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 دانشگاه مازندران

 تعهدنامه اصالت پایان نامه )رساله(

 39513935539بدینوسیله اینجانب کمال غضنفری اقدم دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی با شماره دانشجویی 

اینجانب تحت عنوان عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ایران: کاربرد نمایم که کلیه مطالب مندرج در این پایان نامه  تعهد می

های شبه تابلویی حاصل فعالیت پژوهشی خودم بوده که به راهنمایی یا مشاورت اساتید دانشگاه مازندران تهیه شده است روش داده

مالکیت معنوی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در  و در هر جا که از دستاوردها یا آثار علمی دیگران استفاده شده با رعایت حقوق

 ، ارجاع داده شده و در منابع پایانی ذکر شده است. متن پایان نامه

ها و موسسات دولتی یا غیردولتی ارائه  سطح، باالتر یا پایین تر هیچیک از دانشگاه این اثر پژوهشی قبالٌ برای اخذ هیچ مدرک هم

و اثبات خالف هر یک از موارد فوق، دانشگاه مازندران حق دارد بدون نیاز به حکمی از مراجع نشده است، در صورت احراز تخلف 

قضایی یا غیرقضایی، نسبت به ابطال مدرک تحصیلی اینجانب / اینجانبه اقدام کند و حق پیگیری قضایی موضوع نیز برای دانشگاه 

 نمایم. را از خود ساقط می مازندران محفوظ است و اینجانب / اینجانبه حق هرگونه اعتراض

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این اثر، متعلق به دانشگاه مازندران است و هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطالعات 

تاد راهنما یا نامه / رساله، بدون موافقت دانشگاه مازندران یا اس برداری ترجمه و اقتباس از پایان به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه

 مشاور، ممنوع است، نقل مطالب با ذکر ماخذ بالمانع است.

 

نام و نام خانوادگی و امضاء       صحت امضای دانشجو مورد گواهی است.

 دانشجو

 

 مدیر گروه دانشکده

 

 معاون پژوهشی دانشکده
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 تشکر و قدردانی

 

طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به سپاس بی

 .رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت

 

شان صالبت، از رفتارشان محبت و ازصبرشان ایستادگی را سپاس و تشکر فراوان از پدر و مادرم که از نگاه

 ام.آموخته

 

های خود مرا هدایت کرده و ار خانم دکتر زهرا)میال( علمی که با راهنماییسپاس و قدردانی فراوان از سرک

 اند.  همواره مادرانه مشوق من بوده

 

 

 های خود من را رهنمون ساختند.یاریآبادی که با تشکر از جناب آقای دکتر محمد تقی گیلک حکیم
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 تقدیم به روح آسمانی پدربزرگ و مادربزرگم 
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 چکیده:

اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پایدار -عنوان یکی از معضالت اجتماعیفقر به 

آید. الزمه اجرای شود. از این رو، کاهش فقر یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار میمی

ل های کاهش فقر، شناخت فقر و عوامل موثر بر آن است. لذا در این مطالعه برای بررسی عوامسیاست

خانوار شهری و  58889درآمد -های طرح هزینهموثر بر احتمال خروج از فقر با استفاده از ریزداده

% میانگین مخارج خانوار ، 66، و محاسبه خط فقر با روش 5933خانوار روستایی در سال  53959

ها  داده ها به تفکیک شهری و روستایی شناسایی شدند. پردازش اولیه خانوارهای فقیر در سطح استان

 توجه شود. توزیع جغرافیایی فقرهای فقر زدایی باید به  نشان داد که در برنامه

های تابلویی با اثرات تصادفی، نشان داد که، زن بودن چنین، نتایج برآورد مدل الجیت داده هم

های تحصیل و وضعیت درآمدی سرپرست سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. متغیرهای سال

انوار، تعداد افراد باسواد و تعداد افراد شاغل خانوار اثری معنادار بر احتمال خروج از فقر دارند.  افزایش خ

دهد. زندگی در مناطق شهری، احتمال فقیر شدن را بعد خانوار احتمال خروج از فقر را کاهش می

های جوانی و  سال یعنی دراست.  شکل بوده Uدهد. تاثیر سن سرپرست خانوار بر فقر افزایش می

که با ورود به دوران پیری احتمال قرارگیری در دایره   سالی احتمال خروج از فقر وجود دارد درحالی میان

های فقرزدایی به افراد مسن به ویژه زنان  شود که در برنامه یابد. بنابراین، پیشنهاد می فقر افزایش می

 ود. ش مبذول ای سرپرست خانوار بدون درآمد توجه ویژه

 

درآمد -های طرح هزینههای شبه تابلویی، ریز دادهفقر، خط فقر، مدل الجیت داده :کلمات کلیدی

 خانوار، ایران
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 کلیات پژوهش -فصل اول

 

 مقدمه-1-1

جوامع انسانی در طول تاریخ با مسائل گوناگونی مواجه بوده است که فقر یکی از دیرپاترین این 

مسائل است. عمق و وسعت فقر در جوامع گوناگون به اقتضای شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

شرایط، گوناگون است. این تمایز و تنوع تا ی مواجهه با فقر نیز به اقتضای همین متفاوت است. نحوه

فرما است، نه تنها حدی است که فقر در برخی از جوامع، از جمله جوامعی که در آن نظام کاستی حکم

-شود بلکه به عنوان امری عادی و طبیعی لحاظ میبه عنوام یک مسئله و نابسامانی در نظر گرفته نمی

ملکرد نادرست و نامناسب فرآیند توزیع درآمد و ثروت در درون گرعگردد. وجود فقر در هر جامعه بیان

گذاران امور اقتصادی و سیاسی به دنبال راهکارهایی برای بر همین اساس سیاست .آن جامعه است

کاهش فقر و آثار مخرب ناشی از آن هستند. با توجه به گستردگی و چند بعدی بودن فقر، کاهش و در 

 ک برنامه بلند مدت دارد.نهایت امحای آن نیاز به ی

 بیان مسئله-1-2

رو به ی جوامع بشری در تمامی دوران تاریخ به نوعی با آن رو پدیده فقر معضلی است که کلیه

زمانی فقر و غنا بوده و هستند. پدیدار شدن فقر به صورت یک باره در یک مقطع خاص نبوده، بلکه هم

های موجود جوامع در طول تاریخ بوده است. این جی نظامهای مختلف، حاصل تدریها و مکاندر زمان

آورد. چرا که این امر معضالت اجتماعی و اقتصادی مختلفی را در ابعاد گوناگون برای جوامع به بار می

پدیده که خود نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ ثبات سیاسی، همبستگی 

کند. این پدیده هنگامی که از نسلی به ها را تهدید میجسمی و روحی ملتچنین سالمت اجتماعی و هم
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ریشه دوانده و به صورت یک فرهنگ تبدیل شده و به عنوان مانعی پایدار در  ،نسل دیگر تداوم یابد

 گردد.مقابل توسعه تبدیل می

 اهمیت و ضرورت پژوهش-1-3

یین عوامل موثر بر آن و مشخص های کاهش فقر، شناسایی و تعالزمه اجرای موفق سیاست

ترین کردن گستره و ابعاد آن است. اطالع از گستردگی فقر حاکم بر جامعه و عوامل موثر بر آن از مهم

 اتخاذ ، به. عدم شناخت صحیح فقر و ابعاد آنآیدهای کاهش فقر به شمار میمسائل در تدوین برنامه

ها و تداوم فقر و نیز ها  و برنامهادی، عقیم ماندن تالشمالی نامناسب، اتالف منابع کمیاب اقتص سیاست

های شود. از جمله روندهای مطرح در تدوین برنامهی پایدار منجر میممانعت از دستیابی به توسعه

گیری های فقیر و اتخاذ تدابیر فقرزدایی همراه با جهتهای گروهمبارزه با فقر، شناخت دقیق ویژگی

هایی های مختلف از نظر شرایط اقتصادی حاکم با یکدیگر تفاوتاست. زیرا استانای یا استانی منطقه

 .دارند

 اهداف و سواالت پژوهش-1-4

های توسعه اقتصادی کشور بر بسط از اهداف توسعه کاهش فقر است، در برنامهجا که یکیاز آن

های کاهش فقر، موفقیت آمیز سیاستی اجرای و تحقق عدالت اجتماعی تاکید شده است. الزمه

هایی از فقر تعیین کنندهاین پژوهش بر تمرکز اصلی  بنابراینشناسایی و تعیین عوامل موثر بر فقر است، 

به خوبی ارتباط بین که  ای باشدبه گونهباید  ، مدللذاهای خانوار در ارتباط هستند. است که با ویژگی

 .تبیین کندهای خانوار را فقیر بودن و ویژگی
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های شبه عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ایران با روش دادهجا که هدف بررسی  از آن

در سطح ( خط فقر محاسبه شد 21ه خطوط فقر )بعد از محاسباست لذا  بوده 2931تابلویی برای سال 

خانوار  28889یی و خانوار روستا 23491 های با استفاده از داده ها به تفکیک شهری و روستایی استان

و جداسازی خانوار فقیر از غیر آن، یک شبه پانل یا پانل مصنوعی تشکیل شد که جهت برآورد شهری 

الزم به ذکر  تابلویی و روش برآورد اثرات تصادفی استفاده شده است.شبه های مدل الجیت با دادهآن، از 

 است.  استخراج شده 2931ان در سال ها از طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایر است که داده

 است را فراهم ساخت: برازش فوق، امکان پاسخگویی به سواالتی که در ادامه آمده

 دهد؟ ها را افزایش میآیا افزایش بعد خانوار، احتمال فقر خانوار

ها از ها تاثیر بیشتری بر احتمال خروج آناقتصادی خانوار-های اجتماعیکدامیک از ویژگی

 ه فقر دارد؟دایر

 پژوهش هفرضی-1-5

 دهد.افزایش بعد خانوار، احتمال خروج از فقر را کاهش می

 ساختار پژوهش -1-6

فصل اول مقدمه و کلیاتی از تحقیق ارائه شده نامه در پنج فصل تدوین شده است. در این پایان

گیری خط فقر ختلف اندازههای مادبیات مرتبط با فقر از جمله تعاریف فقر و روشبه است. در فصل دوم، 

است.  اختصاص یافتهچنین مروری بر مطالعات قبلی صورت گرفته بر فقر در داخل و خارج از کشور و هم

شود و پس از آن آمار توصیفی و واکاوی مورد استفاده توضیح داده می تحقیق در فصل سوم ابتدا روش
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ها به تفکیک شهری و  در سطح استانخطوط فقر در فصل چهارم ابتدا  ها در دستور کار قرار دارد.داده

شود. پس از این جداسازی  خانوار فقیر از غیر فقیر جدا میشود و پس از آن محاسبه میروستایی 

در نهایت برآورد مدل و  شود. های متفاوت مورد بررسی واقع می از جنبههای فقیر های خانوارویژگی

 ها اختصاص دارد. گیری و ارائه پیشنهادنتیجه شود. فصل پنجم بهتفسیر نتایج ارائه می
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6 
 

 

 فصل دوم
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 مروری بر ادبیات موضوع-فصل دوم

 

 مقدمه-2-1

ی فقر به عنوان نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همواره پدیده

 چنین همآید و ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای جوامع بشری به شمار می

های توزیع ناعادالنه و نابرابر درآمد در از پیامد اندازد. فقرها را به خطر میسالمت جسمی و روحی ملت

گذاران امور شود. بر همین اساس سیاستجامعه است و به عنوان مانعی برای توسعه پایدار شناخته می

اقتصادی و سیاسی به دنبال راهکارهایی برای کاهش فقر و آثار مخرب ناشی از آن هستند. با توجه به 

 قر، کاهش و در نهایت امحای آن نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد.گستردگی و چند بعدی بودن ف

ای، اقدامات نمادین و عملی را المللی و منطقهبه منظور جلوگیری از توسعه فقر، نهادهای بین 

ی ریشه کنی فقر نام نهاد. بانک را دهه 1991-6002ی دهه 1در پیش گرفتند. برای مثال، سازمان ملل

ق دنیای رها از فقر، جهانیان را به اقدام موثر و برخورداری عمومی از بهداشت، مسکن برای تحق 6جهانی

گذاری هدف 3، سازمان توسعه همکاری اقتصادی1992و آموزش دعوت نمود. در همین راستا در سال 

نیمی از افرادی که فقیر هستند از شرایط فقر خارج  6012کرد که از طریق مشارکت جهانی تا سال 

 .(1331چیلر، )ارظروم این اقدامات در بسیاری از مناطق جهان با موفقیت مواجه شد شوند.

