرید می نظر در حداقل به عنوان را درآمد از سطحی چه شما بنظر شود می پرسیده فرد

 از اساس این بر . نیست خود نیازهای به پاسخگویی به قادر آن از کمتر که فرد با کند می جستجو را درآمد از سطحی

 است ممكن روش این البته . شود می تلقی فقیر باشد درآمد حداقل از کمتر درآمدش که شونده هر فرد سؤال فرد نظر
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 وضعیت رفاهی یكسان با یا و یكسان درآمد سطوح با افراد با مثال برای ، سازد رهنمون ناسازگاری نتایج ما را به

روی بر نیاز مورد درآمد حداقل ، کردن معموال با برازش . گیرد صورت متفاوت حمایتی برخوردهای است ممكن

 برخورد محل در ،فقر خط این 1با توجه به شكل شماره  . آوردرا بدست  ذهنی فقر خط توان می، واقعی درآمد

 .1آید می بدست نیمساز و رگرسیون خط

 
 1شكل شماره 

 می خانوارها فقیر تلقی این و است نیاز مورد حداقل از کمتر دارند قرار A نقطه چپ سمت که خانوارهایی درآمد

 مورد درآمد حداقل از دارند بیشتر قرار  A نقطة  راست سمت در درآمدشان که خانوارهایی دیگر طرف از . شوند

 .بگیرند نظر را فقیردر خود اگر حتی باشند، نمی فقیر اجتماعی لحاظ به و دارند درآمد نیاز،

                                                                                                                           فقر خط تعیین ( 4 – 2

 افراد توان می چگونه آنست که محوری سؤاالت از یكی فقر پدیده تحلیل در شد بیان پیشین بخشهای در که همانطور

 شده ارائه متعددی نظرات فقر تعریف در .نمود تعریف را فقر باید ابتدا منظور این برای بازشناخت؟ فقیر غیر از را فقیر

 در البته . باشد برخوردار حداقل رفاه سطح یك از خانوار دانند که وضعیتی می را فقر پیروانش و پیگو مثال برای است

                                                           
 ( پژوهشكده آمار . 1303 – 1319) "خط فقر ، شكاف فقر ، شاخص فقر  اندازه گیری شاخص های فقر در ایران ، کاربرد انواع"( 1331خداداد کاشی ، فرهاد و همكاران ) - 1                    
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 برای بنابراین . ندارد وجود آن مورد در کلی توافق که است مجددی تعریف رفاه خود نیازمند حداقل سطح تعریف این

 خط  فقر امكانات همان آستانه این . کرد تعریف را خانوار امكانات از ای آستانه یك باید ابتدا فقیر از غیر تعیین فقیر

 نیاز رفاه از معین سطح به یك برای رسیدن خانوار یك که است ثروت و درآمد از منابعی میزان معنای به فقر خط . است

 از یكی بنابراین . شد خواهند تلقی فقیر را نداشته باشند رفاه از معین سطح برای کافی منابع که خانوارهایی . دارد

 به بسته . است متنوع بسیار فقر خط محاسبه روشهای .خط فقر است تعیین فقر پدیده تحلیل گامهای مهمترین

 یا مطلق فقر مفهوم به توجه مثال برای . داشت خواهد فرق نیز محاسبه مورد نظر باشد روش فقر از مفهوم کدام اینكه

 عبارت دیگر به . باشد فقر خط محاسبه روش کننده تعیین تواند می کدام هر فقر بودن ذهنی و مفهوم عینی یا و نسبی

 نیز آن محاسبه است، روش نظر در فقر از که مفهومی به بسته بلكه نیست، تغییر قابل غیر و معین مقدار فقر خط

                                          گردد می بررسی تفصیل به خط فقر ینتعی در استفاده مورد روشهای ادامه در . بود خواهد متفاوت

                      کالری      نیاز براساس فقر خط گیری اندازه ( روش 1 – 4 – 2  

 ابتدا که صورت به این است، استوار اساسی نیازهای و مطلق فقر برمفهوم کالری نیاز براساس فقر خط گیری اندازه

 مورد خانوارهای سپس . دارد نیاز کالری معین مقدار به روزانه فرد هر ) تغذیه متخصصان نظر براساس( میگردد فرض

 هر دریافتی غذایی ارزشهای برآورد از پس .گردند می بندی طبقه ای هزینه گروه ده در درآمد سطح براساس مطالعه

 باشد کالری 2366 یا کالری 2119 یعنی استاندارد انرژی از بیشتر آن دریافتی انرژی که دهك اولین درآمدی، دهك

 هر قیمت آن بدنبال . شود می محاسبه استاندارد مقدار با نظر مورد دهك دریافتی انرژی اختالف . گیریم می نظر در را

 قیمت حاصل ضرب . آید می بدست دهك دریافتی انرژی مقدار بر دهك کل مخارج تقسیم از دریافتی واحد کالری

 .باشد می نیاز بر مازاد انرژی دریافتی مخارج برابر استاندارد مقدار با دریافتی انرژی التفاوت مابه در کالری واحد هر
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21 

 

 .                                                                                                      ..                                         بود خواهد فقر خط برابر دهك کل هزینه از مخارج این تفاضل

                          مخارج میانگین درصد 66 یا 5٥ براساس فقر خط گیری اندازه ( روش 2 – 4 – 2

 از درصدی و تعیین خانوارها مخارج میانگین محاسبه با توان می نسبی مفهوم پایه بر فقر خط گیری اندازه منظور به

 مستدلی نظری دیدگاه اما شده فقر تاکید نسبی مفهوم به اگرچه روش این در البته . نمود اقدام فقر خط بعنوان آن

 محقق هر و است تجربی و اختیاری درصد 00 یا و درصد 16تعیین  واقع در و ندارد، وجود نظر مورد درصد تعیین برای

                                                                                                           . .                                نماید تعیین خود برای را آن تواند می

                 خانوارها مخارج میانه درصد 66 یا 5٥براساس فقر خط ( تعیین 3–4–2 

 پایه بر که فقر تعیین خط روشهای دیگر از گردید، بیان فقر خط گیری اندازه روشهای نظری مبانی در که همانطور

 آن درصد 00 یا درصد 16 و محاسبه مطالعه مورد خانوارهای مخارج میانه تعیین است، استوار نسبی فقر مفهوم

 بعنوان مخارج میانه از درصدی محاسبه برای خاصی قبلی معیار روش همانند نیز روش این در . است فقر خط بعنوان

 به مربوط نتایج برپایه و دارد مطالعه مورد جامعه از که شناختی و تجربیات محقق براساس بلكه ندارد وجود فقر خط

 فوق روش در فقر خط تعیین منظور به .میكنند  تعیین اختیاری بصورت را نظر مورد “درصد” مطالعات گذشته

 ششم و پنجم دهكهای مخارج از سپس گردید، مرتب ای( درآمدی )هزینه دهك ده در خانوارها مخارج ابتدا الذکر

 بار یك و درصد 16 بار یك نهایت در . شد گرفته درنظر خانوراها مخارج میانه میانگین بعنوان این و شد گیری میانگین

.                                                                                          .… .                              شد محاسبه فوق مالکهای پایه بر فقر خط دو ترتیب این به که می شود محاسبه مخارج درصد میانه 00

                .                              انگل ضریب معکوس برپایه فقر خط ( تعیین 4 – 4 – 2

 درآمد به خوراکی نسبت مخارج شاخص از آنها درآمد و خانوارها خوراکی مخارج رابطه ارزیابی منظور به انگل ارنست

 بر رویه این . گرفت قرار استفاده مورد خط فقر محاسبه برای معیاری بعنوان بعدها روش این . نمود استفاده خانوارها
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 گردد، می برآورد اقتصادسنجی مدلهای براساس انگل ابتدا ضریب روش این در . است استوار فقر عینی مفهوم پایه

 برآوردی فقر خط با معادل محاسبه این حاصل .شود می ضرب انگل ضریب در معكوس خانوار خوراکی مخارج سپس

 درآمدی ده گروه به مطالعه مورد خانوارهای کل مخارج و خوراکی مخارج ابتدا انگل ضریب برآورد برای .بود خواهد

                                                                                                                 1می شوند.  برآورد اقتصادسنجی روشهای به زیر مدل 4 سپس و تقسیم

1 - F =α6 + α1 I+ε                                                        .                                        

2 - LnF =β6 + β1 Ln I+μ                                                                          .            

                                                                                        3-LnF =γ6 + γ1I+θ        

 4- F =η6 + η1 Ln I+ϑ                                                          .                              

 ϑ ,θ , μدهك می باشد  هر کل مخارج برابر I و دهك هر خانوارهای خوراکی مخارج برابر Fفوق  مدلهای تمام رد

,ε روش  به مدلها . این  هستند مدل پسماند جمالت نیز OLS روش فروض بررسی از پس و شده زده تخمین 

  .گردید محاسبه انگل ضریب و انتخاب مدل بهترین OLSتخمین 

                             فقررا  انگرل  ضرریب  معکوس پایه بر فقر خط تعیین ( 5 – 4 – 2

 انگـل  ضـریب  در محاسـبه  را درآمـدی  گروههای کلیه که جهت آن از انگل ضریب معكوس براساس فقر خط محاسبه

 در مشـكل  ایـن  رفـع  بـرای  . کند می اندازه تعیین از بیش را فقر خط روش این زیرا باشد می انتقاد مورد کند می لحاظ

 مسـتلزم  خود پیشنهاد این کاربرد . شود استفاده فقیر مخارج گروههای از که شود می پیشنهاد انگل ضریب محاسبه

 و فقـر  خـط  تعیـین  هـدف  صورتیكه در کنیم، شناسایی را فقیرها ترتیبی به در واقع باید و باشد می قبل از فقرا تعیین

 مخـارج  از شاخصـی  عنـوان  به را درآمدی اول دهك مخارج مشكل این رفع برای باشد  . فقیرها می شناسایی سپس

                                                           
 ( پژوهشكده آمار . 1303 – 1319) "خط فقر ، شكاف فقر ، شاخص فقر  گیری شاخص های فقر در ایران ، کاربرد انواعاندازه "( 1331خداداد کاشی ، فرهاد و همكاران )1
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 معكوس ضریب معیار برحسب نسبی فقر خط از پائینی تخمین موجب اخیر روش کاربرد . گیریم می در نظر فقیرها

                                                                        باشد . می انگل

                                                                                                           فقر وقوع های ( شاخص 5 – 2 

 مـی  گیـری  انـدازه  روش سنتی به که آنچنان آن کلی بروز دارد، پول نداشتن صرف از تر وسیع مفهومی فقر حالیكه در

 استاندارد های شاخص برحسب که است زیرخط فقری آنها مصرف یا درآمد که کند می مردم از درصدی به اشاره شود

ــدگی ــت زن ــده بدس ــت آم ــن . اس ــط ای ــر خ ــن فق ــه  ممك ــت ب ــهای اس ــف روش ــر مختل ــف زی ــود تعری                               :ش

1: اساسی نیازهای روش -1
 و غیرخـوراکی  خـوراکی  نیازهـای  از حـداقلی  یك باید که شود می فرض روش این در 

ــأمین ــود ت ــن . ش ــبد ای ــداقل، س ــداقل ح ــطح ح ــد س ــا درآم ــرف ی ــورد مص ــاز م ــی  را نی ــأمین م ــد ت                                .کن

2: غذا نسبت روش -2
 ( هـا  هزینـه  درآمد )سـایر  و خوراکی مخارج بین ثابتی نسبت یك همواره روش این براساس 

 نیازهـای  حـداقل  تعیین مشكالت از و اجتناب فقر خط تعیین برای واقعی های هزینه الگوی از روش این . است برقرار

                                                                                                    ..                                                                               کند می استفاده غذایی

                                                           
1-  Basic -Needs Approach 

 

2-  Food –Ratio Approach 
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 توصـیف  محرومیت نسـبی  از وضعیتی صورت به را فقر روش این :درآمد )میانگین( میانه از درصدی روش  - 3

 درصد 06 یا 16 سپس و شود مشخص توزیع درآمد نمای یا میانه مثل درآمدی شاخص یك باید روش این در . کند می

 .1شود لحاظ فقر خط عنوان میانه ) نما ( به اندازه

 خط ازای به زیرا توصیف کند را فقر الگوی تواند نمی تنهایی به فقر خط و فقیر افراد تعداد که است این توجه قابل نكته

 فقر اندازه درك برای لذا باشد متفاوت تواند جوامع می این در فقر شدت جامعه چند یا دو در مشابه فقیران تعداد و فقر

 درآمد متوسط فقیر، افراد بین در درآمد نابرابری میزان . دهند را نشان فقر شدت که داریم هایی خص شا جامعه هر در

 فقر شدت میزان بر که هستند هایی مؤلفه جمله از جامعه افراد کل تعداد و فقیران کل فقر، تعداد خط اندازه فقیر، افراد