های گوناگون در راستای کاستن از فقر و های مختلف به شکلها در دورهدر ایران، دولت

ها از جمله تامین آب آشامیدنی، تامین ی خدمات زیر بنایی در روستااند. توسعهمحرومیت اقدام کرده

                                                           
1
United Nations (UN) 

2
 World Bank (WB) 

3
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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های اولیه، برق رسانی و برقراری نظام حمایت از سالمندان روستایی و نیز توسعه بیمه و مراقبت بهداشت

-آید. با این همه بررسیهای این خدمات به شمار میهای حمایتی از بارزترین مصداقهمگانی و پوشش

درصد فقرا  1333-1312های های صورت گرفته حکایت از فراز و فرود در مبازره با فقر دارد. طی سال

(. در 1332و همکاران،  باقریشکاف فقر روندی نزولی داشته است ) چنین همکالری و  6300بر اساس 

ها درصد فقرا کاهش یافته است اما در کل، هرچند در برخی سال 1396-1333های حالی که طی سال

 (.1391درصد فقرا روندی افزایشی داشته است )حیدری و همکاران، 

های محاسبه ا فقر، روشضمن مرور ادبیات مرتبط با فقر ازجمله تعریف مرتبط ب در این فصل

ی فقر در داخل و خارج از وامل موثر بر فقر، مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینهخط فقر و ع

 .گیردکشور صورت می

 تعاریف فقر-2-2

 تعاریف لغوی فقر-2-2-1

ی در زبان التین است. کلمهpauperitasی مهبه معنای فقر، برگرفته از کلpovertyکلمه 

pauper در زبان التین از دو کلمه یpau و  "کوچک"به معنایpario است  "شوممتولد می"به معنای

 تواند به اندازه مورد نیاز بچه به دنیا آوردای که نمیو در اصل به زمین زراعی غیر حاصل خیز یا دام ماده

 شود )ویکیپدیا(.اطالق می

 "درویشی"های در لغت عبارت از نداشتن مایحتاج است و با واژه "فقر"ادبیات فارسی واژه  در

در لغت به معنای فردی که بسیار محتاج است،  "فقیر"باشد. پس مترادف می "تنگدستی" "تهیدستی"

ه گونه تعریف شداست و فقیر این "فقیر بودن"تعریف شده است. در فرهنگ انگلیسی، فقر به معنای 
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تبار لداری، )علی کسی که پول کافی برای نیازهای اساسی ندارد یا کسی که پول بسیار کمی دارد است؛

1390). 

 تعریف فقر از نگاه محققان-2-2-2

ای چند بعدی است، لذا ارائه تعریف جامع و کامل از آن دشوار است. در جا که فقر پدیدهاز آن

 به فقر اشاره خواهد شد.ادامه به تعریف چند تن از محققان راجع 

کنند. البته (، کلیه تعاریف صورت گرفته مرتبط با فقر به نوعی محرومیت اشاره می1931) 1سن

های متفاوت کامال با هم فرق ها و زمانمحرومیت خود یک مفهوم نسبی است که ممکن است در مکان

، محرومیت از امکانات تلقی داشته باشند، بدین معنی که در یک کشور درحال توسعه ممکن است فقر

که در یک کشور توسعه یافته بر شود که برای ادامه حیات ضروری است نظیر غذا، مسکن، دارو، در حالی

 محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی داللت دارد.

ی هاها و گروه(، در مطالعات خود در خصوص فقر اعتقاد دارد که افراد، خانواده1932) 6تانسند

های غذایی، توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیمجمعیتی را زمانی می

 ها و شرایط و امکانات معمول زندگی، مواجه باشند.مشارکت در فعالیت

(، فقر وضعیتی است که در آن رفاه فرد یا خانوار در سطحی کمتر از سطح 1319حسن زاده )

ه باشد. به عبارتی، در این وضعیت درآمدهای فرد یا خانوار کفاف تامین نیازهای استاندارد قرار داشت

های مناسب و کافی یک فرد توان عنوان نمود که فقدان درآمدنمایند. پس در نهایت میاساسی او را نمی

 شود.یا خانوار برای تامین نیازهای اساسی به عنوان وضعیت فقر در یک جامعه تعریف می

                                                           
1
Sen 

2
 Townsand 
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گیرد. در مفهوم اول، فقر به معنی عدم (، برای فقر دو مفهوم در نظر می1939) 1آتکینسون

ا میزان مصرف کاالیی ها یدسترسی به امکانات معیشتی معین است که طبق آن، هر گاه کل هزینه

شود. در مفهوم دوم، حق برخورداری از خاص توسط فرد از حدی معین کمتر باشد، وی فقیر تلقی می

ها تر باشد، به آناقتصادی است که اگر درآمد فرد از میزان مشخصی پایین-کانات اجتماعیمنابع و ام

 دسترسی نخواهد یافت.

هایی است که عمیقا بر چگونگی گذران (، فقر در ارتباط با انواع محرومیت1332شاطری )طبق 

د. در این صورت هر گونه دهگذارند و توانایی افراد را برای حل مسائل کاهش میزندگی افراد تاثیر می

 ریزی برای آینده و برای بقای هر روزه باید کنار گذاشته شود.برنامه

 فقر از نگاه اسالم-2-3

اسالم، چون دیگر ادیان الهی، به مسئله فقر اهمیت بسیار داده و بر ریشه کن کردن فقر و تامین 

ین اساس و طبق آیات قرآن، یکی از رفاه عمومی، به عنوان یک هدف اقتصادی، تاکید کرده است. بر هم

 دریافت زکات شدن، فقیر بودن است.های مشمول ویژگی

توان دریافت، از نظر اسالم مقصود از گذران زندگی تنها اکتفا به با تفکر در کالم فقها می

شود نیست، بلکه بدان معنا است که کمترین حد معیشت، که در اقتصاد مالک فقر مطلق شمرده می

 .(1390تبار لداری، )علی نان یاری شود تا به سطح زندگی متوسط افراد جامعه دست یابدفقیر چ

 

 

                                                           
1
Atkinson 
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 های کالن اقتصادیی فقر با متغیررابطه-2-4

چه ارتباطی بین متغیرهای اقتصاد کالن )که بعضا به عنوان متغیرهای سیاست گذاری نیز  

ظور به توضیح برخی از این عوامل خواهیم گیرند( و فقر وجود دارد؟ بدین منمورد استفاده قرار می

 پرداخت.

 بیکاری و فقر-2-4-1

-افزایش نرخ بیکاری، معضالت اجتماعی و عدم ثبات سیاسی را به دنبال خواهد داشت. کار مهم

ها و خانوارهای فقیر است. بنابراین، افراد و خانوارهای فاقد شغل، از کسب ترین منبع درآمد گروه

شوند. در این شرایط به علت ی تامین نیازهای اساسی خود در زندگی محروم میدرآمدهای الزم برا

این محدود  یابد وهای الزم حتی تقاضای افراد و خانوارها برای کاالها و خدمات کاهش میفقدان درآمد

شدن بازارها و تشدید رکود اقتصادی خود مزیدی بر گسترش بیکاری و افزایش شدت و حجم فقر در 

های اقتصادی گردد. به عبارت دیگر باید گفت که هر چه میزان مشارکت نیروی کار در فعالیتیجامعه م

کمتر باشد، در نهایت میزان شدت فقر در جامعه افزایش خواهد یافت و برعکس، با افزایش تقاضا برای 

و از میزان و کار و کاهش بیکاری که در نهایت به افزایش درآمدها منجر شده، وضعیت زندگی مردم بهتر 

 (.1339شود)نورمحمدی و حاضری، شدت فقر در جامعه کاسته می

 تورم و فقر-2-4-2

تواند هم از طریق آثار مستقیم خود و های شدید تورمی در مناطق یا کشورها میبروز وضعیت

-هها در وحلهم از طریق آثار غیر مستقیم خود باعث افزایش حجم فقر و محرومیت گردد. افزایش قیمت

در  .دشوهای کم درآمد و فقیر میی اول باعث کاهش میزان قدرت خرید افراد جامعه به ویژه گروه
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ها برای کاالهای اساسی و در نهایت تامین انرژی غذایی کمتر و نتیجه، باعث کاهش میزان تقاضای آن

دم اطمینان در ها از طریق ایجاد و عتر فقر خواهد شد. از طرف دیگر، افزایش شدید قیمتشدت بیش

های اقتصادی و انداز و سرمایه گذاری و در نهایت محدود شدن فعالیتبازارها باعث عدم تمایل به پس

های شغلی و گردد که این مساله در نهایت از طریق کاهش فرصتهای شغلی در جامعه میفرصت

 (.1390بار لداری،ت)علیها، بیکاری و تشدید فقر خواهد شددرآمدی در جامعه باعث کاهش درآمد

 رشد اقتصادی و فقر-2-4-3

شرایط اقتصادی مناسب در هر جامعه به طور عمده یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت 

تواند به عنوان یکی از عوامل انگیزش در باشد، چراکه وجود چنین شرایطی میها میاقتصادی خانوار

های تاثیر ترین فاکتور. رشد اقتصادی یکی از مهمها محسوب گرددجامعه برای افزایش تولیدات و درآمد

گذار بر فقر است و ثبات در اقتصاد کالن برای رسیدن به نرخ رشد پایدار و باال ضروری است. رشد 

های الزم برای ها و محرکتواند از طریق گسترش بازارها، فرصتاقتصادی و افزایش درآمدهای جامعه می

کم درآمد جامعه ایجاد شود. در این وضعیت، تولیدکنندگان در پاسخ به  هایی گروهافزایش درآمد همه

نمایند که این مساله از طریق های جدید ایجاد شده در بازارها، نیروی کار بیشتری را تقاضا میفرصت

تواند نقش قابل توجهی در کاهش فقر جامعه ایفا جذب نیروی کار مازاد و حتی افزایش دستمزدها می