 های شاخص برخی از به قسمت این در . شود می فقر شدت اندازه در تفاوت موجب آنها از یك هر تفاوت و تأثیر دارند

 .داشت خواهیم ای اشاره ها شاخص این ویژگیهای . شد خواهد استفاده آنها از بررسی این در که فقر

 خط از تر پایین هاآن هزینه یا درآمد مقدار که را خانوارهایی یا فرد فقر، گیری اندازه شاخصی تك مقیاسهای همه در

 درآمد که داریم )فرد( خانوار n کنید فرض موضوع روشن شدن برای .کنند می محسوب فقیر باشد، فقر قراردادی

 را زیر الگوی توانیم می کنیم . مرتب صعودی ترتیب به را درآمدها و بنامیم z را فقر خط است اگر yiام برابر  i خانوار

 :بنویسیم آن برای

y1 ≤ y2 ≤ y3 ≤ …. ≤ yq ≤ z ≤ yq+1 ≤ … ≤ yn-1 ≤ yn  

 و خوب شاخص یك ویژگیهای بیان به ادامه در و پردازیم می فقر گیری اندازه معرفی به تعریف این به توجه با حال

.                                                                            . پرداخت خواهیم ویژگیها این با اشاره مورد شاخصهای تطابق

                                                           
 ( پژوهشكده آمار . 1303 – 1319) "، شكاف فقر ، شاخص فقر خط فقر  اندازه گیری شاخص های فقر در ایران ، کاربرد انواع"( 1331خداداد کاشی ، فرهاد و همكاران ) - 1
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                                                                                    1فقیر افراد نسبت ( شاخص 1 – 5 – 2

 نسبت صورت به این شاخص . است فقیر افراد نسبت شاخص فقر، شدت گیری اندازه روش ترین ابتدایی و ترین ساده

    :ترتیب این به است . شده تعریف جامعه کل به فقیر افراد تعداد

H = q / n 

 . است جامعه افراد کل تعداد n و فقیر افراد تعداد qآن  در که

 که حالتی(  صفر بین شاخص این اندازه . کنند می زندگی فقر خط زیر افراد از نسبتی چه که دهد می نشان شاخص این

 افراد کلیه درآمد یعنی باشند فقیر درجامعه افراد کلیه که حالتی (یك  و ) باشد نداشته وجود درجامعه یریفق هیچ

 کاهش یا افزایش که است این شاخص این عمده اشكال .کند می تغییر ) باشد فقر خط با متناظر درآمد از کمتر جامعه

 تأثیری هیچگونه . نشود فقر خط حول افراد جابجایی موجب آنكه بر مشروط جامعه فقیر غیر و فقیر افراد درآمد میزان

 و فقیرها بین درآمد انتقال به نسبت که است آن شاخص این اشكال واقع در . ندارد فقیر افراد نسبت شاخص اندازه در

 حساس نیز فقرا درآمد کاهش به نسبت شاخص این،   این بر عالوه و باشدنمی حساس غیرفقیرها و فقیرها بین حتی

 .نماید می محدود را شاخص این کاربرد فوق، اشكاالت  .باشد  نمی

                                     .                                    2 درآمدی شکاف نسبت ( شاخص 2 – 5 – 2 

 : ترتیب این به. است شده تعریف فقر خط به فقیر افراد درآمدی شكاف میانگین نسبت صورت به شاخص این

I = 1/n ∑     –        
 
  1   

 متوسط درآمد افراد فقیر است .  q ∑ Yi/1شاخص نسبت شكاف درآمدی و  Iکه در آن 
                                                           
1 - Head- Count Ratio 

 

2 - Income – Gap Ratio 
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  . استZ فقر خطو  Z − Yi فقر شكاف

  :شود می تعریف زیر صورت به فرد امین i فقر  شكاف که

gi = z − yi , i = 1،2,...,q 

 :زیر بصورت فقر مجموع و

=∑   
 
  1    g 

 حساس دیگر فقیر فرد به فقیر فرد یك از درآمد انتقال به نسبت شرایطی تحت فقیر افراد نسبت برخالف شاخص این

 .باشد نمی

 ) 1913 ( سن.   دهند ارائه را فقر از بهتری نسبتا تصویر توانند می شوند برده بكار همدیگر با مذکور شاخص دو چنانچه

 .گیرند می نادیده را فقیر افراد بین درآمد نابرابری شاخص، دو این که کند می اشاره

                                                  .                                                         سن فقر شاخص(  3 – 5 – 2 

 نسبی محرومیت شاخص این . داشت قرار رفاه ای رتبه مفهوم برپایه که داد ارائه فقری شاخص 1910 سال در »سن«

 :کرد ارائه زیر صورت به را فقر شاخص بار اولین وی . گیرد می نظر در جامعه افراد سایر مقابل در را فقیر افراد

P= A∑         
 
  1   

   n و  q و Z به است که شده نرمال ثابت جزء A و  فقیر فرد امین   i  (gi = Z − Yi)فقر شكاف وزن viآن  در که

  .دارد بستگی

                                .                                    توربك و گریر فاستر، فقر ( شاخص 4 – 5 – 2

 توربك و گریر فاستر، توسط است کرده ا پید زیادی کاربرد اخیر سالهای در که فقر های شاخص از دیگری دسته
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 از پذیری تجزبه که گذارند می باور این بر فقر شاخص ارائه برای را خود روش محقق سه این . اند شده پیشنهاد

  شوند می داده نمایش FGT عالمت با که ها شاخص از گروه این . است مطلوب فقر شاخص یك مهم ویژگیهای

 میزان به و کرد جمع هم با توان می را جمعیت مختلف گروههای زیر بررسی از حاصل فقر میزان که هستند آن بیانگر

 دست جمعیت کل فقر از واحدی

 .دهند می ارائه زیر بصورت را خود فقر شاخص شهمكاران و فاستر  .یافت

FGT = P(a) = 1/n ∑       –           
 
  1   

ام نمونـه مـورد مطالعـه     iدرآمد فـرد   Yiخط فقر و  Zتعداد افرد فقیر ،  qتعداد کل افراد ،  nکه در آن 

پارامتری است که میزان گریز از فقر را در جامعه نشان می دهد و هرچه ایـن پـارامتر    aاست . همچنین 

بیشتر باشد نشان دهنده این است که جامعه از فقر گریزانتر است و به فقیرترین افراد اهمیت بیشتری می 

باشـد ،   برابر یـك  aبرابر صفر باشد ، شاخص نسبت سرشمار فقر به دست می آید و اگر  aدهد . چنانچه 

برابر دو باشد ، شاخص شدت فقـر   aاگر  شاخص نسبت شكاف درآمدی ) شكاف فقر ( به دست می آید و

 به دست می آید . 

 در گیرد می نظر در فقیر افراد فقر شكاف شده نرمال و موزون مجموع صورت به را جامعه در فقر میزان شاخص این

 .است او فقر شكاف میزان از تابعی فقیر فرد هر محرومیت میزان نتیجه

 .                                                                                                               ( روش سلطه تصادفی 6 – 2

های فقر  شاخص  - 1در مقایسه دو شاخص فقر در دو زمان یا مكان مختلف باید به دو نكته توجه شود : 

به شدت وابسته به خط فقر مورد محاسبه هستند . این در حالتی است که در محاسبه خط فقر نیز نا 

گیری بدست  به دلیل اینكه معیارهای فقر عموما از طریق نمونه  - 2اطمینانی بسیار زیادی وجود دارد  . 

توجه به انتخاب تصادفی نمونه ها ، می آیند دارای خطای نمونه گیری نیز خواهند بود . عالوه بر این با 
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خصوصیت تصادفی بودن به شاخص ، انتقال می یابد . بنابراین هر گونه استنباطی که در خصوص آنها 

صورت می گیرد باید بر مبنای توزیع تصادفی مذکور و پارامترهای آن باشد به منظور رفع این معضالت 

مهمترین ویژگی روش سلطه تصادفی این است که روش سلطه تصادفی مورد استفاده قرار می گیرد . 

 توانایی مقایسه تطبیقی فقر در دو سال یا مقطع زمانی  مختلف را مستقل از خط فقر میسر می سازد . 

                                           .                                           1 مبانی نظری روش سلطه تصادفی(  1 – 6 – 2

وجود دارد ، در این صورت  G(X)و    F(X)( مختلف  CDF)   2فرض کنید دو تابع توزیع تجمعی

F(X)   بر  دارای سلطه تصادفی مرتبه اولG(X) کلیه تبدیل های یكنواخت  یاست اگر و تنها اگر به ازا

                                                                برقرار باشد .  زیر)مثبت بودن مشتق اول (  رابطه  a(X) و غیر کاهشی

∫ a(X) dF(X) ≥ ∫ a(X) dG(X)                                                                                                        

تعریف شده باشد، روش معادل برای نشان دادن رابطه فوق آن  Xانتگرال فوق ، در کل محدوده  اگرو 

همواره بزرگتر یا مساوی توزیع  G(X)به این ترتیب تابع توزیع تجمعی .   F(X) ≤ G(X)است که

 خواهد بود . F(X)تجمعی 

 

 2شكل شماره 

                                                           
   ( 1331( و مطالعه محمودی )  1999اساس مطالعه دیویدسون )  بر1

Davidson , R . Duclos , Jean-yves.(1999) " Statistical Inference for Stochastic Dominance and for measurement of poverty and 

Inequality "  . Econometrica, 01, 1413 -  1400. 

 . 24فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ، شماره  "اندازه گیری فقر در ایران  "( 1331محمودی ، وحید . )

2- Cumulative Distribution Function 
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اکنون سوال این است که چگونه می توان تحلیل فوق را در بررسی تغییرات فقر به کار برد . خط فقر 

خانوار داشته و از میان این  nنظر بگیرید ، اگر در نمونه مورد بررسی در  2شكل شماره را در  Zمشخص 

سرشمار یا در صد افراد خانوار زیر خط فقر قرار داشته باشند در این صورت شاخص نسبت  qتعداد خانوار 

6 فقیر عبارت است از    
  

 
. در این مورد منحنی تابع توزیع به در صد فقرا اشاره داشته و هر نقطه    

 .هزینه نرمال شده استروی آن حاکی از در صدی از افراد جامعه است که هزینه ساالنه آنها زیر 

همیشه برای  P6باشد در این صورت   Z ، G(X) ≥ F(X)اگر به ازای همه مقادیر زیر خط فقر تا مقدار  

توزیع اول بیشتر از توزیع دوم خواهد بود یعنی رتبه فقر به ازای جمیع مقادیر خط فقر بر اساس شاخص 

 نسبت فقرا پایدار و مستقل از خط فقر محاسبه می شود . 

مانند شكل  را قطع کننداگر چه در شكل باال به راحتی می توان قضاوت کرد اما اگر منحنی ها یكدیگر 

روش مقایسه شاخص های فقر در دو دوره یا دو جامعه تغییر خواهد کرد و در این شرایط ،  3شماره 

 F(X)پایین تر از  G(X)باشد توزیع  Zbهمانطور که در شكل زیر نشان داده شده است اگر خط فقر 

خواهد بود . به این ترتیب نمی   F(X)باالتر از  G(X)باشد در این صورت   Zaاست ، اما اگر خط فقر 

 توان در مورد رتبه بندی و یا مقایسه دو مقطع نتیجه گیری نمود .

 
 3شكل شماره 

در این شرایط به دو طریق می توان عمل نمود .  به عنوان یك روش می توان دامنه تغییر خط فقر را به 

محدودیت    a(X)ر باید بر ساختار محدوده ای که برای تسلط نیاز است محدود نمود . در روش دیگ
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بیشتری الزام نمود . این امر ما را به سمت دومین نوع سلطه تصادفی که به عنوان سلطه تصادفی مرتبه 

دارای سلطه تصادفی مرتبه دوم است G(X) به    F(X)دوم شناخته شده است رهنمون می سازد . توزیع

)مشتق اول و دوم مثبت  a(X)اگر و تنها اگر به ازی کلیه تبدیل های یكنواخت و غیر کاهشی و محدب 

 ( رابطه زیر برقرار باشد .    

∫ a(X) dF(X) ≥ ∫ a(X) dG(X)       

∫ F(X) dx  ≤ ∫ G(X) dx       

م برای شاخص هایی به کار می رود که اکیدا کاهشی بوده با توجه به مطالب فوق سلطه تصادفی مرتبه دو

برای آزمون استحكام سلطه  4با توجه به شكل شماره و نسب به درآمد فقرا به طور ضعیف مقعر باشند . 

تا   CDFتصادفی مرتبه دوم الزم است که همانند قبل منحنی شكاف فقر را که بیانگر سطح زیر منحنی 

 دست آورده شود . خط فقر فرض شده است ، به

 
 4شكل شماره 

 ، 4در شكل شماره  zدر این حالت کاهش فقر بدین معنی است که در منحنی فوق تا خط فقر معین 

شماره برای دوره دوم در هیچ کجا باالتر از دوره اول نبوده و حداقل در یك نقطه کمتر باشد . برای شكل 

است ، بیشتر  F(X)باالتر از   Zmaxبه خاطر آن که منحنی شكاف فقر آن تا  G(X)، فقر برای توزیع  1

 خواهد بود . 
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 1شكل شماره 

همانطور که عنوان شد این نتایج برای شاخص هایی که نسبت به عمق فقر حساس باشند ، برقرار است . 