طرف دیگر گروهی از اقتصاددانان براین باورند که رشد اقتصادی ممکن است فقر را افزایش  نماید. از

ها ممکن است با بخش سنتی رقابت کند و آن را ویران سازد. ها معتقد هستند که توسعه حوزهدهد. آن

با توجه ها ممکن است آنقدر باال باشد که اشتغال در سایر بخش ها را تخریب کند. سطح دستمزد حوزه

توان به سادگی اظهار توان دریافت که راجع به ارتباط رشد اقتصادی و فقر نمیبه مطالب گفته شده می

 (.1339نظر نمود و یک نتیجه خاص را به تمام موارد عمومیت بخشید )نورمحمدی و حاضری، 
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 های دولت و فقرهزینه-2-4-4

موزشی و بهداشتی و غیره ازجمله یکی از تامین کاالها و خدمات برای فقرا از قبیل امکانات آ

توان به دو دسته های دولت را میشود. در ایران هزینههای دولت در راستای کاهش فقر تلقی میسیاست

های عمرانی در راستای های جاری است. هزینههای عمرانی و دیگری هزینهطبقه بندی کرد، یکی هزینه

های باشد. در واقع هزینهه و دارای اهداف بلند مدت میافزایش رشد اقتصادی و اشتغال مصرف شد

توانند به طور موثرتری در ایجاد اشتغال و کاهش عمرانی به دلیل تاثیری که بر رشد اقتصادی دارند، می

تواند نیازهای های جاری تنها در کوتاه مدت میفقر به طور دائمی مثمر ثمر باشند در حالی که هزینه

 اید )همان منبع(.فقرا را تامین نم

 مالیات و فقر-2-4-5

توان تحت دو زیر گروه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیر به طور کلی درآمدهای دولت را می

مالیاتی تقسیم بندی نمود. مالیات مستقیم بر اساس سطح درآمد و ثروت افراد تعیین شده و با آن رابطه 

قیم بدون توجه به جایگاه درآمدی افراد و به صورت های غیر مستمستقیم دارد، در حالی که مالیات

های تر به مالیاتای مالیات در توزیع درآمد و فقر، بیششود. اثر تعدیل کنندهیکسان برای همه وضع می

های غیر مستقیم نقش چندانی و مالیات گرددی خرج کردن درآمدهای مالیاتی باز میمستقیم و نحوه

نگر های غیر مستقیم دارای اهداف عدالتبود فقر ندارند. به عبارتی مالیاتدر توزیع مجدد درآمد و به

 شود )همان منبع(.ی افراد جامعه به صورت یکسان وضع مینبوده و برای همه
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 های توزیع درآمد و ارتباط آن با فقرنظریه-2-5

های بررسی دیدگاهترین علت پدیدار شدن فقر است لذا جا که توزیع ناعادالنه درآمد مهماز آن

ست از تقسیم محصول ناخالص ملی ا توزیع درآمد عبارتمختلف توزیع درآمد از اهمیت برخوردار است. 

به عبارت دیگر توزیع درآمد  .بین عوامل تولیدی که در تشکیل و پیدایش ارزش افزوده شرکت داشته اند

عملکرد  مبین و دهدرا نشان می اعیها و طبقات اجتمچگونگی تقسیم درآمد ملی بین گروه ،در اقتصاد

تغییر شکل درآمدهای واقعی به صورتی است که  ،درآمد همنظور از توزیع عادالن است.نظام اقتصادی 

ی هتوان به چهار دستسرمایه داری را می یههای جدید در جامعتئوری .طبقاتی کاهش یابد هفاصل

 سیم بندی نمود.ها تقها، کینز و رادیکالها، نئوکالسیککالسیک

 آدام اسمیت .دننکبحث توزیع درآمد را بر اساس مالکیت عوامل تولید مطرح میها کالسیک

، ارزش تولید ملی بر این اساس .شودیع میزهای مختلف توطور طبیعی بین گروههمعتقد است تولید ب

تمزد، سود سرمایه و هد بود که بین افراد به صورت دسآن خوا یهمتشکل از ارزش عوامل تشکیل دهند

طریق  مزد، ارزش کاری است که میزان آن در بازار کار ازدستدر این نظریه . گرددمالکانه توزیع می هبهر

گردد و سود، بهای سرمایه است. ریکاردو نیز به تحلیل توزیع درآمد عرضه و تقاضای آن تعیین می

 .گیران و سودبران پرداخته استبدرانت خواران، مز یهل از تولید ملی بین طبقات سه گانحاص

. استمحور اصلی نظریه نئوکالسیک ها در استفاده از مطلوبیت به جای هزینه در مبحث ارزش 

ها برای بررسی توزیع درآمد بین عوامل تولید به بهره وری نهایی عوامل تولید متوسل شدند. عدم آن

اً بازار رقابت کامل و عدم وجود اثرات خارجی وجود مازاد اولین بار توسط نئوکالسیک ها ارائه شد. ضمن

 .از دیگر فروض این مدل می باشد
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تقاضای موثر، عامل اساسی در تعیین درآمد و توزیع آن بین عوامل تولید  هاکینزین هبه عقید

-تحلیل تقاضای واحدهای اقتصادی در امر مصرف، پس انداز و سرمایه لذا بر اساس این دیدگاه، و است

وجود تعادل در هر سطحی از اشتغال و  کینز . ویژگی اساسی دیدگاهگیردرد بررسی قرار میگذاری مو

 .دید کوتاه مدت به مسائل است

درآمد کاری و توان اشاره کرد که طبق نظریه توزیع مارکس، ها میدر ارتباط با رادیکال

ی نتیجه و حاصل ارزش نیروی درآمد مل که است اعتقاد بر اینو  دارنددرآمدهای غیر کاری مدنظر قرار 

؛ راه اول باال بردن نرخ . بر این اساس کارفرما برای باال بردن سود، دو راه پیش رو دارداست گرکار

افزایش وری نیروی کار و راه دوم  استثمار از طریق افزایش ساعت کار )کاهش دستمزد( و یا افزایش بهره

ستا توزیع درآمد به چگونگی توزیع قدرت بین این دو گروه در این رااست.  متغیر هثابت به سرمای هسرمای

 .بستگی خواهد داشت

 انواع فقر-2-6

 1فقر مطلق-2-6-1

وضعیتی است که در آن، فرد درآمد الزم برای تهیه حداقل غذا برای حفظ سالمت جسمی، 

اقل انرژی مسکن، حداقل لوازم خانه، پوشاک، بهداشت، آموزش در حد خواندن و نوشتن، آب سالم، حد

 .(1331)پورقربان، برای گرم شدن و حداقل تفریح برای حفظ سالمت روحی را ندارد 

 

 

                                                           
1
Absolute Poverty 
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 1فقر نسبی-2-6-2

شاخص فقری است که بر استاندارد پایین زندگی یا درآمد پایین نسبت به بقیه جامعه مبتنی 

ظار بقیه اجتماع معاصر است. منظور از فقر نسبی فقدان دسترسی به بسیاری از کاالها و خدمات مورد انت

همراه دارد ها بهشود و نتایج زیان باری را برای افراد و خانوادهاست که موجب محرومیت اجتماعی می

 )همان منبع(.

 2فقر قابلیتی-2-6-3

شاخص فقر مطلق و فقر نسبی وضعیت رفاهی افراد را با معیار درآمد یا هزینه خانوار مورد 

گیری فقر وجود گیرند. روش دیگری برای اندازهه فقر درآمدی قرار میدهند و در گروسنجش قرار می

 کند.دارد که فقر را محرومیت از قابلیت یعنی عدم توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف می

 "هاکاالها و قابلیت"عروفی با عنوان (، در مقاله م1931سن) ابتدا توسط آمارتیا "قابلیت"واژه 

شد. سن رویکرد مطلوب به  اجتماعی-ت اقتصادیبه سرعت وارد ادبیا سی فقر،برای برر به کار رفت و

ارزش کاالها را که نهایتا به نقش کارکردی در رفع نیازهای انسان و ایجاد مطلوبیت توجه داشت، تغییر 

داد و رویکرد قابلیتی را که عمدتا متمرکز بر این است که مردم توان انجام چه کارهایی را دارند، 

باید  اجتماعی افراد،-که وضعیت اقتصادی زین آن ساخت. اساس نظریه فقر قابلیتی متوجه آن استجایگ

در واقع مبدا نظریه سن، نقد نظریه درآمد محور به فقر بود. بر پایه  ها باشد نه اجبار،حاصل انتخاب آن

درآمد مشابه، متفاوت  این نقد، مطلوبیت دو نفر در شرایط متفاوت ) مثال یکی سالم و دیگری معلول( از

های انسانی توان درآمد افراد را مستقل از شرایط زندگی ارزیابی کرد. سن در نهایت، قابلیتاست و نمی

                                                           
1
 Relative Poverty 

2
 Capability Poverty 
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های توسعه انسانی مثل سواد، آموزش، سالمت و های انسانی قرار داد و بسیاری شاخصرا معادل با آزادی

ایطی قلمداد کرد که برای افراد توانایی الزم را برای های بنیادی را به معنای شربهداشت و دیگر قابلیت

آورد )علی تبارلداری، های جنسی و مانند آن فراهم میرهایی از قحطی، گرسنگی و سوءتغذیه، تبعیض

1390.) 

 فقر درآمدی-2-6-4

 این به. باشد داشته روز در درآمد دالر یک از کمتر خانوار یک که دهدمی رخ فقر درآمدی وقتی

 عدم دلیل به درآمدی فقر. داشت خواهند ناچیزی مسکن و لباس و ناکافی داروی یا غذا افراد، که معنی

 (.1331است )پورقربان،  ها دارایی سایر و پول به افراد دسترسی

 فقر غیر درآمدی-2-6-5

 و نیست خوب شانزندگی کیفیت اما دارند، پول کمی مقدار افراد که دهدمی رخ فقر غیر درآمدی وقتی

 ممکن و ندارند دسترسی( مناسب نقل و حمل سالم، آب دارو، بهداشت، آموزش،) اجتماعی خدمات به

 به که دلیل این به یا کنند اعتماد مسئولین به توانندنمی چون نکنند امنیت احساس منازلشان در است

 دارند )همان منبع(. تعلق خاصی پذیرآسیب گروه

 1پویایی فقر-2-6-6

 به فقر در دائمی طور به که خانوارها یا افراد از بعضی برابر در. نیست ثابتی و یستاا موقعیت فقر

در دایره فقر  گاه و اندگریبان به دست فقر با گاه که وجود دارند هم دیگر افراد از برند، بسیاریمی سر

 فقر تفاوت. شودمی تهپرداخ گذرا و مزمن فقر نوع دو گیری اندازه به فقر پویایی بررسی برای. قرار ندارند

                                                           
1
Dynamic Poverty 
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کند )علی تبارلداری،  سقوط فقر خط زیر به خانوار مصرف یا درآمد که است زمانی مدت در گذرا و مزمن

1390.) 