به سلطه تصادفی باید خاطر نشان کرد که سلطه تصادفی مرتبه دوم شرط ضعیف تری نسبت  ییاز سو

مرتبه اول است به عبارت دیگر اگر شرط اول برقرار باشد مسلما شرط دوم نیز برقرار است . اما اگر شرط 

 دوم برقرار باشد الزامی برای برقراری شرط اول نمی باشد . 

به این ترتیب سلطه تصادفی مرتبه دوم به وسیله مقایسه توابع توزیع تجمعی حاصل نمی شود بلكه با 

محاسبه فضای زیر منحنی ) توزیع تجمعی ( به دست می آید . شرط دوم مارا به منحنی شكاف فقر 

 هدایت میكند . ( CPG) 1تجمعی 

به طور مشابه اگر دو منحنی فوق نیز همدیگر را قطع کنند به طور یقین نمی توان حكم به برتری سلطه 

) معیار فقر ( را محدودتر کرد . فرض  a(X)تصادفی مرتبه دوم داد . بدین ترتیب الزم است که رفتار 

) مشتق اول و  . غیر منفی باشد a(X)کنید که با اعمال محدودیت بیشتر شرط نماییم که مشتق سوم 

بدین معنی که  .دوم نیز باید مثبت باشد ( . در این شرایط با سلطه تصادفی مرتبه سوم مواجه هستیم 

معیار فقر مزبور وزن بیشتری را به شكاف فقر خانوار های فقیر تر بدهد ، بنابراین یك بار دیگر با شرط 

 را به نحوی مقید تر ساخته ایم .  a(X)سلطه اصلی مان مواجه هستیم به جز آن که هم اکنون 

∫ a(X) dF(X) ≥ ∫ a(X) dG(X) 

                                                           
1 Cumulative Poverty Gap 
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به این ترتیب باید به آزمون فضای زیر منحنی شكاف فقر پرداخته شود ، این منحنی شدت فقر نامیده       

 می شود .   

∫ a(X) dF(X) ≥ ∫ a(X) dG(X) , ∫ F(X) dx  ≤ ∫ G(X) dx       

                                     .                                           1تصادفیآزمون آماری سلطه  ( 2 – 6 – 2

بررسی نموداری سلطه تصادفی اگر چه اطالعات خوبی را به آسانی در زمینه مقایسه تغییرات فقر در زمان 

امعه الزم است ، از یك ها و مكان های مختلف در اختیار ما قرار می دهد ، اما برای تعمیم اطالعات به ج

روش آماری فرضیه های مختلف مورد آزمون قرار بگیرند ، بدین منظور با استفاده از روش کاکوانی 

می شود . ه به بررسی موضوع پرداختاست  بسط داده شده( 1991و دیگران )2که توسط ژانگ ( 1993)

یافته های مطالعات فوق ، مبانی یك آزمون آماری مستقیم را برای مقایسه سطوح فقر بین دو توزیع 

، شاخص فقر برای دو توزیع مختلف  Zرا تشكیل میدهد . با خط فقر مفروض   Yr و Ys درآمدی مانند 

 , Pr(a و  Ps(a , z )        زاعبارت خواهد بود   Nr و  Ns درآمد ، از یك نمونه تصادفی با حجم های 

z)   در این صورت آماره فرضیهH6                                                                                                    . به صورت زیر تعریف می شود                   

 

( ارایه شد که برای مقایسه خطوط فقر  1939) 3تعبیر دیگری از این آماره به صورت زیر توسط بیشاب

 و بصورت زیر است:یی دارد اکار

 

                                                           
 (1993) بر اساس مطالعه کاکوانی1

Kakvani ,N . (1993) " Statistical Inference in the Measurement of Poverty " Review of Economics and Statistics, 11, pp. 032 – 039  

2- Jung  

3 - Bishop (  ) 
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دارای سطح  Yrمثبت و معنی دار باشد. یا  منفی Vآماره فوق دارای توزیع نرمال استاندارد است اگر 

  است. Ysبیشتر نسبت به  یافقرکمتر 

فرض کنید یك محدوده رفته اند . ( روش فوق را برای خطوط مختلف فقر به کار گ1991ژانگ و دیگران )

را برای تمام این طبقه ها محاسبه کرده ایم ، در این  Vkطبقه مجزا تقسیم کرده ایم و  Kدرآمدی را به 

 حالت بروز می کند :  4صورت 

د ، ند و حداقل در یك مورد منفی و معنی دار باشنها مثبت و معنی دار نباش Vk:  اگر هیچ کدام از  1

 دارای سلطه تصادفی است .  Ys بر   Yr،در این صورت با توجه به فرم آماره 

د ، در ند و حداقل در یك مورد مثبت و معنی دار باشنها منفی و معنی دار نباش Vk: اگر هیچ کدام از  2

 دارای سلطه تصادفی است . Yr بر   Ys ،این صورت با توجه به فرم آماره

، در این حالت سلطه تصادفی  دبا توجه به تغییرات خط فقر تصادفی باش  Vkداری : اگر عالمت و معنا  3

 وجود ندارد .

 د ، نمی توان نظر قطعی داد . نها معنی دار نباش Vk: اگر هیچ کدام از  4

 جمع بندی (  7 – 2

مقایسه دو شاخص فقر در دو زمان یا مكان مختلف باید  برایکه  به این نكته اشاره می کنیمدر این فصل 

و در های فقر به شدت وابسته به خط فقر مورد محاسبه هستند .  شاخص  ( الفبه دو نكته توجه شود : 

تعیین خط فقر با استفاده از روشهای مختلف نتایج متفاوتی به دست می آید که در نتیجه ما را دچار نا 

گیری بدست می آیند دارای  به دلیل اینكه معیارهای فقر عموما از طریق نمونه  ب (.  اطمینانی می کند

. بنابراین هر  این نمونه ها نیز به صورت تصادفی انتخاب می شوندخطای نمونه گیری نیز خواهند بود . 

آن گونه استنباطی که در خصوص آنها صورت می گیرد باید بر مبنای توزیع تصادفی مذکور و پارامترهای 

باشد به منظور رفع این معضالت روش سلطه تصادفی مورد استفاده قرار می گیرد . مهمترین ویژگی 
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روش سلطه تصادفی این است که توانایی مقایسه تطبیقی فقر در دو سال یا مقطع زمانی  مختلف را 

 مستقل از خط فقر میسر می سازد . 
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 پیشینه تحقیق
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 ( مقدمه 1 – 3

 این در تجربی محدودی کارهای انقالب از قبل . است گرفته صورت متنوعی مطالعات درآمد توزیع و فقر پیرامون

 از تعدادی و مرکزی بانك آمار ایران و مرکز برنامه، سازمان کارشناسان توسط عمدتا که گرفت صورت خصوص

 مطالعات تعداد اقتصادی تعدیل برنامه بعد از اجرای بویژه و انقالب از پس . بودند شده سازماندهی دانشگاهیان

 .یافت افزایش دانشگاهیان و دولتی دولتی و غیر تحقیقاتی موسسات در فقر، پیرامون تجربی

 پدیده یك عنوان دیگر به برخی در و اجتماعی آسیب و معضل یك عنوان به فقر به تجربی کارهای این از در بعضی

 چند پدیده یك فقر که یابیم می در محققان مختلف توسط شده انجام مطالعات بررسی با . است شده توجه اقتصادی

 و شهری ریزان برنامه بهداشت، و تغذیه متخصصین شناسان، اقتصاددانان، جامعه مطالعه مورد که است وجهی

 .است گرفته قرار  ...و  محیط زیست متخصصین روستایی،

 ( مطالعات داخلی 2 – 3

 از بعضی در . اند قرار داده بررسی مورد متفاوت روشهای به و مختلف های جنبه از را ایران در فقر معضل اقتصاددانان

 از اندکی تعداد در . است شده ارزیابی افراد فقیر درصد و فقر خط دیگر برخی در و شده محاسبه فقر خط مطالعات این

 انجام مطالعات . است شده محاسبه فقر شكاف و فقیرها همچون درصد فقر های شاخص مطالعه این جمله از مطالعات

دچار  را فقر ادبیات به ناآشنا و عادی خواننده که است داشته همراه به را متفاوتی نتایج فقر در ایران پیرامون شده

یعنی ممكن است در صد افراد فقیر محاسبه شده در مطالعات مختلف برای یك سال  .کنند می سردرگمی

 . متفاوت باشد
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 مطلق مفهوم بر اساس فقر خط مطالعات از تعدادی در . باشد می آنها متفاوت شناسی روش نتایج در تفاوت این علت

 که شویم می متوجه مختلف بررسی مطالعات با همچنین . است شده محاسبه نسبی مفهوم پایه بر دیگر تعدادی ودر

 از مطالعات از تعدادی در . اند نموده استفاده ذهنیروشهای  از دیگر بعضی و عینی روشهای از محققین از بعضی

 نامه پایان از بعضی . است شده توجه مصرف آمار به صرفا دیگر و درتعدادی شده استفاده رفاه بر مبتنی های شاخص

به  فصل این در . اند نموده استفاده خطی مخارج مدل بویژه و تقاضا معادالت از فقر خط برای محاسبه تحصیلی های

این مطالعات را در چهار دسته طبقه بندی  .کنیم می اشاره ایران در فقر پیرامون شده انجام مطالعات از تعدادی

 کرده ایم .

 : مطالعات مربوط به خط فقر و فقر غذایی  1

دکتر عظیمی در سال در این زمینه  ینمحققاولین از در زمینه فقر مطالعات بسیاری صورت گرفته است. 

( بوده است . از سایر افردی که در این بعد تالش کرده اند  می توان از اشخاص ذیل نام برد ، 1311)

( ، اخوی  1311( ، ترکمانی ) 1313( ،  صمدی ) 1319( ، خالدی ) 1331خداداد کاشی و حیدری ) 

فاده از روشهای (  . اما در این میان پژویان از جمله افرادی است که بارها با است 1311( ، دینی ) 1311)

در ادامه به برخی از موارد یاد شده ، اشاره  مختلف به برآورد خط فقر غذایی و غیر غذایی پرداخته است .

 می شود . 

 های اقتصادی  متغیرمطالعات بنیادین فقر و روابط بین  : 2

از این دسته به می توان  .در زمینه شناخت عوامل موثر بر فقر نیز مطالعات بسیاری صورت گرفته است 

( ، 1313( ، ملك ) 1319( ، اسالمی )1333( ، عرب مازار و حسینی نژاد)1334، خالدی و پرمه )مطالعه 

 ،(  1313( ، حسن زاده ) 1313( ، حاجعلی ) 1311( ، فطرس )1311(، فاتحی ) 1311خداداد کاشی )

یاد شده بنحوی و با در نظر  افرادز ( اشاره کرد . هر کدام ا 1309( ، داداش زاده ) 1311ابوالفتحی  ) 

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 ادامه تعدادی از مطالعات فوق به بررسی تاثیر آن عوامل بر روی فقر پرداخته اند .  ، گرفتن عواملی

 الذکر را شرح خواهیم داد .

 : مطالعات مربوط به فقر زدایی 3

موثر می توان این بخش را اینگونه از سایر بخش ها متمایز کرد که در این بخش عالوه بر مطالعه عوامل 

دینی از این دسته مطالعات می توان به مطالعه نیز بوده اند.  فقربرای رفع  راه کاریدر جستجوی ، بر فقر

در . اشاره کرد(  1313جعلی ) ( ، حا 1311( ، کازرونی ) 1311( عالفر ) 1311( ، اصغر زاده )  1319)

 ادامه به بررسی چند مورد ، از موارد فوق می پردازیم .

 : مطالعات مقایسه ای فقر  4

ازاین جمله مطالعات در این مطالعات به مقایسه فقر بین دو دوره یا منطقه مختلف پرداخته شده است .

پروین و زیدی و (  1319) فرید حكمتیو (  1336کاظمی )و (  1331محمودی ) می توان به مطالعه 

 در ادامه به تشریح تمام موارد می پردازیم . .اشاره کرد(  1336و معنوی ) ( 1336)

1اخوی
 و ها شاخص از استفاده با ، توسعه اول برنامه طول دررا  غذایی فقر تغییرات پیرامون ای مقاله در ( 1375 ) 

 هکرد استفاده ایران آمار مرکز خانوار بودجه طرح آماری های داده از وی اینكار، برای . نمود بررسی متعدد معیارهای

  .است

انسان  شأن در حداقل  زندگی از که” است دانسته فقیر را کسی 2020 قطعنامه طی ملل سازمان که کند می اشاره وی

 می بر محقق سلیقه به تحقیق هر و در نامعین است چیزی کدام، شأن آن و چیست حداقل این اما .“ باشد محروم ،

میزانی را در نظر نوشتار  این در.  شود می تعریف استانداردهااز  استفاده با آن اجزاء و حدود مواقع برخی در و گردد

 یا انرژی ترین متعارف ضمنا و ترین دسترس در ارزانترین، طریق از کالری 2166 به بدنمی گیرد که نیاز متعارف 

                                                           
 134 -170ص موسسه ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  « آیا فقیران افزایش یافته اند »اخوی احمد. 