 1خط فقر-2-7

 6کند. به عقیده راوالیونخط فقر، آستانه یا مرزی است که فقیران را از غیر فقیران جدا می

ک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک (، خط فقر عبارت است از مخارجی که ی1993)

شود. افرادی که به این سطح رفاه یا سطح حداقل دسترسی ندارند فقیر و سطح حداقل رفاه متحمل می

 شوند.کسانی که به این سطح دسترسی دارند، غیر فقیر تلقی می

قر نیز دارای دو مفهوم که فقر به مفهوم مطلق یا نسبی در نظر گرفته شود، خط فبسته به این

های عملی فقر زدایی حائز اهمیت تواند در سیاستمطلق و نسبی است. انتخاب هریک از این دو می

های متفاوتی در مقابل های فقر مبتنی برهر یک از این دو مفهوم، حساسیتچراکه شاخص ،باشد

 دهند.دی از خود نشان میمدت و یا نابرابری درآماجتماعی کوتاه مدت و بلند-تغییرات اقتصادی

 3خط فقر مطلق-2-7-1

های فرهنگی، اجتماعی، خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدی که با توجه به زمینه

های افراد )مانند غذا، پوشاک، مسکن و ...( الزم ی مورد بررسی برای تامین حداقل نیازاقتصادی جامعه

ن درآمد، تحصیالت، مسکن و...( است که عدم تامین آن است و یا حداقل شرایطی )مانند حداقل میزا

                                                           
1
Poverty Line 

2
 Ravallion 

3
Absolute Poverty Line 
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روش "شود تا فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود، این روش تعیین خط فقر را موجب می

 (.1331گویند )خدادادکاشی و همکاران، نیز می "نیازهای اساسی

 1خط فقر نسبی-2-7-2

یانگین( درآمد جامعه، و یا به شکل یک مرز خط فقر نسبی یا به صورت درصد معینی )یا م

شود. انتخاب خط فقر گیرند تعریف میتر از آن قرار میدرآمدی که درصد معینی از افراد جامعه پایین

 ای از افراد به عنوان فقیر معرفی شوند )همان منبع(.شود که همواره در جامعه عدهنسبی باعث می

 ه خط فقرها برای محاسبمعرفی انواع روش-2-8

های محاسبه خط فقر بسیار متنوع است. بسته به اینکه کدام مفهوم از فقر مورد نظر باشد روش

های محاسبه نیز فرق خواهد داشت. برای مثال توجه به فقر مطلق یا نسبی و یا مفهوم عینی یا روش

عبارت دیگر خط فقر ی روش محاسبه خط فقر باشد. به تواند تعیین کنندهذهنی بودن فقر، هر کدام می

مقدار معین و غیرقابل تغییری نیست بلکه بسته به مفهومی که از فقر در نظر است روش محاسبه آن نیز 

 متفاوت خواهد بود.

 روش اندازه گیری خط فقر بر اساس نیاز کالری-2-8-1

است. به گیری خط فقر بر اساس نیاز کالری بر مفهوم فقر مطلق و نیاز های اساسی استوار اندازه

گردد هر فرد روزانه  به مقدار معینی نظر متخصصان تغذیه، ابتدا فرض می بر اساس این صورت که

کالری در نظر گرفته شده است.  6300کالری و یا  6119شود نیاز هر فرد کالری نیاز دارد. فرض می

شوند. پس از دی میبنای طبقههای مورد مطالعه بر اساس سطح درآمد در ده گروه هزینهسپس خانوار

                                                           
1
 Relative Poverty Line 

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 



11 

 

های غذایی دریافتی هر دهک درآمدی، اولین دهک که انرژی دریافتی آن بیشتر از انرژی برآورد ارزش

گیریم. اختالف انرژی دهک دریافتی کالری باشد را در نظر می 6300کالری و یا  6119استاندارد یعنی 

یمت هر واحد کالری دریافتی از تقسیم شود. به دنبال آن قمورد نظر با مقدار استاندارد محاسبه می

آید. حاصل ضرب قیمت هر واحد کالری در مخارج کل دهک بر مقدار انرژی دریافتی دهک به دست می

مابه التفاوت انرژی دریافتی با مقدار استاندارد برابر مخارج انرژی دریافتی مازاد بر نیاز است. تفاضل این 

 (.1331خواهد بود )خداداد کاشی و همکاران،  مخارج از هزینه کل دهک برابر خط فقر

 درصد میانگین مخارج 66و  55روش اندازه گیری خط فقر بر اساس -2-8-2

توان با محاسبه میانگین مخارج خانوارها گیری خط فقر بر پایه مفهوم نسبی میبه منظور اندازه

وش اگر چه به مفهوم نسبی فقر و تعیین درصدی از آن به عنوان خط فقر اقدام نمود. البته در این ر

 20ن درصد مورد نظر وجود ندارد و در واقع تعیین یتاکید شده اما دیدگاه نظری مستدلی برای تعی

تواند آن را برای خود تعیین نماید. در این درصد اختیاری و تجربی است. هر محقق می 22درصد و یا 

درصد میانگین مخارج  22یا  20مرحله بعد درشود، سپس روش ابتدا میانگین مخارج سرانه محاسبه می

 (.همان منبعشود)گرفته می نظرسرانه به عنوان خط فقر در

 درصد میانه مخارج خانوارها 66یا  55تعیین خط فقر بر اساس -2-8-3

های تعیین خط فقر که بر پایه مفهوم فقر نسبی استوار است، تعیین میانه مخارج از دیگر روش

درصد آن به عنوان خط فقر است. در این روش نیز  22درصد یا  20د مطالعه و محاسبه خانوارهای مور

همانند روش قبلی معیار خاصی برای محاسبه درصدی از میانه مخارج به عنوان خط فقر وجود ندارد. 

بلکه محقق بر اساس تجربیات و شناختی که از جامعه مورد مطالعه دارد درصد مورد نظر را به صورت 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



10 

 

های ها در دهککند. به منظور تعیین خط فقر در این رویکرد، ابتدا مخارج خانواریاری تعیین میاخت

گیری شده و این های پنجم و ششم میانگینشود، سپس از مخارج دهکدرآمدی)هزینه ای( مرتب می

درصد میانه  22یا  20شود. در نهایت محاسبه میانگین به عنوان میانه مخارج خانوار در نظر گرفته می

 .(همان منبعدهد )مخارج، خط فقر را بدست می

 تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل-2-8-4

های اقتصاد سنجی برآورد و سپس مخارج خوراکی در این روش ابتدا ضریب انگل بر اساس مدل

واهد بود. شود. حاصل این محاسبه معادل با خط فقر برآوردی خخانوار در معکوس ضریب انگل ضرب می

های مورد مطالعه به ده گروه درآمدی برای برآورد ضریب انگل ابتدا مخارج خوراکی و مخارج کل خانوار

 شوند:مدل زیر به روش اقتصاد سنجی برآورد می 1تقسیم و سپس 

1) F = α0 + α1 I + ε 

2) lnF = β0 + β1 lnI + µ 

3) lnF =  γ0 + γ1 I + θ 

4) F = τ0 + τ1 lnI + σ 

برابر مخارج کل دهک  Iهای هر دهک و برابر مخارج خوراکی خانوار  Fفوق،  هایدر تمام مدل

ها به روش حداقل مربعات تخمین زده نیز جمالت پسماند مدل هستند. این مدل σو  ε ،µ ،θمی باشد. 

شود و پس از بررسی فروض این روش و استنباطات آماری، بهترین مدل انتخاب و ضریب انگل می

 (.1390)علی تبارلداری، شود محاسبه می
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 

 

 تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقرا-2-8-5

های درآمدی را در محاسبه خط فقر بر اساس معکوس ضریب انگل از آن جهت که کلیه گروه

 برآوردباشد زیرا این روش خط فقر را بیش از اندازه کند مورد انتقاد میمحاسبه ضریب انگل لحاظ می

های فقیر استفاده شود. کاربرد این شود که از مخارج گروهرفع این مشکل پیشنهاد میکند. برای می

باشد و در واقع باید به ترتیبی فقیرها را شناسایی کنیم، در پیشنهاد خود مستلزم تعیین فقرا از قبل می

اول  باشد. برای رفع این مشکل مخارج دهکصورتی که هدف تعیین خط فقر و سپس شناسایی فقرا می

گیریم. کاربرد روش اخیر موجب تخمین درآمدی را به عنوان شاخصی از مخارج فقیرها در نظر می

باشد )خداداد کاشی و همکاران، پایینی از خط فقر نسبی بر حسب معیار معکوس ضریب انگل می

1331.) 

 های فقرشاخص-2-9

-دار درآمد یا هزینه آن پایینای را که مقگیری فقر، خانوادههای تک شاخصی اندازههمه مقیاس

ام iخانوار وجود دارد و درآمد خانوار  nشود کنند. فرض میتر از خط فقر باشد، فقیر محسوب می

 Zخانوار را به ترتیب درآمد از کم به زیاد مرتب کرده و خط فقر با  n. هر گاه این Yiمساوی است با 

 نشان داده شود، خواهیم داشت؛

Y1 ≤ Y2 ≤ … ≤ Yq ≤ Z ≤ Y(q + 1) ≤ …≤ Yn   ( 6-1 ) 

 های فقر خواهیم پرداخت.توجه به توضیحات فوق به معرفی شاخص حال با
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 1نسبت سرشمار-2-9-1

باشد. این شاخص به گیری میزان فقر، شاخص نسبت سرشمار میترین شاخص اندازهرایج

 شود.به کل افراد جامعه تعریف می صورت نسبت تعداد افراد فقیر

 

                 ( 6-6 ) 

دهد که چه تعداد کل افراد جامعه است. این شاخص نشان می nتعداد افراد فقیر و  qکه در آن 

کنند. اندازه این شاخص بین صفر )حالتی که هیچ فقیری در نسبتی از افراد زیر خط فقر زندگی می

کند. اگرچه این شاخص باشند( تغییر می جامعه وجود ندارد( و یک ) حالتی که کلیه افراد جامعه فقیر

هایی در زمینه نشان دادن عمق فقر است، اما به دلیل ارائه دادن تصویری ساده و کلی از دارای کاستی

های دیگر، در های آماری مورد نیاز برای محاسبه شاخصنقشه فقر در جامعه و به علت عدم وجود داده

 (.1339گیرد )نورمحمدی و حاضری، قرار میتر موارد این شاخص مورد استفاده بیش

 2شاخص شکاف فقر-2-9-2

شکاف فقر میزان پول یا درآمدی است که باید به افراد فقیر انتقال یابد تا فقر ریشه کن شود، را 

گیرد و بر اساس تفاوت این شاخص برای بیان عمق فقر مورد استفاده قرار میاندازه می گیرد. به عبارتی، 

                  صورته ام بiشود. شکاف فقر برای خانوار یا خانوار فقیر از خط فقر تعیین میدرآمد فرد 

gi = ( z – yi ) باشد که در آن میyi  درآمد خانوارi ام است. در این صورت شکاف فقر برای کل

 شود. نشان داده می  = g های فقیر به صورتخانوار
                                                           
1
Hed Count Ratio 

2
Poverty Gap 
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 1مدینسبت شکاف درآ-2-9-3

 شود.( تعریف می3-6ی )این شاخص به صورت رابطه

G =                     ( 6-3 ) 

خط فقر است.  Zام و iدرآمد خانوار  yiتعداد افراد زیر خط فقر است و  qz( 3-6در رابطه )

یا شود و گویای آن است که درآمد به صورت درصدی از خط فقر تعریف می Gنسبت شکاف درآمدی 

 هزینه متوسط اقشار فقیر جامعه چقدر باید افزایش یابد تا فقر کامال از بین برود.

ها نسبت به توزیع مجدد درآمد توان دریافت که هیچ یک از آنمی Gو  Hبا نگاهی به شاخص 

در خانوارهای فقیر حساس نیستند. به عبارت دیگر اگر قسمتی از درآمد یک خانوار بسیار فقیر را به 

که عمق فقر را به با این Gهای فوق تغییری نخواهند کرد. شاخص وار با فقر کمتر بپردازیم، شاخصخان

 دهد ولی از بیان شدت فقر در میان افراد فقیر عاجز است.می طور کلی نشان

 2شاخص فوستر، گریر و توربک-2-9-4

های اخیر و در سال های فقر که از جمع عناصر قابل تجزیه به وجود آمدهدسته دیگر از شاخص

کند که فقر اند. این شاخص بیان میاند، توسط فوستر، گریر و توربک پیشنهاد شدهکاربرد زیادی یافته

توان با هم جمع کرده و به میزان واحدی از فقر های مختلف جمعیت را میحاصل از بررسی زیرگروه

 ( است.1-6ی )رابطهکلی جمعیت دست یافت. فرمول محاسبه این شاخص به صورت 

                                                           
1
Income Gap Ratio 

2
Foster, Greer and Torbecke 
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F(α)  =    ( 6-1 ) 

رسیده است  αشود که به توان در این شاخص فقر به عنوان تابعی از نسبت شکاف فقر تلقی می

باشد، به همان  α=0دهد. در این فرمول اگر در واقع درجه اهمیت را نسبت به شکاف فقر نشان می αو 

-می H و G دو شاخص باشد برابر حاصلضرب α=1 شاخص نسبت سرشمار فقر خواهیم رسید و اگر

 α=2شود؛ یعنی همان نسبت شکاف درآمد که با تعداد کل خانوارهای جامعه نرمالیز شده است. اگر 

 باشد داریم:

F(2) = H [  +  ]                 ( 6-2 ) 

حساسیت به عمق فقر است.  F(2)و ضریب تغییر یا پراکندگی درآمد افراد فقیر  CPکه در آن 

دهد که از خط فقر فاصله ترین وزن را به خانوارهایی میدر این است که بیشF(2)ویژگی اصلی شاخص 

-زیادتری دارند. از این رو هرچه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایش یابد )توزیع درآمد ناعادالنه

 F(2)وان استنباط کرد که برای تمرکز بر گروه فقیرترین فقرا، تیابد. میتر شود( این شاخص افزایش می

آید. این احتمال نیز وجود دارد که در دو گروه مختلف، شاخص شکاف فقر بهترین شاخص به شمارمی

تر است که در آن تعداد اعضایی که از خط ای بیشفقر در جامعه ،F(2)یکسان باشد، بر اساس شاخص 

 (.1390به نسبت بیشتر باشد )علی تبارلداری، فقر فاصله زیادی دارند 

 1شاخص سن-2-9-5

باشد. این معیار، تعداد افراد گیری فقر مطلق، شاخص سن میهای اندازهیکی از بهترین روش

های گیرد. این معیار میان شاخصفقیر، وسعت ناتوانی فقرا و توزیع درآمد بین افراد فقیر را در بر می

                                                           
1
Sen Index 
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کند. در این معیار، تابع ارتباط ایجاد می 1و ضریب جینی Iکاف درآمدی ش ،Hنسبت افراد فقیر 

 شود.( در نظر گرفته می2-6ی )مطلوبیت همه افراد یکسان و به صورت رابطه

S = H ( I + ( 1 – I ) ) * Gini                           ( 6-2 ) 

گر نزدیک تر گردد بیانباشد و هرچه این شاخص به یک اندازه شاخص سن بین صفر و یک می

 افزایش فقر و نابرابری است )همان منبع(.

 2شاخص کاکوانی-2-9-6

 آید.( به دست می1-6این شاخص از رابطه )

K = f(z)     ( 6-1 ) 

میانگین موزون درآمد )هزینه(  *µهای زیر خط فقر، صد خانواردر f(z) ،(1-6ی )در رابطه

-دهد. این شاخص نشان میمیانگین درآمد )هزینه( کل جامعه را نشان می µو های زیر خط فقر خانوار

دهد چند درصد از درآمد افراد غیر فقیر باید به افراد فقیر جامعه انتقال یابد تا درآمد تمام افراد جامعه 

 به سطح درآمد خط فقر افزایش یابد. لذا شاخص کاکوانی میزان سهولت یا سختی از بین بردن فقر را

 کند.ارائه می

 

 

                                                           
1
Gini Coefficient 

2
Kakwani Index 
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 های شاخص فقر ویژگی-2-15

ها و خصوصیات معینی را در یک هر یک از نظریه پردازان بررسی آماری فقر، وجود ویژگی

تری از دانشمندان مورد ها، توسط تعداد بیشدانند. برخی از این ویژگیشاخص فقر مناسب، الزم می

اند. در این ها کمتر مورد توجه واقع شدهی از آنتایید و تاکید قرار گرفته است، در حالی که تعداد

 شود که عبارت اند از:ها بیان میترین این ویژگیقسمت، مهم

که بر مبنای این اصل، به فرض ثابت ماندن سایر عوامل، هر کاهشی در درآمد اصل یکنواختی 

 یک فرد فقیر باید موجب افزایش اندازه شاخص فقر شود و برعکس.

ه بر اساس آن، به فرض ثابت ماندن سایر عوامل، انتقال مقدار معینی درآمد از یک ک اصل انتقال

 فرد فقیر به یک فرد ثروتمند باید موجب افزایش اندازه شاخص فقر شود و برعکس.

که بر مبنای آن، در صورتی که دو یا چند جامعه در هم ادغام شوند، اندازه اصل تقارن جمعیت 

ر متناسب تعداد افراد کلیه سطوح درآمدی نباید بر ید. به عبارت دیگر، تغیشاخص فقر نباید تغییر کن

 اندازه شاخص فقر تاثیر بگذارد.

که طبق این اصل، در صورتی که اندازه سهم نسبی افراد اصل نسبت تعداد فقیران در جامعه 

 تر شود و برعکس.فقیر در جامعه افزایش یابد، اندازه شاخص فقر نیز باید بیش

که بر این اساس، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، افزایش یا کاهش  تمرکز بر افراد فقیراصل 

 درآمد افراد غیر فقیر جامعه نباید موجب تغییر اندازه شاخص فقر شود.
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-اند از: اصل یکنواختیعبارتکه به چند صورت بیان شده است که اصل حساسیت نسبی 

 .حساسیت نسبی-حساسیت نسبی و اصل انتقال

که طبق این اصل، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، در صورتی که میزان فقر  اصل تجزیه پذیری

 در یکی از زیرگروه های جامعه افزایش یابد، اندازه فقر در کل جامعه نیز باید افزایش یابد و برعکس.

اساس، که بر این  اصل عدم حساسیت نسبت به تغییر متناسب خط فقر و درآمد کلیه افراد فقیر

برابر  αبا فرض ثابت ماندن سایر عوامل، در صورتی که درآمد هر یک از افراد فقیر جامعه و خط فقر 

که در نتیجه این فرآیند، سهم نسبی تعداد افراد فقیر در کل افراد جامعه و نیز به شرط آن (α>0)شود 

 .(1331)پورقربان،  ثابت بماند، اندازه شاخص فقر نباید تغییر کند

 عوامل موثر بر فقر-2-11

گیری خانوارها در وضعیت گذارند و احتمال قرارعوامل متعددی وجود دارند که بر فقر اثر می

 .شودبرخی از این عوامل پرداخته می دهند. در این قسمت به توضیحفقر را تغییر می

 سن سرپرست خانوار-2-11-1

به عنوان کسب کنندگان درآمد از دو  سن افراد به عنوان یکی از عوامل موثر در موقعیت آنان

افراد در سنین جوانی و میان سالی، از  "فرضیه دوران زندگی"که بر طبق نخست آن .طریق اثرگذار است

که در سنین میان سالی، افراد با افزایش مهارت و تخصص،  بازدهی و کارایی باالتری برخوردارند. دوم آن

طور کلی، اگر فرضیه دوران زندگی صادق هی دست پیدا کنند. بهای باالترتوانند به مشاغل و پستمی

های ها در سنین نوجوانی و پیری قرار دارند، در ردههایی که سرپرستان آنخانوار توان ادعا کردباشد، می
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پایین درآمدی قرار داشته باشند. در صورت تایید نظریه باال، تابع برآوردی باید نسبت به متغیر سن 

 (.1333نوار محدب باشد )عرب مازار و حسینی نژاد، سرپرست خا

 جنسیت سرپرست خانوار -2-11-2

نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که خانوارهایی که سرپرست آن ها زن است، نسبت به 

کند )نیلی و همکاران مردان تحرک اقتصادی کمتری دارند. این موضوع در مورد ایران نیز صدق می

1312.) 

 موقعیت جغرافیایی-2-11-3

آید، موقعیت جغرافیایی محل یکی دیگر از عواملی که در توضیح سطح رفاه خانوار به کار می

های محسوسی در میزان و عمق ها است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که تفاوتسکونت خانوار

توانند هم ناشی از شرایط ها میشود. این تفاوتفقر در مناطق مختلف جغرافیایی کشور مشاهده می

اقلیمی و زیست محیطی و یا جمعیتی و هم ناشی از شرایط اقتصادی، از جمله میزان بیکاری در مناطق 

 (.1333)عرب مازار و حسینی نژاد،  باشند هامختلف و منابع طبیعی موجود در آن

 بعد خانوار-2-11-4

ر، به دلیل نرخ باالی زاد و ولد، رشد های جوامع سنتی، باال بودن اندازه خانوایکی از ویژگی

شود که منابع های اجتماعی آنان است. وجود تعداد زیاد بچه در یک خانواده باعث میجمعیت و ویژگی

تر به پایان برسد. چراکه این گستردگی خانواده که به طور عمده ناشی از افزایش تولید آن خانواده سریع

-گردد، بلکه باعث مینها باعث افزایش نیازهای فیزیکی خانوار میباشد، نه تتعداد جمعیت غیرمولد می

ها های متمادی در خانه مانده و از بچهشود که مادر به عنوان یکی از افراد مولد خانواده برای سال

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

که در زمانی که او شاغل است از فرزند او مراقبت شود. بر اساس مطالعات و تجربیات انجام تا این بپردازد

تواند عامل های کاهش زاد و ولد میشده باید گفت که محدود کردن اندازه خانوار و اجرای سیاست

 (.1390موثری برای کاهش فقر باشد )علی تبارلداری، 

 سرمایه انسانی  -2-11-5

های که فرد در بازار کار همراه خود دارد ها و تواناییای از مهارتانسانی به مجموعه سرمایه

تر، برای یک فرد، خانوار یا جامعه گردد. امروزه اثبات گردیده است که سرمایه انسانی کماطالق می