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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 نان مصرف از میزان کالری این تمامی باشد قرار اگر ” که کند می فرض ابتدا در وی . گردد می تأمین انرژی ماده حاوی

 در گردد تأمین نان محل از کالری 2166کل  صورتیكه در گیرد می نتیجه وی . دارد وجود فقیر میزان چه “ آید بدست

 حاوی اوال که گیرد می نظر در را دیگر مصرفی سبد دو وی سناریوی دیگر در . داشت نخواهد وجود فقیر شهری جامعه

 2166 تأمین ریالی هزینه محاسبه با باشند، داشته بر در را تنوع کمی حد تا این عالوه بر و باشند ارزانی غذایی مواد

 ریال 1/243  تعذیه فرمول این سرانه هزینه شهری مناطق در که رسند می نتیجه این به سبد دو این طریق از کالری

در  1/30در حدود  مقایسه شود درآمدی گروه های سرانه هزینه با چنانچه که است سال در ریال 96163 و روز در

 سال  در ریال 13094 ،روزدر    ریال 262با  برابر هزینه سرانه روستایی مناطق برای ثانیا . بود خواهند فقیر مردم صد

 .باشد میمردم فقیر  درصد 31 و

 مدل یك چارچوب در ( 1312 تا 1303 دوره ) آماری اطالعات از با استفاده ای مقاله در ( 138٥ ) 1زیدی و پروین

مبنای اهداف  بر گزینه هفت مختلف، معیارهای توسط سازی شبیه روش استفاده از با (IS-LM ) عمومی  تعادل

 نتایج  .دادند  مد نظر قرار را برنامه این دوره در اقتصاد جاری سیاست و ایران اجتماعی - اقتصادی توسعه اول برنامه

 دولت مخارج افزایش سیاست و بیشترین ملی پول ارزش کاهش سیاست الف (:که بود آن از حاکی سازی شبیه

 نابرابری افزایش باعث تعدیل، های سیاست اجرای در تأخیر ب ( .دارد نابرابری و فقر گسترش را بر تأثیر کمترین

 ج( .درآمد دارد نابرابری افزایش بر کمتری تأثیر برنامه، اهداف به نسبت دولت جاری های و سیاست گردد می درآمد

 اجرای با مقایسه در های تعدیل سیاست اجرای در تأخیر که دهد می نشان مدی درآ شكاف و فقیر افراد نسبت شاخص

 می اجرا کامل بطور برنامه اهداف اگر و دهد می را گسترش فقر درآمد، توزیع نابرابری در بهبود رغم به برنامه، اهداف

 به توربك گریر، فوستر، و سن های شاخص د ( .یافت می گسترش جاری های اجرای سیاست زمان از بیشتر فقر شد،

                                                           
      141   -  113ص  55مجله تحقیقات اقتصادی شماره ی « اثر سیاستهای تعدیل بر فقر و توزیع درآمد .»پروین سهیال و زیدی راضیه - 1

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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 دولت جاری های سیاست که داشتند آن بر داللت گیرند، می نظر در بطور همزمان را فقر و درآمد توزیع اثر اینكه دلیل

 کاهش برنامه باعث های سیاست اجرای در تأخیر . دارد فقر افزایش بر کمتری برنامه تأثیر های به سیاست نسبت

 .شود می فقر

  تا درآمد توزیع اول، نابرابری برنامه در شده بینی پیش های سیاست کامل اجرای صورت در که کند می بیان پروین

  یافت. می تغییر  / . 33

 طی در تغذیه فقر خط براساس شهری جامعه محرومیت و فقرمیزان  برآورد به  12 سال در ( 73 ) 1زاده حسن

 بر فقر ریال ارزش کاهش سیاست آثار را ارزیابی پژوهش این از هدف رساله این پرداخت نگارنده (02 – 09 )دوره

 و داده قرار نظر مد را “ مطلق فقر خط ” خود تحقیق در وی   .کند می شهری عنوان درآمد کم گروههای ای تغذیه

 اساسی )روش نیازهای روش الف ( :نمود استفاده زیر های روش از توان می خط فقر این تعیین برای دارد می اظهار

  . غذا مخارج نسبت روش  ، ج (ارشانسكی روش ، ب ( راونتری(

 شكل به یا و جامعه(درآمد  میانگین یا میانه) از معینی درصد صورت به توان می نسبی فقر خط تعیین برای همچنین

 با محقق پژوهش، این در.کرد گیرند تعریف قرار می آن از تر پایین جامعه افراد از معینی درصد که درآمدی مرز یك

 به اقدام دانسته “ مطلق فقرمیزان  ” برای برآورد مناسبی معیار را »تغذیه سطح های شاخص « که این به توجه

 شهری جامعه در محرومیت و فقرمیزان  برآورد نتایج.است شاخص نموده این براساس محرومیت و فقر میزان برآورد

 از درصد 46 به قریب فاصله این در  الف ( :باشد می ذیل شرح به تغذیه خط فقر براساس و 09 تا 02 سالهای طی در

 به قادر شهری خانوارهای از بسیاری ولی است داده خود اختصاص به خوراکی مخارج را شهری خانوار های هزینه

 از درصد 16 متوسط بطور دوره این طی در ب ( .اند نبوده استاندارد حد در مصرفی خود پروتئین و کالری تأمین

                                                           
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی « اثرات تعدیل اقتصاد بر فقر .»حسن زاده علی - 1 

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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 تقریبا دیگر عبارت به . اند بوده پروتئین کمبود دچار جامعه درصد 26و  کالری مصرف کمبود دچار شهری جمعیت

 در ماده ترین مهم بعنوان نان ج(  . اند برده بسر پروتئین و کالری کمبود از فقر ناشی در شهری جامعه از درصد 06

 از درصد 06 و مصرفی انرژی از درصد 11 حدودا بطوری که است بوده مطرح شهرنشینان غذایی نیازهای تامین

 .است نموده تامین را خانوارهای شهری سرانه نیاز مورد پروتئین

 ارائه فقیر فرد از ابتدا تعریفی خود گزارش در او . است داده انجام جامعی مطالعات فقر خط محاسبه زمینه در1 پژویان

 و جسم )سالمت نیاز اولین خصوصا خود عادی اساسی نیازهای نمودن فراهم به قادر که کسانی وی نظر به . است کرده

  . شوند می محسوب فقیر نباشند، مناسب( تغذیه

 ذی صالح و سازمانهای متخصصین سوی از که ضروری غذایی مواد حداقل سبد تامین برای الزم هزینه بعد مرحلة در

 انرژی حداقل تغذیه، و بهداشت نظر کارشناسان براساس . نمود محاسبه شود، می تلقی ضروری ای تغذیه و بهداشتی

 از را نیاز مورد کالری مقدار نتوانند خانوار اعضای اگر ترتیب، بدین. باشد می کالری کیلو 2269 روز در فرد هر نیاز مورد

 دریافتی غذایی ارزشهای محاسبه با پژویان . شوند می محسوب فقیر نمایند، شده فراهم مصرف غذایی مواد طریق

در  .نمود محاسبه را ریالی فقر خط گروهها این مخارج به توجه با و درآمدی مختلف گروههای خانوارهای موجود در

ریال برآورد گردید و خط فقر سرانه  431991،  1313این مطالعه خط فقر سرانه شهری برای سال 

 ریال محاسبه شد .  300113،  1313روستایی برای سال 

2کاظمی
 شاخص محاسبه  همچنین و بهینه تخصیص چگونگی و یارانه پرداخت بررسی به ای مقاله در ( 138٥ ) 

 به تحقیق این در وی .پرداخت و روستایی شهری مناطق برای کاکوانی شاخص و فقر شكاف به فقر شدت مثل هایی

                                                           
 1 -23، ص  2مجله برنامه و بودجه ، شماره  "خط فقر و کاهش فقر فقر ،  "( 1313پژویان ، جمشید . )  - 1

13ناظر اقتصاد ص  فصلنامه« کاالهای اساسی بر فقر وشاخص های فقر  اثرات پرداخت یارانه» مهدی . کاظمی  - 1   

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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 اهم که است یافته افزایش 1311 سال نسبت به 1310 سال در روستایی و شهری سرانه فقر خط که رسید نتیجه این

 قیمت افزایش . ب(  اساسی کاالهای اکثر آزاد قیمت افزایش الف ( :کند می بیان زیر موضوع دو در را آن دالیل

شهرها )  در کاکوانی شاخص که رسید نتیجه این به کاکوانی شاخص تحلیل در وی.  اساسی کاالهای از برخی کوپنی

                                                      .باشد روستاها می از کمتر شهرها ( در باال بودن سطح درآمد بعلت

 مصرفی های هزینه توزیع نیز و مصرف میزان خانوار، هزینه تغییرات بررسی به ای مقاله در( 1311) 1 نیلی

 سال در شهری خانوار یك که داد نشان مقاله این در وی  .پرداخت 1312 تا 1303 سالهای بین در شهری خانوارهای

 های هزینه توزیع نیز و شده مندتر بهره مصرفی خدمات و کاالها از متوسط بطور 1303 سال با مقایسه در 1312

 طریق از همچنین . است گردیده تر متعادل 1303 سال به نسبت 1312 سال در شهری خانوارهای بین در مصرفی

 بیشتر رفاه از مندی این بهره که گرفت نتیجه شهری متوسط خانوار یك درآمد و مصرفی های هزینه رشد نرخ مقایسه

 خانوار بودجه خام های داده از استفاده با مقاله این در. است گرفته صورت اندازی جامعه پس منابع به لطمه قیمت به

ساالنه  ثابت قیمت به خانوار هزینه متوسط الف (  : دورهاین  در که شده داده نشان 1312 و 1303 سال در شهری

 متوسط ج (   .است یافته تقلیل درصد 31 / 3به  درصد 42 /3از انگل ضریب ب(  .است کرده رشد درصد 1 /9

 گروههای مصرف رشد آهنگ . د(است یافته افزایش متر مربع 26/ 4 مترمربع به  19 /0از  سرانه مسكونی فضای

 درآمدی گروههای اکثر در هزینه شكاف ه ( .است بوده پردرآمد گروههای مصرف رشد آهنگ از تندتر درآمد، کم

 ضریب دوره این در بخصوص . است شده تبدیل تر منطقی و تر متعادل وضعیت به زندگی هزینه توزیع و یافته کاهش

 . است یافته تقلیل سرانه هزینه جینی

                                                           
14 - 03الت گردهمایی فقر زدایی ص مجموعه مقا« مقایسه وضعیت رفاهی خانوارهای شهری در شروع و پایان برنامه اول » نیلی فرهاد .   - 1   

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 



43 

 

  - 16)سالهای برای سن شاخص مبنای بر فقر شاخص محاسبه به ای اقدام مقاله در( 1377) 1خدادادکاشی

 : 03 تا 04 سالهای فاصله در که دارد برآن داللت مقاله این های یافته . نمود (1304

 جغرافیایی، مناطق مختلف در گرایش این . است گذارده کاهش به رو آن، از پس ولی یافته افزایش ایران در فقر الف(

 ب( .است گرفته قرار تجربی مورد تأیید سواد مختلف سطوح برای و مختلف سنی گروههای مختلف، مشاغل برای

 نشان بررسی این جغرافیایی، مختلف مناطق درج(  .است بوده روستایی جوامع از بیشتر شهری جوامع در فقر اندازه

 و سیستان و ایالم بویراحمد، و کهكیلویه بختیاری، و چهارمحال های به استان مربوط فقر میزان بیشترین که دهد می

 برخودار می کمتری فقر از کشور مناطق سایر با مقایسه در اصفهان و فارس تهران، های و استان است بلوچستان

 کمتر سایر حرف، با مقایسه در است تخصصی و فنی علمی، مشاغل دارای آنها سرپرست که خانوارهایی د(.باشند

 « مشاغل سایر »عنوان  تحتآنها  سرپرست شغل که است خانوارهایی به مربوط فقر بیشترین و باشند می فقر دچار

 باشند، می معین شغل فاقد که افرادی و فصلی  کارگران و بیكار به بتوان شاید را مشاغل سایر . است شده بندی طبقه

 سن اعتبار به و( .باشد می سواد بی آنها سرپرست که است خانوارهایی نزد فقر میزان بیشترین ه (.نمود تعبیر

 گروههای سایر با مقایسه در است 10از  بیش آنها سرپرست سن که خانوارهایی که شد مشخص خانوارها سرپرست

 .است شدیدتر باشد، می بازنشسته آنها سرپرست هایی که خانوار نزد فقر شدت واقع در و باشند، می فقیرتر سنی،

 در وی  .است نموده ذهنی توجه فقرخط  روش از فقر، خط برآورد به خود نامه پایان در ( 137١ ) 2فرید حکمتی

 تجربه که مخارج از حداقلی عنوان به شهری خانوارهای که را ای خطی هزینه مخارج سیستم کمك به نامه پایان این

 کاالیی گروه 3 در 09  -13سالهای  مخارج آمار فقر از خط تخمین برای نامه پایان این در . آورد بدست اند، کرده

 فقر زیرخط خانوارهای درصد و ها کشش همچون دیگر های شاخص فقر، خط برآورد بر عالوه و است گردیده استفاده
                                                           

53 - 11ژوهشنامه بازرگانی ص پ« اندازه گیری فقر در ایران » د کاشی فرهاد . خدادا - 1 

دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران  « برآورد خط فقر در مناطق شهری استان تهران و مقایسه تطبیقی آن با کل کشور» حكمتی فرید صمد .  - 1   
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  بعد خانواربا هر برای 1313 سال در کشور کل شهری مناطق فقر خط که دهند می برآوردها نشان . شد محاسبه نیز

 در خانوارها درصد 13/ 31 که است مطلب این بیانگر که باشد می ریال  10 991 932برابر  ساالنه نفر،     4 / 10

 ساالنه نفر 4/  23 بعد با هر خانوار برای تهران استان در رقم این که است ذکر قابل . باشند می فقر زیرخط سال این

 کشور کل و تهران استان در که دهد می نشان ها کشش محاسبات نتایج  .است شده برآورد ریال  24 461 119برابر

 » گروه و کاالیی گروههای ترین ضروری « ارتباطات و نقل و حمل »و « دخانیات و آشامیدنی خوراکی، » گروه دو

 .باشند می کاالیی گروه ترین لوکس « روشنایی و سوخت مسكن،

 واردات میزان سپس پردازد، اساسی می کاالهای بازرگانی عملكرد بررسی  به ای مقاله در ( 1375 ) 1رحیمی

 و بندی سهمیه نظام ساختار کشور، و روستایی شهری مناطق در کاالها گروه این قیمت شاخص اساسی، کاالهای

  .دهد می قرار بررسی مورد را برنامه طی اساسی کاالهای خود اتكایی میزان و یافته اختصاص یارانه میزان آن تغییرات

 فقر خط از نیز مختلف برآوردهای توان می فقر مورد در مختلف تعاریف وجود بدلیل که کند می بیان ادامه در وی

 . ب ( معیشت حداقل براساس فقر خط محاسبه الف (  :از عبارتند برآورد های روش این از برخی .داد انجام

. د  روزانه نیاز مورد کالری براساس فقر خط محاسبه (  . ج حدنرمال در غذایی مواد تأمین براساس فقر خط محاسبه

 مواد تأمین” براساس فقر خط محاسبه به مقاله این در وی.  رفاه نماگرهای براساس پذیر آسیب خانوارهای برآورد (

 اجتماعی و اقتصادی توسعه با آن بودن هماهنگ را معیار این انتخاب و دلیل است پرداخته نرمال حد در “ غذایی

این  سپس و شده برآورد نرمال تغذیه یك ساالنه هزینه ابتدا فقر خط بررسی برای تحقیق این در.کند می بیان کشور

 شده مقایسه گردد تهیه می ایران آمار مرکز توسط که ای هزینه مختلف گروههای در خانوارها خوراکی هزینه با هزینه

 .است

                                                           
  171 - 53مطالعات و پژوهش های بازرگانی ص  موسسه« ساختار بازرگانی ومقایسه تطبیقی خط فقر در کاالهای اساسی طی برنامه اول توسعه » عباس . یمی رح - 2
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 که برنامه غذایی یك ابتدا است، شده استفادهمقاله فوق الذکر  در که نرمال تغذیه برمبنای فقر خط محاسبه روش

 پیشنهادات کند )براساس می مشخص را باشد می مختلف سنی گروههای برای نیاز مورد کالری کننده تأمین

 تغذیه هزینه بازار، های قیمت و براساس نرمال غذایی جیرة این براساس سپس تغذیه( علوم تحقیقاتی موسسات

  . گردد می مشخص خانوار

بر روی فقر می  ( 1303 – 1312)  هعبه بررسی تاثیر برنامه اول توس ( در مقاله ای 1381) 1 محمودی

پردازد . او با روشی ابتكاری به اندازه گیری خط فقر می پردازد و پس از آن به محاسبه شاخص های 

شدت فقر و شكاف فقر و شاخص کاکوانی می پردازد . نتایج نشان می دهد در طول این دوره در کل 

رخ فقر در نواحی شهری ، وضعیت کشور و در نواحی روستایی فقر افزایش یافته است اما با وجود افزایش ن

فقیرترین فقرا در این بخش بهبود یافته است . و به عبارت دیگر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشور 

                                                                  .      . .                  افزایش فقر مطلق را به دنبال داشته است

 در .است کرده بررسی ( 1301 – 1311 )سالهای طی فقر، بر را اقتصادی کالن سیاستهای اثر پژوهشی در 2یسور

 گرفته بهره می باشد، گیری نمونه خطای از و عاری فقر خط انتخاب از مستقل که سلطه تصادفی روش از مطالعه این

 این یافته های و شده استفاده ایرانی خانوار هزار دویست درآمد و هزینه مربوط به اطالعات از منظور بدین .است شده

 (1316 – 1301)دردوره  کاهش،  ( 1316 – 1313 )سالهای طی فقر عمومی سطح که نشان میدهد نیز تحقیق

           .است نكرده تغییری قبل سال به نسبت نیز 1311 سال در و یافته افزایش 1314 سال در و ثابت

                                                           

. 20- 50، صفحات  24فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ، شماره  "اندازه گیری فقر در ایران  "( 1351محمودی ، وحید . )  - 1  

 327 - 15ریزی توسعه ص  برنامه در پزوهش عالی مؤسسه« فقر و نابرابری و رشد اقتصادی در ایران » سوری داوود   - 2
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 کرده بررسی 1309 – 1310سالهای  طی فقر و درآمد توزیع بر را اقتصادی رشد اثر دیگر ای مطالعه در 1سوری

 شده استفاده خانوار، درآمد -هزینه طرح آمارگیری داده هایو  کاکوانی روش با استفاده از مطالعه این در .است

 تأثیر علیرغم و یافته کاهش مجموع فقر در بررسی، مورد در دوره که میدهد نشان تحقیق این یافته های .است

                                                                                         .بدهد کاهش را رشدی می تواند فقر چنین درآمد، بر توزیع اقتصادی رشد نامطلوب

                                                                                 .                                                  ( مطالعات خارجی  3 – 3

بخش  در تحصیل عاج ساحلدر  1936دهه  در  که داد نشان پروبیت رگرسیون از استفاده با (1١١7) 2گروتارت

 برای تحصیل یك سال هر تر پایین انسانی سرمایه روستایی با مناطق در و دهد می کاهش را بودن فقیر شانس شهری

 .کاهد می فقر از دهد، می را کاهش فقر شهری مناطق در تحصیل میزانی که برابر دو روستاها، این در ساکن افراد

افراد  که ای گونه به شهرهاست، در سكونت محل شده است، شناخته مؤثر شهری مناطق در فقر که دیگری مهم عامل

 تنوع که داد مطالعه نشان این همچنین . برند می رنج کمتر فقر افراد از سایر به نسبت مرکزی نواحی در ساکن

                                                                                                                               .کند نمی چندانی مناطق کمك این در ساکن خانوارهای فقر کاهش به روستایی مناطق در درآمدی

نیازمیشوند،تخمین زدهنمونهمشاهداتازفقرهایشاخصکهآنجاییبیان داشت از (1١١3) 3کاکوانی

کاکوانی  خیریاهستندمعنی دارآمارینظرازعددی،نظرازآمدهدستبههایتفاوتآیاکه بدانیماست

روشامادادارایهفقربرای شاخصهایآماریاستنتاجهمچنینواستانداردخطایتخمینبرایفرمولی

شدهمعرفیفرمولکهچرانیست؛طراحی پیچیده مناسبباگیرینمونهبرایکاکوانیتوسطشدهارایه

                                                           
 35 - 34شماره  « اقتصادی کالن سیاستهای و فقر »  بودجه و برنامه مجله ، سوری داوود -1

2 - Grootaert C . The determinants of poverty in Côted’Ivoire in the 1857s, Journal of African Economies, Vol. 1, No. 26118–81

 

                  3 -  Kakvani ,N . (1883) " Statistical Inference in the Measurement of Poverty " Review of Economics and Statistics, 11, pp. 032 – 039  
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روشبنابراین  در آمارگیری چنین نیست.کهصورتیدرمیگیرد،نظرغیرتصادفی دررااو خانوارتوسط

نیزسادهتصادفیهاینمونهبرایاگرحتیجواب نمیدهد،فردپایهبرمبتنیفقرشاخصهایبرایکاکوانی

هاینمونهبرایآن همخانوارپایهبرمبتنیشاخصهایبرایکاکوانی فقطفرمولشودگرفتهکاربه

در  کاکوانیخانوارتامی شودتجربهفردوسیلهبهفقرکهاستاینواقعیتاما،1جواب میدهدسادهتصادفی

این مطالعه از گروه شاخص فوستر استفاده کرد و با استفاده از شاخص خود به مطالعه فقر در ساحل عاج 

                                                                                                                                               . .                     ه است پرداخت

می  اسالمی انقالب از دوره پس طی ایران در فقر میزان در تغییرات بررسی به پژوهشی در 2اسد زاده و پال

 که سازد می آشكار مقاله این  .می باشد 1311تا سال  1301دوره مورد مطالعه در این مقاله از سال  .پردازند

 46 از بیش تا شهری مناطق در حالیكه دراست .  یافته کمی کاهش روستایی مناطق در فقر میزان مزبور، دوره طی

 در که دهد می نشان مجدد توزیع و رشد اجزای به زمان طول در فقر تجزیه تغییرات . است کرده پیدا افزایش درصد

نابرابری  کاهش با اینكه، یعنی ،است بوده مثبت 1311 تا 1301 سالهای طی مجدد جزء توزیع منطقه، دو  هر

 سالهای در فاصله .است گذاشته تأثیر متفاوتی بطور منطقه دو این بر رشد جزء ولیاست .  شده تشدید فقر درآمد،

 مناطق مورد در .است کرده فقر کمك کاهش به که ه ،بود منفی روستایی مناطق در رشد جزء 1311 تا 1301

                               .                    است شدهنیز  فقر سطح افزایش موجب و بوده مثبت جزء، این شهری،

در مقاله خود به تجزیه و تحلیل ارتباط بین درجات مختلف روش سلطه تصادفی  ( 1١١١) 3ویدسون ید

در بین چهار کشور بر اساس داده  ی فقرو شاخص فوستر  پرداخت و  سپس به مقایسه بین شاخص ها

                                                           

 . 20- 50، صفحات  24فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ، شماره  "اندازه گیری فقر در ایران  " (1331)رجوع شود به مطالعه محمودی ، وحید .  - 1

2 - Assadzadeh, Ahmad and Satya Paul. 2771, "Poverty, Growth and Redistribution, a Case Study of Iran", UNU, WIDER (25-21 May 
2771). 

3 Davidson , R . Duclos , Jean-yves.(1888) " Statistical Inference for Stochastic Dominance and for Measurement of Poverty and 

Inequality " Econometrica, 01, 1413 -  1400. 