ارفرمایان تر همراه خواهد بود چراکه کهای درآمدی پایینهمواره با کارایی کمتر و در نهایت ظرفیت

های تر و حتی پرداخت دستمزدتری برای جذب نیروی کار با سرمایه انسانی کمتمایل و اشتیاق کم

-باالتر به او را دارند. در این رابطه باید اضافه کرد که تحصیالت و آموزش به عنوان یکی از اجزای تعیین

باشد ر انباشت سرمایه انسانی دارا میای را دهای انسانی جوامع، نقش قابل مالحظهکننده میزان سرمایه

 (.1319)حسن زاده، 

 های فیزیکیدارایی-2-11-6

باشد. میزان های افراد به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر حجم و شدت فقر میمیزان دارایی

ها یا از طریق وراثت و یا از طریق کوشش و تالش فردی افراد جامعه یعنی پس اندازها این سرمایه

تواند به عنوان یکی از منابع درآمدی افراد بوده و نقش قابل ها میستحصال گردیده است. این سرمایها

های ها داشته باشد. در سطح کالن اقتصادی نیز وجود سرمایهتوجهی را در وضعیت و سطح زندگی آن

زم بر ای ایجاد های التواند نقش قابل توجهی را در تامین سرمایهفیزیکی از قبیل پس اندازها، می

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

های کم درآمد جامعه ایفا نماید های افراد، به خصوص گروهوری نیروی کار و در مجموع رشد درآمدبهره

 )همان منبع(.کننده شدت فقر معرفی گردد و به عنوان یکی از عوامل محدود

 مروری بر برخی از مطالعات تجربی-2-12

های زیادی در ارتباط با فقر صورت گرفته است. در این قسمت تعدادی از مطالعات و پژوهش

 شود.ها در داخل و خارج از کشور صورت گرفته ارائه میمطالعاتی که در سالیان اخیر در این زمینه

 مطالعات داخلی-2-12-1

های زیادی در ارتباط با فقر در ایران انجام شده است. مجموعه ته پژوهشهای گذشطی سال

توان در دو گروه کلی تقسیم کرد. دسته اول مطالعاتی که بر اساس برآورد خط فقر و این مطالعات را می

های اقتصاد سنجی هستند. دسته دوم مطالعاتی اند و در حقیقت فاقد مدلهای فقر صورت گرفتهشاخص

های اقتصادی هستند. در این که عمدتا تمرکزشان بر یافتن عوامل موثر بر فقر است و دارای مدلهستند 

ها داشته، سپس از آنجایی که موضوع قسمت ابتدا نگاهی گذرا بر دسته اول و توضیح مختصری از آن

 بود. گیرد، تمرکز بیشتر این بخش بر مطالعات دسته دوم خواهد این تحقیق در دسته دوم جای می

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 دسته اول مطالعات-2-12-1-1

ی فقر و توزیع درآمد و سپس به مقوله "فقر، خط فقر، کاهش فقر"ی ( در مقاله1312پژویان)

 پردازد.به محاسبه خط فقر می

ابتدا تعریفی از فقر و  "فقر و راهبردهایی برای کاهش آن"ای با عنوان ( در مقاله1312آسایش)

پردازد. ایشان فشار مهاجرت، ه، و سپس به توضیح عوامل موثر بر این پدیده میپیامدهای فقر ارائه داد

توزیع ناعادالنه درآمد، درآمد اندک کشاورزی و تک محصولی بودن، میزان باالی رشد جمعیت و تمرکز 

 داند.ی فقر میثروت را از عوامل پدیدآورنده

های تان مازندران در طول سال( وضعیت فقر را در مناطق شهری اس1330پیرایی و شفیعی )

مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این مطالعه با تکیه بر منحنی ابعاد فقر، رابطه بین  1329-1312

های مهم فقر تحلیل شد. نتایج نشان داد که شدت و اصابت فقر در مناطق شهری استان ابعاد و شاخص

 بدتر شده است.مازندران افزایش یافته  و به طور کلی وضعیت فقر 

پرداخته است. در این  1323-1313گیری فقر در ایران در دوره ( به اندازه1331محمودی )

های به مقایسه فقر بین سال 1مطالعه پس از محاسبه خط فقر مطلق با استفاده از تحلیل سلطه تصادفی

د بررسی در کل ی مورپرداخته شد. نتایج محاسبات نشان داد که فقر در طول دوره 1313و  1323

کشور و نواحی روستایی افزایش یافته است. از سوی دیگر در نواحی شهری، وضع فقیرترین فقرا بهبود 

 یافته است.

                                                           
1
Stochastic Dominance Analysis 

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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بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی "ای با عنوان ( در مقاله1331خالدی و پرمه)

های مذکور محاسبه کردند. وضعیت فقر مناطق شهری و روستایی را طی سال "(1336-1312ایران )

خط فقر مطلق غذایی خانوار را بر اساس تغذیه مناسب محاسبه و در قالب سه روش متفاوت،  چنین هم

های میزان خط فقر مطلق کل خانوار را برآورد نمودند. خط فقر نسبی هم از طریق نصف میانگین هزینه

کل )خوراکی و غیرخوراکی( خانوار به دست آمده و میزان آن در سطح فرد به تفکیک مناطق شهری و 

دهد که، در مناطق شهری و روستایی، متناسب با روستایی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می

بی روند برای مناطق روستایی( و خط فقر نس 1319ها، مقادیر خط فقر مطلق )به جز سال افزایش قیمت

صعودی داشته است. میزان خط فقر مطلق و نسبی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده 

است. میزان فقر مطلق خانوارها در مناطق روستایی باالتر از مناطق شهری بوده است. میزان فقر نسبی 

ی برآورد شده بیش از میزان آن در مناطق شهر 1319-1311روستایی، بر خالف انتظار، در سال های 

 است.

به چگونگی  "ی توزیع فقر بین خانوارهای ایرانینحوه"ی ( در مقاله1331خدادادکاشی و باقری)

اجتماعی با توجه به دو معیار فقر مطلق و -توزیع فقر بین خانوارها بر حسب خصوصیات مختلف اقتصادی

ییان از کل فقر کشور بیش از اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهم فقر روستانسبی پرداخته

شهرنشینان بوده است و افزون بر این، سهم روستاییان روند نزولی و سهم شهرنشینان روند صعودی 

سال قرار داشتند در مقایسه با سایر  22ها در گروه باالتر از داشته است. خانوارهایی که سرپرست آن

ها دارای مشاغل کشاورزی و کار ساده خدماتی نهای سنی فقیرتر بودند. خانوارهایی که سرپرست آگروه

، با در نظر گرفتن نوع تصدی در شغل سرپرست چنین همبودند، فقیرتر از دارندگان سایر مشاغل بودند. 

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 کارکنان خانوار مالحظه شد که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهایی بوده است که سرپرست آن

 د.انفامیلی و کارکنان مستقل بوده

گیری شاخص و پویش فقر در ایران پرداخته است. این مطالعه با ( به اندازه1331رئیس دانا )

های گوناگون فقر مانند شاخص سن، شاخص کاکوانی و شاخص تاکایاما نشان داد که بررسی شاخص

 تر است.میانگین هندسی شاخص سوم کاکوانی و شاخص اول سن برای اقتصاد ایران مناسب

-32ی های فقر، وضعیت فقر را در دهه( با محاسبه خط فقر و شاخص1332مکاران )باقری و ه

ی مورد بررسی درصد افراد فقیر ترین یافته این بود که در طول دروهمورد بررسی قرار دادند. مهم 1312

 کاهش یافته است.

ری و بررسی وضعیت فقر در مناطق شه"ای تحت عنوان ( در مطالعه1333پیرائی و شهسوار)

ی فقر و بررسی آن در استان فارس های فقر به مطالعهبا استفاده از شاخص "روستایی استان فارس

های خط درصد میانه مخارج، شاخص 20و  20پرداختند. ایشان پس از برآورد خط فقر نسبی بر پایه 

 1311-32 هایفقر، درصد افراد فقیر، شکاف فقر، شاخص فقر سن و شاخص کاکوانی را در طول سال

های های مذکور برای برنامهمحاسبه کردند. به عبارت دیگر محققان پس از محاسبه میانگین شاخص

ها را مقایسه و بررسی کردند. نتایج مطالعات ایشان نشان داد متناسب با دوم، سوم و چهارم توسعه آن

نه خانوار در مناطق مقادیر خط فقر مطلق ساال 1311-32ها طی سال های افزایش سطح عمومی قیمت

 20شهری و روستایی استان فارس روند صعودی داشته است و میزان خط فقر نسبی بر اساس روش 

درصد میانه مخارج، در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی استان بوده است. مقایسه میانگین 

وستایی، در برنامه ها طی برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه نشان داد فقر در جوامع شهری و رشاخص

 چهارم نسبت به برنامه دوم و سوم کاهش یافته است.
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گیری فقر چند بعدی در شهر تهران پرداخته اند. ای به اندازه( در مقاله1390راغفر و همکاران)

ابعاد مورد بررسی ایشان شامل درآمد، مسکن، آموزش و سالمت عمومی بوده است. به لحاظ تک بعدی، 

فقیرترین  12و در بعد سالمت منطقه  11، در بعد مسکن منطقه 19و آموزش منطقه در ابعاد درآمد 

درصد از مردم شهر تهران حداقل  23باشد، یعنی درصد می 23هستند. فقر نسبی چند بعدی در تهران 

نتیجه گرفتند که محرومیت مناطق جنوبی تهران  چنین همها شوند. آناز یک بعد فقیر محسوب می

 ناطق شمالی است.بیشتر از م

-در مناطق شهری ایران کاربرد داده برآورد خط فقر نسبی"ای با عنوان ( مقاله1396محمودی)

1های پانل در سیستم مخارج خطی
منتشر کرده است. اطالعات مورد بررسی مربوط به گزارش بررسی  "

طی با روش بوده است. معادالت مخارج خ 1331-39های بودجه خانوار در مناطق شهری طی سال

که خط فقر این دست آمدهبه نتایج تخمین زده شده است. از (ISURE)های به ظاهر نامرتبط رگرسیون

درصد رشد کرده، مخارج خانوارها افزایش یافته، رفاه خانوارها کاهش یافته و شاخص  11نسبی ساالنه 

 نابرابری افزایش یافته است.

 دسته دوم مطالعات-2-12-1-2

درآمد خانوارهای شهری و -های طرح هزینه( با استفاده از ریزداده1321ان)نیلی و همکار

به بررسی تحوالت توزیع درآمد و فقر در ایران پرداختند. در این  1313-1329های روستایی طی سال

مطالعه از مفهوم فقر نسبی استفاده و خط فقر بر اساس درآمد کمتر از نصف میانه توزیع درآمد جامعه 

احتمال ابتال به فقر به تفکیک در  6گیری شد. در بخش دیگر مطالعه، با استفاده از مدل پروبیتاندازه

جوامع شهری و روستایی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که در مجموع چهار عامل وضعیت جمعیتی 
                                                           
1
Linear Expenditure System 

2
Probit 
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ها را نواردرصد فقر موجود خا 90خانوار، وضعیت اشتغال خانوار، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی حدود 

 دهد.  توضیح می

بر اساس یک الگوی  "بررسی عوامل موثر بر فقر"( در مقاله خود با عنوان 1319حسن زاده)

گیری شدت و اندازه 1312اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران برای سال 

ای به ش حداقل مربعات دو مرحلهتاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. ایشان با استفاده از رو

گذاری در نیروی انسانی، اصالح ساختار توزیع سرمایهبرآورد الگوی خود پرداختند. بر اساس نتایج حاصل 

ترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهم

 کشور معرفی شده است.