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 



43 

 

چهار کشور مورد مطالعه در این مقاله  پرداخت . 1991برای سال  ،کشور لوکزامبورگ آماریهای 

برای چهار  را ( X= )خط فقر  خط فقر 16داویدسون  .کشورهای آمریكا وکانادا و هلند و نروژ بوده است

   < X)  برای فقر در کانادا مطالعه . بر اساس این  ($ X < <2666 $31666تعریف کرد )  کشور

می از کانادا فقر در آمریكا کمتر  11666$از های بزرگتر  Xبرای و از آمریكا کمتر است ( $ 11666

فقر در   ( = X  2666)   باشد . در مقایسه فقر بین آمریكا و هلند به این نتیجه می رسد که  برای

آمریكا دارای فقر بیشتر از هلند   ( X  <  2666   > 3666)  آمریكا کمتر از هلند می باشد و برای 

در مقایسه بین آمریكا و  آمریكا دارای فقر کمتر نسبت به هلند می باشد . )  X  > 3666است . برای ) 

است و برای سایر  در آمریكا فقر بیشتر از نروژ(   X  > 16666ژ به این نتیجه میرسد که برای )   نرو

 . باشداز نروژ می مقادیر فقر در آمریكا کمتر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ( جمع بندی 4 - 3

انجام شده است را بیان کردیم. در ادامه به در این فصل فهرست وار مطالعات مختلفی که در زمینه فقر 

تشریح روش برخی از این مطالعات پرداختیم. چون بحث اصلی کار این پایان نامه در زمینه مقایسه فقر 

است تاکید بیشتری بر این گونه مطالعات کردیم. از نظر مطالعات خارجی نیز به مطالعاتی که به مقایسه 

 کردیم و روش انجام کار آنها را نیز بررسی نمودیم.  شاخص های فقر پرداخته اند تكیه
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 فصل چهارم

 تخمین و تحلیل نتایج
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 مقدمه (  1 –  4

معكوس ضریب انگل فقرا به محاسبه خط فقر، برای دو سال در این مطالعه ابتدا با استفاده  از روش 

( برنامه چهارم توسعه می پردازیم و مقدار عددی آن را در سه بعد جمعیتی 31( و انتهایی )33ابتدایی )

محاسبه  می کنیم . سپس به مطالعه و محاسبه شاخص نسبت افراد فقیر و   یشهری ،روستایی و کشور

.  سپس به می  پردازیم   FGTشاخص شكاف فقر و شاخص شدت فقر با  استفاده از گروه  شاخص 

بسط ( 1991( که توسط ژانگ و دیگرن )1993با استفاده از روش کاکوانی ) مقایسه شاخص ها  منظور

پس از آن با شاخص ها می پردازیم . معنا داری اختالف عددی ایجاد شده در  است به بررسیداده شده 

استفاده از روش سلطه تصادفی به بررسی افزایش یا کاهش فقر بین دو سال ابتدایی  و انتهایی برنامه 

 چهارم توسعه می پردازیم . 

 ( آمار و اطالعات 2 – 4 

جداولی و به  در قالبکه این داده ها است . در این تحقیق از داده های مرکز آمار ایران استفاده شده 

صورت جداگانه متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی و کل را برای دهك های درآمدی در سالهای 

ار از پوشش ملی است . نمونه گیری هزینه و درآمد خانو ارایه کذ(  1331 _ 1333تحقیق )  نظر مورد

 برخوردار است و واحد نمونه گیری آن خانوار می باشد .

 ( محاسبه خط فقر  3 – 4

انگل و  ضریبدو روش معكوس در این مطالعه از روش معكوس ضریب انگل فقرا استفاده کرده ایم .

همچنین روش نیاز بر حسب کالری از مطرحترین و متداولترین روشهای محاسبه خط فقر می باشند. 

همچنین می دانیم که بین روشهای مختلف محاسبه خط فقر اختالف وجود دارد اما به نظر نمی رسد که 
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این مطالعه ما این از این رو در  .1هیچ یك از این روش ها بر دیگری از نظر صحت برتری داشته باشند

 گردد، می برآورد اقتصادسنجی مدلهای براساس انگل ضریببرای این کار ابتدا روش را انتخاب نموده ایم . 

 فقر خط با معادل محاسبه این حاصل .شود می ضرب انگل ضریب در معكوس خانوار خوراکی مخارج سپس متوسط

 ده گروه به مطالعه مورد خانوارهای کل مخارج و خوراکی مخارج ابتدا انگل ضریب برآورد برای .بود خواهد برآوردی

 شده اند  برآورد اقتصادسنجی روشهای به زیر مدل 4 سپس و تقسیم درآمدی

1 - F =α6 + α1 I+ε                                         .                                                      

2 - LnF =β6 + β1 Ln I+μ                                        .                                              

                                                                               3-LnF =γ6 + γ1I+θ               

4- F =η6 + η1 Ln I+ϑ                                                                                 1 -       

                                                                                           .                               

 نیز ϑ ,θ , μ ,εدهك می باشد  هر کل مخارج  I و دهك هر خانوارهای خوراکی مخارج Fفوق  مدلهای تمام رد

تخمین  روش فروض بررسی از پس و شده زده تخمین OLS روش  به مدلها . این  هستند مدل پسماند جمالت

OLS ضریب بدست آمده از تخمین را بر نسبت ) مخارج  .گردید محاسبه انگل ضریب و انتخاب مدل بهترین

کل دهك اول تقسیم بر مخارج خوراکی دهك اول جامعه ( تقسیم می کنیم .معكوس ضریب فوق را در 

نتایج بدست آمده برآورد متوسط مخارج خوراکی کل ضرب می کنیم و خط فقر را بدست می آوریم . 

 .آمده است  1خط فقر به روش فوق در جدول شماره 

 

 

                                                           
 331صفحه " تحوالت اقتصادي ايران " صادقی ، حسین . قنبری ، علی .   - 1
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 : برآوردخط فقر اسمی1جدول شماره 

 13212996 33فقر شهری طخ

 93303260 31فقر شهری طخ

 94296940 33فقر طخ

 112311114 31فقر طخ

 32106340 33روستایی فقر  طخ

 11360492 31فقر  روستایی   طخ

 

 منبع : مرکز آمار ایران و محاسبات محقق

 

در می یابیم که مقدار اسمی خط فقر در سه بعد شهری و   1با تامل در یافته های جدول شماره 

روستایی و کشوری در مقایسه سال ابتدایی و انتهایی افزایش یافته است این امر نشان دهنده افزایش 

میزان مصرف خانوار های زیر خط فقر و یا افزایش قیمت کاالهای مصرفی این خانوارها و یا هر دو مورد 

   .  به صورت همزمان است

در نظر گرفته شده است و با استفاده از شاخص قیمتی  33باید توجه داشت سال پایه در این مطالعه سال 

مصرف کننده که به تفكیك مناطق شهری و روستایی محاسبه شده است مقدار اسمی یافته های سال 

 به مقدار حقیقی تبدیل می شوند .  31

 .آورده شده است  2مقادیر شاخص قیمتی مصرف کننده به تفكیك مناطق مختلف در جدول شماره 

 برای مناطق مختلف CPI: شاخص 2جدول شماره 

CPI مناطق شهری CPI  مناطق روستایی CPI کل  کشور 

1/333 1/ .301390  1/344209 

 منبع : مرکز آمار ایران
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حقیقی می کنیم . نتایج بدست  2استفاده از جدول شماره  را با 1نتایج بدست آمده در جدول شماره 

 آورده شده است . 3آمده از برآورد خط فقر حقیقی در جدول شماره 

 : برآوردخط فقر حقیقی3جدول شماره 

 

  

 

 

 

 

 

 

 منبع : مرکز آمار ایران و محاسبات محقق

 

در می یابیم که مقدار حقیقی خط فقر در دو بعد روستایی و   3با تامل در یافته های جدول شماره 

این مناطق کشوری کاهش یافته این امر نشان دهنده کاهش میزان مصرف خانوار های زیر خط فقر در 

.  اما در بعد شهری افزایش مقدار  یعنی وضع سبد مصرفی فقرا در این دو بعد بدتر شده است .  است

 حقیقی خط فقر نشان دهنده افزایش مصرف خانوارهای زیر خط فقر در این بعد می باشد .    

 ( شاخص  نسبت افراد فقیر  4 – 4

آن و همچنین برآورد درصد افراد در دهك های درآمدی بر بعد از محاسبه خط فقر مذکور و با استفاده از 

بنا بر تعریف   این شاخص.  1اساس نوع جمعیت شهری و روستایی به محاسبه این شاخص پرداخته ایم

  :ترتیب این به .2می باشد جامعه افراد کل به فقیر افراد تعداد نسبت صورت به فاستر

                                                           
 (1999مطالعه دیویدسون )رجوع شود به   - 1

Davidson , R . Duclos , Jean-yves.(1999) " Statistical Inference for Stochastic Dominance and for measurement of poverty and 

Inequality "  . Econometrica, 01, 1413 -  1400. 

 314صفحه " تحوالت اقتصادي ايران " صادقی ، حسین . قنبری ، علی .   - 2

 13212996 33فقر شهری طخ

 13113111 31فقر شهری طخ

 94296940 33فقر طخ

 32961039 31فقر طخ

 32106340 33روستایی فقر  طخ

 29063913 31فقر  روستایی   طخ

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 



14 

 

H = q / n 

 . است جامعه افراد کل تعداد n و فقیر افراد تعداد qآن  در که

 کـه  حالتی(صفر  بین شاخص این اندازه . کنند می زندگی فقر خط زیر افراد از نسبتی چه که دهد می نشان شاخص این

 افـراد  کلیـه  درآمـد  یعنی باشند فقیر درجامعه افراد کلیه که حالتی (یك  و ) باشد نداشته وجود جامعه در یریفق هیچ

میزان برآورد شده شـاخص نسـبت افـراد فقیـر در      .کند می تغییر ) باشد فقر خط با متناظر درآمد از کمتر جامعه

 آمده است . 4جدول شماره 

 : شاخص نسبت افراد فقیر4جدول شماره 

 33شهری 6/1111

 31شهری 6/33

 33کشور 6/1141

 31کشور 6/3361

 33روستایی  6/1090

 31روستایی 6/3610

 ایران و محاسبات محققمنبع : مرکز آمار 

 

در می یابیم که مقدار شاخص نسبت افراد فقر در سه بعد شهری و  4با تامل در یافته های جدول شماره  

روستایی و کشوری کاهش یافته این امر نشان دهنده کاهش میزان نسبت خانوار های زیر خط فقر می 

یا خیر ؟ در هنگام محاسبه شاخص کاکوانی به  باشد . اما آیا این تغییر در بعد آماری نیز معنا دار است

 .دنبال پاسخ به این سوال هستیم

 ( شاخص  شکاف فقر  5 – 4

علت استفاده از این شاخص این است که این شاخص بر فاصله کلی فقرا نسبت به خط فقر مبتنی است 

که نشان دهنده عمق فقر است . به عبارتی این شاخص میانگین شكاف فقر در جامعه است که  در  آن 

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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الزم برای شكاف فقر برای   افراد غیر  فقیر  صفر محسوب می گردد . شاخص  شكاف فقر مقدار درآمد  

انتقال فقرا   به  باالی خط فقر می باشد . بر اساس این شاخص فقر در جامعه ای بیشتر است که در آن 

تعداد بیشتری از فقرا فاصله بیشتری از خط فقر داشته باشند . اما به نابرابری درآمد بین فقرا اهمیت نمی 

 دهد . 

 فاده می کنیم : است  FGTبرای محاسبه این شاخص از توان اول شاخص  

I =1/n ∑     –        
 
  1   

ام نمونه مورد مطالعه  iدرآمد فرد  Yiخط فقر و  Zتعداد افرد فقیر ،  qتعداد کل افراد ،  nکه در آن 

 آورده شده است  1نتایج محاسبات شاخص شكاف فقر در جدول شماره است . 

 : شاخص شكاف فقر1جدول شماره 

 33شهری 6/4131

 31شهری 6/6323

 33کشور 6/4364

 31کشور 6/6923

 33روستایی  6/4109

 31روستایی 6/6912

 منبع : مرکز آمار ایران و محاسبات محقق

 

در می یابیم که مقدار شاخص شكاف فقر در سه بعد شهری و  1با تامل در یافته های جدول شماره  

مقدار درآمد  الزم برای انتقال فقرا   به  روستایی و کشوری کاهش یافته این امر نشان دهنده کاهش 

در ادامه به پاسخ این  باالی خط فقر می باشد . اما آیا این تغییر در بعد آماری نیز معنا دار است یا خیر

 . سوال می پردازیم

 

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 شدت فقر(  6 – 4

. خصوصیت این شاخص یك شاخص عمومی است و از ویژگی های یك شاخص مناسب بهره مند است 

در اینجا برای محاسبه این   توجه همزمان به عمق فقر و نابرابری بین فقرا می باشد .اصلی این شاخص 

 استفاده می کنیم .  FGTشاخص از توان دوم شاخص 

T=1/n ∑ [ ( Z – Yi )/Z ] 
2

 

ام نمونه مورد مطالعه  iدرآمد فرد  Yiخط فقر و  Zتعداد افرد فقیر ،  qتعداد کل افراد ،  nکه در آن 

 آورده شده است . 0نتایج محاسبات شاخص شدت فقر در جدول شماره است . 