اجتماعی فقر در -های اقتصادیتعیین کننده"عنوان  باای اله( در مق1330ازکیا و همکاران)

ی روستایی مورد با استفاده از روش میانه درآمدی به محاسبه خط فقر در جامعه "مناطق روستایی کالله

درصد از ساکنان روستاهای این  1251های پژوهش نشان داد که پرداختند. یافته 1319مطالعه، در سال 

قرار دارند. به منظور برآورد عوامل موثر بر فقر از مدل چند متغیره استفاده شده و  منطقه زیر خط فقر

کمک گرفته شده است. در این مقاله از دالیل عمده فقر  1در برآورد رگرسیون از روش پس رونده

کشاورزی، عوامل شغلی، روابط اجتماعی و میزان مشارکت اشاره شد. -به عوامل اقتصادی روستاییان

 آورند.زمینی را یکی از عوامل مهم فقر روستایی به شمار میبی ینچن هم

اند. مدل ( در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر فقر پرداخته1333عرب مازار و حسینی نژاد)

های مورد استفاده شامل سن و جنسیت و وضعیت تاهل رها الجیت بوده است. متغیمورد استفاده آن

ر، سرمایه انسانی سرپرست)وضع سواد وی( ، بار تکفل، موقعیت جغرافیایی و سرپرست خانوار، بعد خانوا

                                                           
1
Backward 
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که بعد خانوار و سرمایه انسانی سرپرست، در تمامی ها اینهای فیزیکی بوده است. از نتایج آندارایی

 ها اثری معنا دار بر فقر دارد.   گروه

ایی فقر در ایران با استفاده از  بررسی پوی"( در مقاله خود با عنوان 1332زیبایی و شوشتریان)

های ترکیبی خانوارهای شهری و با استفاده از داده "های مرکب خانوارهای شهری و روستاییداده

اند. سپس با استفاده از مدل الجیت ، خط فقر را محاسبه کرده1336تا  1330روستایی کشور برای سال 

روج از فقر و ورود مجدد به فقر خانوارها را مطالعه نقش هر یک از عوامل تعیین کننده فقر بر احتمال خ

های کردند. بر اساس نتایج، فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته هرچند که انتقال میان وضعیت

دهد، جوامع شهری بیشتر با ها نشان میبررسی چنین همشود. فقر در جوامع روستایی بیشتر دیده می

ستند. ایشان با بررسی برخی از عوامل موثر بر فقر شامل جنس، سن و پدیده فقر مزمن رو به رو ه

وضعیت سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار، نسبت وابستگی و متوسط سن خانوار دریافتند که مساله 

های اصلی انتقال بین وضعیت فقر خانوار ها به ویژه در مناطق روستایی سواد سرپرست از تعیین کننده

 است.

برآورد خط فقر، اندازه فقر و بررسی تعیین  "ای با عنوان ( در مقاله1332تریان)نجفی و شوش

های فقر در ایران، با هدف بررسی تعیین کننده "های آن در خانوارهای روستایی و شهری ایرانکننده

خط فقر در بخش روستایی، شهری و کل کشور را محاسبه و با استفاده از آن، خانوارهای فقیر و غیر 

قیر در نمونه های مورد مطالعه را مشخص کردند. سپس با استفاده از تخمین مدل به روش پروبیت، ف

نقش هر یک از عوامل تعیین کننده فقر بر احتمال فقیر شدن خانوارها را مورد مطالعه قرار دادند. 

-ه از رگرسیوندر برآورد خط فقر غذایی، از روش تامین انرژی غذایی بهره گرفته و با استفاد چنین هم

دهد که های ناپارامتریک، خطوط فقر غذایی و غیر غذایی را محاسبه نمودند. نتایج این مطالعه نشان می
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توان به اندازه های فقر میترین تعیین کنندهفقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته است  از مهم

 خانوار و بار تکفل اشاره کرد.

به تاثیر  "تاثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها"تحت عنوان ای ( در مقاله1331مهربانی)

ی آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدها از دو بعد پرداخته است. آموزش و مخارج آن به ویژه در زمینه

کاهد. از بعد ها میاز بعد نظری با رویکرد کینزی نشان داد که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمد

کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه  91مشاهده در مورد  111استفاده از  تجربی با

رسید که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدها است 

ز معناداری و نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی نیز از سطح فقر و نابراری درآمدها به طر

های این تحقیق تاثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری کاسته است. از دیگر یافته

تر درآمدها است. با این ویژگی که این تاثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگ

 است.

به بررسی علل و چگونگی تاثیر عوامل  های بیزی( با استفاده از شبکه1331نیلوفر و گنجعلی )

درآمد -خانوار را از طرح هزینه 200های گیری تصادفی، دادهموثر بر فقر پرداختند. ایشان با روش نمونه

انتخاب کردند. با استفاده از شبکه بیزی برازش شده، درنگاه اول  1331خانوارهای شهری در سال 

خانوار و وضعیت مسکن از جمله عوامل تاثیر گذار بر فقر متغیرهای سطح تحصیالت، وضعیت تاهل، بعد 

تشخیص داده شدند. اما درتحلیل های ثانویه پی بردند که وضعیت تاهل و وضعیت مسکن تاثیر چندانی 

 بر فقر ندارند.  
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عوامل مرتبط با فقر شهری ایران طی سال"ای با عنوان ( در مقاله1339نورمحمدی و حاضری)

با هدف اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر فقر شهری به پژوهش در این زمینه  "1323-1332های 

ها شامل تولید ناخالص داخلی سرانه شهری، نرخ تورم، نرخ اند. متغیرهای مورد بررسی آنپرداخته

های دولت به تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت های جنگ، نسبت هزینهبیکاری، متغیر مجازی سال

ولید ناخالص داخلی سرانه بوده است. در مدل لگاریتمی که برای نسبت سرشمار و شکاف فقر مالیات بر ت

های دولت به تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیر مجازی زده شد، تمامی متغیرها به جز نسبت هزینه

اند. در مدل خطی برای تصریح نسبت سرشمار و شکاف فقر نیز کلیه های جنگ بی معنی بودهسال

-ها ایندار هستند. به طور خالصه، از نتایج آنتغیرها به جز سهم مالیت از تولید ناخالص داخلی معنیم

سهم  چنین همکه تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی بر فقر، و تورم و بیکاری اثر مثبت بر فقر و 

 مالیات از تولید ناخالص داخلی نیز بی اثر است.

بررسی فقر و عوامل تعیین کننده آن در بین "ی ر مقاله( د1390محمدزاده و همکاران)

و با به  1313-31های های خانوارهای شهری کشور طی سالبا استفاده از داده "خانوارهای شهری کشور

گیری فقر را مورد محاسبه قرار های اندازه، خط فقر و شاخص(LES)کارگیری سیستم مخارج خطی 

پرداختند. نتایج  1331مدل پروبیت به بررسی عوامل موثر بر فقر در سال دادند. هم چنین با استفاده از 

ترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری مربوط به تحصیالت سرپرست خانوار و نشان داد که بیش

باشد. هم چنین سن سرپرست خانوار، نسبت تعداد افراد دارای درآمد در جنسیت سرپرست خانوار می

 باشد.ر نیز در کاهش احتمال فقر موثر میخانوار و بعد خانوا

های فقر خانوارهای شهری ایران تعیین کننده"ای با عنوان ( در مقاله1396ابراهیم پور و علمی)

خانوار  13222به تحقیق در این زمینه پرداخته است. نمونه مورد بررسی ایشان شامل  "1333در سال 
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های های اجتماعی خانوار و ویژگیویژگی عیتی خانوار،های جمباشد که برای هرکدام ویژگیشهری می

که بعد خانوار و وضعیت شغلی اقتصادی خانوار در نظر گرفته شده است. از نتایج بدست آمده این

های تحصیل سرپرست، مرد بودن سرپرست، نسبت سرپرست اثر مثبت بر احتمال فقر دارد. سن، سال

 دارای درآمد اثر منفی بر احتمال فقر دارند. تعداد افراد شاغل و نسبت تعداد افراد

بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در "ای با عنوان ( در مقاله1396گریوانی و همکاران)

به پژوهش در  1339های طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار در سال به کمک داده "خراسان شمالی

استفاده کرده و متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق  1این زمینه پرداخته است. ایشان از مدل توبیت

-شامل بارتکفل، جنس، سن، مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی و کشاورز یا غیرکشاورز بودن خانوار می

درصد از نمونه روستایی فقیر  62میلیون ریال برآورد شد که بر اساس آن  9باشد. خط فقر مطلق 

نسیت سرپرست خانوار اثر مستقیم بر فقر و مخارج آموزشی، شوند. متغیرهای بارتکفل، جمحسوب می

مخارج بهداشتی و کشاورز یا غیر کشاورز بودن اثر معکوس بر فقر دارد. زن سرپرست بودن و افزایش 

 ترین اثر را بر افزایش احتمال فقیر شدن دارد.سن سرپرست نیز بیش

عوامل موثر بر فقر خانوارهای  بررسی تطبیقی"ای تحت عنوان ( در مقاله1393حکمتی فرید)

در زمینه فقر به پژوهش پرداخته است. نتایج ایشان  "شاغل شهری کشوردارای سرپرست شاغل و غیر

ترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری دارای سرپرست غیر شاغل مربوط به دهد بیشنشان می

رپرست شاغل مربوط به تحصیالت نسبت تعداد شاغالن در خانوار و برای خانوارهای شهری دارای س

بعد خانوار، سن، جنسیت و وضعیت تاهل سرپرست خانوار نیز در  چنین همباشد. سرپرست خانوار می

 باشد.تغییر احتمال فقر خانوارهای شهری موثر می

                                                           
1
Tobit 
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تعیین خط فقر خانوارهای شهری استان "ای با عنوان ( در مقاله1391میرزایی و سهرابی )

ی اند. دورهی فقر پرداختهبه تحقیق در زمینه  "با استفاده از سیستم مخارج خطیآذربایجان شرقی 

ها رگرسیون به ظاهر نامرتبط ی آنو روش مورد استفاده 1390-1330های ها سالزمانی مطالعه آن

به  چنین همدرصد رشد کرده است. 63دهد که در دوره مورد بررسی نرخ فقر بوده است. نتایج نشان می

 اند.ها زیر خط فقر بودهدرصد از خانوار20ر میانگین طو

-تری برخوردار بوده و قرابت بیشجا که دسته دوم مطالعات صورت گرفته از اهمیت بیشاز آن

 اند.( به صورت خالصه آورده شده1-6تری با مطالعه حاضر دارد، در جدول )

 مطالعات خارجی-2-12-2

وضعیت فقر و عوامل موثر بر آن را در پاناما  "سیاست فقرنظریه و "( در مقاله 1990) 1سوهاتو

گیری شدت به اندازه 1930تا  1920ی مورد بررسی قرار داد. ایشان با استفاده از مدل الجیت در دوره

های خانوار فقیر جامعه شامل ساختار درآمدی، ساختار خانواده، سن سرپرست خانوار، تاثیرگذاری ویژگی

د برخورداری خانوار فقیر از نظام تامین اجتماعی، وضعیت اشتغال، سطح آموزش و وضعیت باروری، درص

 وضعیت مسکن پرداخته است.