 : شاخص شدت فقر0جدول شماره 

 33شهری 6/319

 31شهری 6/6221

 33کشور 6/3063

 31کشور 6/6214

 33روستایی  6/391

 31روستایی 6/6362

 منبع : مرکز آمار ایران و محاسبات محقق

 

در این یافته ها در می یابیم که مقدار شاخص شدت فقر در سه بعد شهری و روستایی و کشوری  با تامل 

کاهش یافته این امر نشان دهنده کاهش میزان فقر می باشد . اما آیا این تغییر در بعد آماری نیز معنا دار 

 . است یا خیر ؟ در هنگام محاسبه شاخص کاکوانی به دنبال پاسخ به این سوال هستیم

 ( روش کاکوانی  7 – 4

برای تعمیم اطالعات به جامعه الزم است از یك روش آماری فرضیه های مختلف مورد آزمون قرار بگیرند 

به  ت( گسترش یافته اس1991که توسط ژانگ )( 1993، بدین منظور با استفاده از روش کاکوانی )

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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می شود . یافته های مطالعات فوق ، مبانی یك آزمون آماری مستقیم را برای ه بررسی موضوع پرداخت

،  Zد . با خط فقر مفروض نرا تشكیل میده  Yr و Ys مقایسه سطوح فقر بین دو توزیع درآمدی مانند 

عبارت  Nr و   Ns  شاخص فقر برای دو توزیع مختلف درآمد ، از یك نمونه تصادفی با حجم های 

                   به صورت زیر تعریف می شود .                                                                                                    H6در این صورت آماره فرضیه   Pr(a , z) و Ps(a , z ) زاخواهد بود  

 

ابتدا اختالف دو شاخص )شاخص سال ابتدایی و سال انتهایی برنامه( محاسبه شده و سپس مقدار آماره 

  90/1 بوده و در صورتی که مقدار آماره بزرگتر از 9محاسبه می  شود  . درجه آزادی  آماره  برابر با  

اصل  از  برآورد آماره نتایج حدرصد است .   91باشد نشان دهنده معنا داری اختالف شاخص ها در سطح 

 آمده است . 1کاکوانی در جدول شماره 

 V: شاخص کاکوانی 1جدول شماره 

 

 2p V6 V1 V2 اختالف p1 اختالف  6pاختالف 

 2/691- 1/93- 2/223- 6/30- 6/3323- 6/403- شهری

 2/62- 1/90- 2/620- 6/330- 6/3112- 6/4411- روستایی

 2/61- 2/610- 2/22- 6/333- 6/333- 6/4441- کشور

 

 منبع : مرکز آمار ایران و محاسبات محقق

 

منفی بودن اختالف مقدار عددی شاخص ها نشان دهنده کاهش شاخص در  1با توجه به جدول شماره 

       سال انتهایی نسبت به سال ابتدایی برنامه چهارم توسعه است . معنا دار بودن آماره در تمام  حاالت 

( حكایت از معناداری آماری این تغییرات در تمام شاخص ها 90/1) بزرگتر بودن شاخص نسبت به عدد 

 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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 ( روش سلطه تصادفی  8 – 4

خانوار داشته و از  nنظر بگیرید ، اگر در نمونه مورد بررسی در  0شكل شماره را در  Zخط فقر مشخص 

خانوار زیر خط فقر قرار داشته باشند در این صورت شاخص نسبت سرشمار یا در  qمیان این تعداد خانوار 

. در این مورد منحنی تابع توزیع به در صد فقرا اشاره داشته و    P6 = q/nصد افراد فقیر عبارت است از 

 هر نقطه روی آن حاکی از در صدی از افراد جامعه است که هزینه ساالنه آنها زیر خط فقر است.

همیشه برای  P6باشد در این صورت   Z ، G(X) ≥ F(X)گر به ازای همه مقادیر زیر خط فقر تا مقدار ا 

توزیع اول بیشتر از توزیع دوم خواهد بود یعنی رتبه فقر به ازای جمیع مقادیر خط فقر بر اساس شاخص 

 مانند شكل زیر:نسبت فقرا پایدار و مستقل از خط فقر محاسبه می شود . 

 
 0شماره شكل 

در این مطالعه شاخص نسبت افراد فقیر را به صورت تجمعی در دهك های مختلف محاسبه کرده ایم . 

 حقیقی  سپس هزینه دهك های مختلف ) در هر دو فاز قابل مقایسه ( را بر اساس برابری کمترین مقدار

بعد   سهن مقایسه در نرمال کرده و سپس به ترسیم و مقایسه نمودار شاخص  می پردازیم . ای 166با 

برنامه چهارم توسعه انجام  31و انتهایی  33جمعیتی شهری و روستایی و کشوری بین دو سال ابتدایی 

 .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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 آمده است . 3نرمال شده یافته ها در بعد کشوری در جدول شماره 

 بعد کشوری : نرمال شده مخارج دهك ها و برآورد تجمعی شاخص نسبت افراد فقیر در3جدول شماره 

 منبع : مرکز آمار ایران و محاسبات محقق

 

 

 در بعد کشوری 31و سال  33: مقایسه فقر تجمعی بین سال 1شكل شماره 

 بر اساس داده های مرکز آمار  منبع : یافته های محقق

 در این نمودار محور افقی درآمد حقیقی نرمال شده می باشد 

  محور عمودی میزان تجمعی شاخص فقر می باشد
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 خط فقر نرمال تجمعی نسبت فقر 31هزینه نرمال  تجمعی نسبت فقر 33هزینه نرمال 

161/433 1/436 166 2/132 131/132 

111/10 13/991 114/40 0/6213 

 231/231 24/31 223/33 11/311 

 234/396 30/2 231/9 11/311 

 346/216 43/39 331/301 24/166 

 462/641 02/41 391/231 33/641 

 432/112 11/41 413/921 16/630 

 139/14 33/11 111/024 11/342 

 119/134 91/31 114/113 39/49 

 1431/94 166 1304/631 166 

 

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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 آمده است . 9یافته های نرمال شده در بعد شهری در جدول شماره 

 یر در بعد شهری: نرمال شده مخارج دهك ها و برآورد تجمعی شاخص نسبت افراد فق 9جدول شماره  

 خط فقر نرمال تجمعی نسبت فقر 31هزینه نرمال  تجمعی نسبت فقر 33هزینه نرمال 

166 1/01 160/364 2/13 401/114 

101/310 13/1 111/31 4/3 

 214/114 22/13 223/214 1/0 

 202/011 33/31 213/631 13/91 

 312/349 41/10 329/361 22/34 

 301/211 01/23 333/113 33/10 

 439/19 11/11 401/192 12/49 

 131/412 31/10 106/231 12/03 

 112/314 91/13 136/416 33/14 

 1321/144 166 1291/213 166 

 منبع : مرکز آمار ایران و محاسبات محقق  

 

 

 در بعد شهری 31و سال  33: مقایسه فقر تجمعی بین سال 3شكل شماره 

 اساس داده های مرکز آمارمنبع : یافته های محقق  بر 

 در این نمودار محور افقی درآمد حقیقی نرمال شده می باشد 

 محور عمودی میزان تجمعی شاخص فقر می باشد
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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 
.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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 آمده است . 16نرمال شده یافته ها در بعد روستایی در جدول شماره 

 ر بعد روستایی: نرمال شده مخارج دهك ها و برآورد تجمعی شاخص نسبت افراد فقیر د16جدول شماره 

 خط فقر نرمال تجمعی نسبت فقر 31هزینه نرمال  تجمعی نسبت فقر 33هزینه نرمال 

113/463 3/13 166 3/11 023/121 

222/110 19/61 196/910 1/14 

 299/131 31/49 201/424 12/61 

 312/411 41/41 323/11 11/29 

 440/093 06/39 390/1 23/31 

 133/201 10/90 416/364 36 

 042/34 34/91 101/191 41/93 

 134/323 91/0 094/416 03/23 

 1631/993 90/19 963/330 33/91 

 2642 166 1163/30 166 

 منبع : مرکز آمار ایران و محاسبات محقق 

 

 

 در بعد روستایی 31و سال  33: مقایسه فقر تجمعی بین سال 9شكل شماره 

 داده های مرکز آمارمنبع : یافته های محقق  بر اساس 

 در این نمودار محور افقی درآمد حقیقی نرمال شده می باشد 

 محور عمودی میزان تجمعی شاخص فقر می باشد
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و دانستن اینكه محور افقی نمودار ، درآمد نرمال شده و محور عمودی  ، 9و  3و  1شكل های با توجه به 

نسبت به سال  31نمودار ، نسبت تجمعی فقر است ، خواهیم دید که  میزان فقر در تمام ابعاد در سال 

در  33کاهش یافته است . علت این نتیجه گیری نیز در این است که نمودار فقر تجمعی برای سال  33

 قرار دارد . 31خط فقر مذکور در باالی نمودار فقر تجمعی برای سال  تمام نقاط تا

  ( نتیجه گیری ١ – 4

 با توجه به مطالب بیان شده در این فصل به نتایج زیر می رسیم :

این امر نشان . مقدار اسمی خط فقر در سه بعد شهری و روستایی و کشوری افزایش یافته است :  1

دهنده افزایش میزان مصرف خانوار های زیر خط فقر و یا افزایش قیمت کاالهای مصرفی و یا هر دو مورد 

 . می باشدبه صورت توامان 

این امر نشان که ر در سه بعد شهری و روستایی و کشوری کاهش یافته ی: مقدار شاخص نسبت افراد فق 2

در  . دهنده کاهش میزان نسبت خانوار های زیر خط فقر در سال انتهایی نسبت به سال ابتدایی می باشد 

 تفاوتی معنا دار است .در مقدار شاخص که تفاوت ایجاد شده نشان داد شاخص کاکوانی  ادامه

نشان  جریاناین که  : مقدار شاخص شكاف فقر در سه بعد شهری و روستایی و کشوری کاهش یافته 3

با استفاده از شاخص  .دهنده کاهش مقدار درآمد  الزم برای انتقال فقرا   به  باالی خط فقر می باشد  

 . به بررسی تغییر مقدار شاخص پرداختیم . حاصل آن شد که این تفاوت ، تفاوتی معنا دار استکاکوانی 

نشان  پدیدهاین که کشوری کاهش یافته  : مقدار شاخص شدت فقر در سه بعد شهری و روستایی و 4

و با استفاده از شاخص کاکوانی  .می باشدو کاهش نابرابری بین فقرا در جامعه فقر  عمقدهنده کاهش 

 تفاوتی معنا دار است .در مقدار شاخص که تفاوت ایجاد شده  دریافتیم

عد شهری و روستایی و مقدار فقر در هر سه بمشخص شد که : با استفاده از روش سلطه تصادفی  1

 ابتدایی و انتهایی کاهش یافته است .   هایکشوری در مقایسه بین سال
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 پیشنهادات و بندی جمع(  1٥ – 4

کاهش کشور وکلروستاییشهری،برنامه چهارم توسعه در نواحی طولدرفقرکهدندهمینشاننتایج

دیگر اثر برنامه چهارم یافته است . به عبارتر سه شاخص فقر محاسبه شده کاهش ه مقدار  یافته است .

درنواحیایندرفقرافقیرترین . است مثبت بودهروستایی و شهری نواحیدرفقیرافراد توسعه بر رفاه

 دوره برنامه از رفاه بیشتری برخوردار شده اند . و تعداد فقرا در طول این برنامه کاهش یافته است .طول

که این حكایت از  فقر کاهش یافته است نرخبایكسانینسبتبهفقرشكافکهاستاینواقعیتعالوه،به

 شده اند . تراین دارد که به طور متوسط فقرا به خط فقر نزدیك

بادورهطول ایندرکشوردرو نسبی  مطلقفقرکه کاهشرسدمینظربهکلی،جمع بندییكعنوانبه

کالنشاخصسه. همخوانی دارددورهاینطولدرچهارم توسعه ،برنامه هایخصیصهوهاواقعیت

نرخدرکاهشوخصوصیبخشحقیقی سرانهدرمصرفافزایش واقعی،دستمزدافزایشیعنیاقتصادی،

برعالوه. استکشورجمعیتفقیروکم درآمدهایزندگی بخشوضعیتورفاهافزایشنشانگربیكاری

 کناردر. استموثر بودهبر کاهش فقر نیزاساسیکاالهایرویدولتیمالحظه مخارجقابلافزایشاینها،

که در طول این برنامه افزایش قیمت بی سابقه نفت را شاهد داشتتوجهنیزنكتهاینبهبایدباال،موارد

.1یابدبهبودبا افزایش مخارج دولت فقراکه وضعیتاستبودهاینبرانتظاربودیم . بنابراین

یکمتر عمومیمخارجازابتدادرفقرااگر .  دارددولت عمومیمخارجمیزانبهبرنامه بستگیرفاهیاثر

 . ایجاد نمی کندآنهارفاهی وضعیتبرزیادیتغییر،عمومیمخارجکاهشیاقطعباشند،مندبهره

 بهنسبتروستاییمناطقدرسومودومشغلبهفرصت دستیابیبودنباید در نظر داشت که بعلت کمتر

 .در این مناطق دنبال شود باید سیاست های حمایتی به شكل بهتر و موثر تریشهریمناطق

                                                           
 مرکز آمار ایرانآمارهای سری زمانی بانك مرکزی وآمارهای ـ  1
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سطحی مطلوب از بهدستیابیبرایاحتیاجمورددرآمدبرمبتنیفقربهراجعصرفًابحثمطالعه،ایندر

سایر ابعاد فقر را می توان به صورت زیر بیان پیشنهاد برای مطالعه دو. ه استبودنیازمورد کاالهایسبد

 :داشت

 وآموزشجملهازافرادرفاهبراثرگذاردیگرمهمعواملفراموشیبهمنجردرآمد،روی صرفتمرکزاول،

بینتعادل،مطالعهایندوم،.می دهندگسترشراافرادبلندمدتقابلیت هایکه، می شود  بهداشت

به حداقل سطح . بررسی دقیق ساعات فعالیت افراد برای دسترسی می گیردنادیدهراکارواستراحت

زندگی نیز می تواند مورد مطالعه قرار بگیرد.

فقیر افرادزندگیاستاندارد افزایش سطحآنمتعاقبوایرانبرنامه چهارم توسعه درتجربهخالصه،طوربه

نشان دهنده این موضوع است که دارا بودن آمار و اطالعات دقیق و برنامه ریزی صحیح سبب افزایش رفاه 

 باید دانستجامعه می شود . البته بعد اجرایی در انجام برنامه های توسعه را نیز نباید نادیده گرفت . 

ول این برنامه سبب ایجاد برخی شده به علت افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد دولت در ط دفضای ایجا

تحوالت در این برنامه 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 



01 

 

 

 

 

 

   منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



00 

 

 منابعفهرست 

 . ایران مرکزآمار ."فقر و درآمد نابرابری های شاخص برشناخت درآمدی "(.1311قمی،ابوالفضل) .ابوالفتحی 1

  .موسسه ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  "آیا فقیران افزایش یافته اند "(  1311. اخوی احمد. ) 2

مجله تحقیقات اقتصادی  "اثر سیاستهای تعدیل بر فقر و توزیع درآمد "پروین سهیال و زیدی راضیه .. 3

 . 1336. بهار و تابستان  13شماره ی 

، ص  2مجله برنامه و بودجه ، شماره  "فقر ، خط فقر و کاهش فقر  "( 1313پژویان ، جمشید . ) .  4

23- 1 

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه  "اثرات تعدیل اقتصاد بر فقر "( 1313. حسن زاده علی .) 1

 طباطبایی .

برآورد خط فقر در مناطق شهری استان تهران و مقایسه تطبیقی آن با  "( 1319حكمتی فرید صمد .).  0

 تصاد دانشگاه تهران . دانشكده اق "کل کشور

خط  اندازه گیری شاخص های فقر در ایران ، کاربرد انواع"( 1331خداداد کاشی ، فرهاد و همكاران ) . 1             

 ( پژوهشكده آمار . 1303 – 1319) "فقر ، شكاف فقر ، شاخص فقر 

برآورد خط فقر در ایران طی  "( 1334خداداد کاشی ، فرهاد . حیدری ، خلیل . باقری ، فریده ).  3

 . 11فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال چهارم ، شماره  "( 1303 – 1319 )ساالهای

ساختار بازرگانی ومقایسه تطبیقی خط فقر در کاالهای اساسی طی برنامه  "( 1311. رحیمی عباس .) 9

 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی . "اول توسعه 

 "بررسی مسئله فقر و اندازه گیری خط فقر در استان اصفهان  "(  1330سلیمان نژاد ، علی اکبر . ).  16

 پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته اقتصاد ، دانشگاه پیام نور .

 .  31 –34 شماره بودجه و برنامه مجله"اقتصادی کالن سیاستهای و فقر "(1311). . سوری داوود 11

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 



01 

 

ریزی  برنامه در پزوهش عالی مؤسسه "فقر و نابرابری و رشد اقتصادی در ایران  "( 1336. سوری داوود.) 12

 توسعه .

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم "تحوالت اقتصادی ایران  "صادقی ، حسین . قنبری ، علی . .  13

 انسانی .

فصلنامه ناظر  "اثرات پرداخت یارانه کاالهای اساسی بر فقر وشاخص های فقر  ". کاظمی مهدی .  14

 . 1336. تابستان  اقتصاد

 . مرکز آمار ایران 11

پایان نامه کارشناسی ارشد ،  "تحلیل و بررسی فقر در استان کردستان "( 1313معنوی ، مهران . ).  10

 تی .رشته اقتصاد ، دانشگاه شهید بهش

 . 24فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ، شماره  "اندازه گیری فقر در ایران  "( 1331محمودی ، وحید . ). 11

 توسعه مقایسه وضعیت رفاهی خانوارهای شهری در شروع و پایان برنامه اول "( 1311. نیلی فرهاد .) 13

 مجموعه مقاالت گردهمایی فقر زدایی . "

1 .Assadzadeh, Ahmad and Satya Paul. )2661(, "Poverty, Growth and 

Redistribution, a Case Study of Iran", UNU, WIDER (21-20 May 2661). 

2 .Bishop, A., J. P. Formby and P. D. Thistle (1939); " Statistical Inference, 

Income Distribution and Social Welfare",in D. J. Slottje”, Ed., Research on 

Economic Inequality, Vol 1, Greenwich, Ct: JAI Press, pp. 49-32  .  

3 . Chow , K . V . (1939) " Statistical Inference for Stochastic Dominance : a 

Distribution free Approach " Ph.D. thesis , University of Alabama .  

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 



03 

 

4 . Davidson , R . Duclos , Jean-yves.(1999) " Statistical Inference for 

Stochastic Dominance and for measurement of poverty and Inequality "  . 

Econometrica, 01, 1413 -  1400.                               

5 . Foster, J.E., J. Greer and E. Thorbecke (9111). A Class of Decomposable 

Poverty Measures" Econometrica, 55, 969- 996. 

0 .Grootaert C . )1936( "The determinants of poverty in Côted’Ivoire in the 

1936s", Journal of African Economies, Vol. 0, No. 2 

1 .Kakvani ,N . (1993) " Statistical Inference in the Measurement of Poverty " 

Review of Economics and Statistics, 11, pp. 032 – 039. 

3 . Kakvani ,N.(2663) "Issues in Setting Absolute Povery Line".Poverty & 

Social paper, 3 , Asian Development Bank.  

9 .Ravallion, M., (1993) "Poverty Lines in Theory and Practice" World Bank, 

LSMS working paper, No. 133 

 

 

 

 

 

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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ها پیوست  

 

 

 

 

 

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 



16 

 

1333انگل برای مناطق شهری در سال  ضریب: تخمین  پیوست الف  

Dependent Variable: CF   

Method: Least Squares   

Date: 63/61/11   Time: 10:11   

Sample: 1 16    

Included observations: 16   

CF = C(1)+C(2)*CT 
  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) 39996192 69310260 49339444 696612 

C(2) 69166039 69640110 11964361 696666 

     
     

R-squared 
69901311 

    Mean dependent var 
10921961 

Adjusted R-squared 69901130     S.D. dependent var 69129460 

S.E. of regression 69163106     Akaike info criterion -19110069 

Sum squared resid 
69630136 

    Schwarz criterion 
-19410692 

Log likelihood 99133641     Hannan-Quinn criter. -19132991 

F-statistic 22092921     Durbin-Watson stat 69394462 

Prob(F-statistic) 69666666    

     
     

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار ایران

1333: محاسبه و برآورد خط فقر برای مناطق شهری در سال پیوست ب  

 

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار 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 
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1333انگل برای مناطق روستایی در سال  ضریب: تخمین  پیوست ج  

Dependent Variable: CF   

Method: Least Squares   

Date: 63/61/11   Time: 19:49   

Sample: 1 16    

Included observations: 16   

CF=C(1)+C(2)*CT 
  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C(1) 29113230 69411393 49011914 696611 

C(2) 69321111 69621033 29912033 696666 

     
     

R-squared 69991623     Mean dependent var 10919113 

Adjusted R-squared 69939960     S.D. dependent var 69001316 

S.E. of regression 
69600393 

    Akaike info criterion 
-29394441 

Sum squared resid 69631363     Schwarz criterion -29333924 

Log likelihood 13991221     Hannan-Quinn criter. -29406323 

F-statistic 33390141     Durbin-Watson stat 69932063 

Prob(F-statistic) 
69666666 

   

     
     

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار ایران

1333: محاسبه و برآورد خط فقر برای مناطق روستایی در سال  پیوست د  

 

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار 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 
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1333انگل برای کشور در سال  ضریب: تخمین پیوست ه   

Dependent Variable: CF   

Method: Least Squares   

Date: 63/61/11   Time: 21:20   

Sample: 1 16    

Included observations: 16   

CF = C(1)+C(2)*CT 
  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) 39919313 69130306 09141411 696661 

C(2) 69090036 69631290 19913011 696666 

     
     

R-squared 
69919310 

    Mean dependent var 
11913111 

Adjusted R-squared 69911301     S.D. dependent var 69421332 

S.E. of regression 69604331     Akaike info criterion -29411113 

Sum squared resid 
69633119 

    Schwarz criterion 
-29416030 

Log likelihood 14931110     Hannan-Quinn criter. -29131146 

F-statistic 33991393     Durbin-Watson stat 69934193 

Prob(F-statistic) 69666666    

     
      

داده های مرکز آمار ایران منبع : محاسبات محقق بر پایه  

1333: محاسبه و برآورد خط فقر برای کشور در سال پیوست و   

 

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار 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 
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1331انگل برای مناطق شهری در سال  ضریب: تخمین پیوست ز   

Dependent Variable: CF   

Method: Least Squares   

Date: 63/61/11   Time: 19:46   

Sample: 1 16    

Included observations: 16   

CF=C(1)+C(2)*CT 
  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) 39011133 69136410 09922406 696661 

C(2) 69126391 69629196 24909013 696666 

     
     

R-squared 
69931613 

    Mean dependent var 
10910199 

Adjusted R-squared 69931431     S.D. dependent var 69122216 

S.E. of regression 69603636     Akaike info criterion -29113142 

Sum squared resid 
69631133 

    Schwarz criterion 
-29413621 

Log likelihood 14910111     Hannan-Quinn criter. -29119929 

F-statistic 06999269     Durbin-Watson stat 69111214 

Prob(F-statistic) 69666666    

     
      

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار ایران

1331: محاسبه و برآورد خط فقر برای مناطق شهری در سال  پیوست ح  

 

محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار ایران منبع :  

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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1331انگل برای مناطق روستایی در سال  ضریب: تخمین  پیوست ط  

Dependent Variable: CF   

Method: Least Squares   

Date: 63/36/11   Time: 21:11   

Sample: 1 16    

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 19433469 69119930 29103016 696332 

CT 
69301214 69631396 21919123 696666 

     
     

R-squared 69939299     Mean dependent var 10901231 

Adjusted R-squared 
69931901 

    S.D. dependent var 
69161221 

S.E. of regression 69611313     Akaike info criterion -29163304 

Sum squared resid 69641399     Schwarz criterion -29642341 

Log likelihood 
12911032 

    Hannan-Quinn criter. 
-29109111 

F-statistic 13991336     Durbin-Watson stat 69143016 

Prob(F-statistic) 69666666    

     
      

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار ایران

1331: محاسبه و برآورد خط فقر برای مناطق روستایی در سال پیوست ی   

 

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار 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 
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1331انگل برای کشور در سال  ضریب: تخمین پیوست ك   

Dependent Variable: CF   

Method: Least Squares   

Date: 63/36/11   Time: 21:10   

Sample: 1 16    

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 29412904 69114364 49362211 696620 

CT 
69363210 69636391 21999369 696666 

     
     

R-squared 69933362     Mean dependent var 11946131 

Adjusted R-squared 
69930346 

    S.D. dependent var 
69060631 

S.E. of regression 69609122     Akaike info criterion -29311162 

Sum squared resid 69633000     Schwarz criterion -29210931 

Log likelihood 
13913111 

    Hannan-Quinn criter. 
-29333339 

F-statistic 01199663     Durbin-Watson stat 69126161 

Prob(F-statistic) 69666666    

     
      

منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار ایران   

1331برای کشور در سال : محاسبه و برآورد خط فقر پیوست ل   

 

 منبع : محاسبات محقق بر پایه داده های مرکز آمار 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 
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  پیوست م 

 

 عنوان : روند تغییر درآمد نفتی

 منبع : بانك مرکزی

  پیوست ن 

 

 عنوان : روند تغییر نرخ بیكاری

 منبع : بانك مرکزی

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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 : هزینه های خالص ساالنه یك خانوار شهری و روستایی هزار ریال پیوست س

 

 

 

         

         

 
        

 
        

         

 
        

 
        

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 



Abstract 

 

The aim of this study is to compare the poverty line in Iran using different 

techniques . We estimated inverse Engel coefficient for different regions in Iran 

between 5002-5002.  We then used this poverty line to compute the FGT index. 

We emphasize that the poverty line in the urban areas and cities has always been 

above that of rural areas. The results show that poverty in the country during this 

period  in urban and rural areas has decreased in The Fourth Development 

Program. Besides the practical results of this thesis, a new methodology for 

comparing poverty indicators has been proposed .This method has the ability to 

eliminate the  comparison errors resulting from comparing the poverty indices two 

at a time. 

 

Keyword 

Poverty, poverty line, poverty index  FGT, inverse Engel coefficient, stochastic 

dominance approach. 

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 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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