به بررسی در این زمینه  "فقر و اندازه خانوار"ای با عنوان ( در مقاله1992) 6النجائو و راوالیون

ها امل می شود. نتایج آنش 1992-1991ها خانوارهای پاکستانی را در دوره اند. مطالعه آنپرداخته

 حاکی از رابطه قوی بین بعد خانوار و فقر است.

                                                           
1
 Sohotu 

2
Lanjouw and Ravallion 
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های فقر در مناطق روستایی؛ تعیین کننده"ای تحت عنوان ( در مقاله6000صادقی و همکاران )

 320که شامل  1993-99های سال با استفاده از داده "مطالعه موردی کشاورزان ساوجبالغ در ایران

بود به بررسی عوامل موثر بر فقر در این منطقه پرداختند. ایشان با استفاده از مدل  کشاورز ساوجبالغی

رگرسیون خطی تاثیر متغیرهایی چون تعداد فرزند پسر، سن کشاورزان، تجربه، سطح آموزش، نوع 

تکنولوژی محصوالت و شرایط محیطی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که نوع تکنولوژی 

 و باال رفتن سطح آموزش در کاهش فقر خانوارهای کشاورز موثر است.جاری 

 "های فقر شهری و روستایی در تونستعیین کننده"ی ( در مقاله6001) 1گازوانی و گواید

را مورد بررسی قرار دادند. ایشان با استفاده از مدل پروبیت به  1990خانوار در سال  1131وضعیت فقر 

قر در مناطق شهری و روستایی پرداختند. نتایج نشان داد که در هر دو منطقه بررسی عوامل موثر بر ف

شهری و روستایی، عوامل اصلی اثرگذار بر فقر شامل آموزش، نسبت وابستگی فرزندان، نسبت شاغلین 

ی تصرف مسکن زن و مرد در خانواده به تعداد اعضای خانواده، طبقه شغلی سرپرست، محل اقامت، نحوه

تر توسط افراد و نسبت بزرگتر شاغلین مرد و زن در دجه برای غالت هستند. آموزش بیشو سهم بو

دهد. افزایش سهم غالت در بودجه خانوار و زن سرپرست گیری در فقر را کاهش میخانواده احتمال قرار

ر این احتمال در مناطق شهری بیشت چنین همبودن خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش داده است. 

دیده شده است. در مناطق روستایی بیکاری یا داشتن شغل کشاورزی بدون زمینی که مالک آن باشد 

 شود. باعث افزایش فقر می

 

                                                           
1
Ghazouani and Goaied 
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با استفاده  "پویایی فقر در خانوارهای روستایی ویتنام"ی ( در مقاله6003) 1جاستینو و لیچ فیلد

 1991-93و  1996-93های تنام برای سالخانوار روستایی کشور وی 3191های پانلی از        داده

مشاهده کرد که حرکات به سمت فقر و خروج از فقر بین دو دوره تغییر قابل توجهی در میان جمعیت 

زیر گروه داشته است. مدلی که در این مقاله استفاده شده مدل الجیت است. نتایج حاکی از آن است که 

های کلیدی و سطوح آموزش برای افراد ها و زیر ساختنهادموقعیت جغرافیایی، بعد خانوار، دسترسی به 

ها در ویتنام در ارتباط است. سطح آموزش باالتر و خانوار با بعد یا زوج با تغییر در وضعیت فقر خانوار

 دهد.کوچکتر احتمال قرار گیری در فقر را کاهش می

که از  "ا، تحلیل در سطح خانوارهای فقر در کنیتعیین کننده"( در مقاله 6002) 6گیدا و همکاران

های فقر با استفاده از کمک گرفته شد، به بررسی تعیین کننده 1991ها در سطح خانوار برای سال داده

دهد که وضعیت فقر به طور قابل توجهی در ارتباط با سطح مدل الجیت پرداختند. این مطالعه نشان می

ان به اهمیت آموزش زنان در کاهش فقر تاکید کرده و آموزش و بعد خانوار در شهر و روستا است. ایش

دانند. فقر در مناطق روستایی به زن سرپرست بودن خانوار را یکی دیگر از عوامل موثر بر فقر می

خصوص در بخش کشاورزی تمرکز یافته است و داشتن شغل کشاورزی احتمال فقیر شدن را افزایش 

 دهد.می

ها و نتایج فقر مزمن و گذرا در تعیین کننده"ای با عنوان ر مقاله( د6002) 3باتا و کوماری شارما

خانوار نپالی که به صورت نمونه تصادفی انتخاب شدند، به بررسی  926های با استفاده از داده "نپال

و روش  6003و  1992های ی فقر مزمن و گذرا پرداختند. دوره مورد بررسی سالکننده عوامل تعیین

 13یابد حدود بوده است. بر اساس نتایج وقتی متوسط مصرف سرانه خانوار افزایش میبرآورد الجیت 

                                                           
1
Justino and litch field 

2
Geda, et al. 

3
Bhatta and Kumari Sharma 
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ی اند. در این مطالعه دربارهشدهدرصد باقی مانده با فقر گذرا مواجه می 21درصد خانوارها با فقر مزمن و 

رکز کردند. های نژادی خانوار، سرمایه انسانی و ثروت تمهای فقر، روی سه عامل ویژگیتعیین کننده

نتایج حاصل از برآورد نشان داد که ثروت خانوار و سرمایه انسانی همبستگی معناداری با هردو فقر مزمن 

اند. و گذرا داشت و افرادی که با فقر مزمن رو به رو بودند دارای سطح کمتری از سرمایه انسانی بوده

 گذار بوده است.تاثیرتعداد زیاد افراد در خانوار نیز بر هر دو فقر مزمن و گذرا 

با استفاده از مدل  "تعیین کننده فقر خانوار شهری مالزی"( درمقاله 6001)1موک و همکاران

الجیت، به بررسی عوامل اثرگذار بر فقر خانوار شهری در مالزی پرداختند. خط فقر در مالزی بر پایه 

های درآمدی است. بنابراین دادهتر از های هزینه مصرفی بیشهای مصرفی محاسبه شده و دادههزینه

خانوار  6103 ی مصرفی کمک گرفته شد. این تحقیق شامل نمونههای هزینهبرای برآورد مدل از داده

دهد که اندازه، نژاد و باشد. نتایج بررسی نشان میمربوط می 6002-6001های شهری است که به سال

آموزش، تعداد  چنین همخانوار شهری مالزی است. ناحیه زندگی از عوامل تعیین کننده فقر درآمدی در 

فرزند، تعداد فرزند بالغ پسر، تعداد افراد سالخورده و محل زندگی از عوامل اثر گذار در وضعیت فقر 

سال در خانواده موجب افزایش  12دهد که تعداد بیشتر فرزندان زیر است. نتایج این مطالعه نشان می

 دهد.انسانی به طور قابل توجهی فقر را کاهش می شود در حالی که سرمایهفقر می

 "فهم تحرک و پویایی فقر در ایران"ای تحت عنوان ( در مقاله6003صالحی اصفهانی و مجبوری )

های متفاوت ها با استفاده از روش راوالیون به بررسی ویژگیبه بررسی فقر مزمن و گذرا پرداختند. آن

شود، پرداختند. نتایجی که از این بررسی حاصل شد بدین گذرا میخانوار که باعث فقر مزمن و  2090

صورت است؛ فقر مزمن مشکل جدی در تهران نسبت به دیگر مناطق شهری و روستایی است. در مقابل 

                                                           
1
Mok, et al. 
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شود به این دلیل که در روستا اکثریت خانوار دارای تر در مناطق روستایی مشاهده میفقر گذرا بیش

آمد حاصل از این شغل بستگی به عواملی مانند آب و هوا دارد. فقر مزمن شغل کشاورزی بوده و در

 یابد.همراه با افزایش سن و آموزش سریع تر از فقر گذرا کاهش می

اجتماعی و -اثر متغیرهای اقتصادی"ای تحت عنوان ( در مقاله6009) 1چاودری و همکاران

 6002در یکی از روستاهای پاکستان در سال  های فقربه بررسی تعیین کننده "دموگرافیک بر روی فقر

پرداختند. در این مطالعه با استفاده از شاخص فوستر، گریر و توربک به بررسی شدت و عمق فقر 

درصد از خانوارهای این روستا در وضعیت فقر  13پرداختند. مطابق با نتایج بدست آمده در این مقاله، 

ی فقر با استفاده از روش الجیت به این نتیجه رسیدند که رابطه برند. با بررسی عوامل موثر بربه سر می

نفر به باال  3منفی بین مالکیت زمین و احتمال قرار گیری در فقر وجود دارد. به طور متوسط خانوارهای 

رابطه قوی بین آموزش و فقر وجود دارد.   چنین همدارای باالترین عمق  و شدت فقر هستند. 

با افزایش  چنین همروند. ترین افراد به شمار میفقیرضعیت بی سوادی قرار دارند جز خانوارهایی که در و

 یابد.نرخ مشارکت و کاهش نسبت بستگی احتمال سقوط در فقر کاهش می

با استفاده  "فقر کودکان مهاجر در اسکاندیناوی"ای با عنوان ( در مقاله6009)6گالووی و همکاران

 6001-1993کودکان مهاجر و بومی در دانمارک، نروژ و سوئد طی سال های از پانل دیتا به بررسی فقر 

 چنین همها نرخ فقر برای کودکان مهاجر بسیار باالتر از کودکان بومی است. پرداختند. طبق نتایج آن

پی بردند که نرخ فقر نسبت به مدت اقامت در  چنین همها کودکان مهاجر تداوم فقر باالتری دارند. آن

یابد. با این حال نرخ فقر مهاجران باالتر از بومیان است. لذا مهاجرت برای جدید کاهش میکشور 

 کودکان عامل فقر است.

                                                           
1
Chaudhry, et al. 

2
Galloway, et al. 
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یک مدل رگرسیون لجستیک برای تعریف عوامل "( مقاله ای با عنوان 6010)1آچیا و همکاران

استفاده از مدل الجیت به  اند. در این مقاله بانگاشته "های دموگرافیککلیدی فقر با استفاده از داده

پرداختند. نتایج نشان داد  6003خانوار شهری و روستایی کنیا در سال  100بررسی عوامل موثر بر فقر 

برای یک خانوار روستایی  چنین همکه افزایش در آموزش اثر مهمی بر احتمال خروج از فقر دارد. 

گیری در فقر موثر امل دیگری که بر احتمال قراراحتمال باالتری برای قرارگیری در فقر وجود دارد. از عو

 هستند سن سرپرست خانوار، اندازه خانوار و تعداد احشام بوده است.

 6009ای فقر خانوارها را در کشور ترکیه برای سال ه( در مقال6016و همکاران ) 6کاگالیان

وضعیت تاهل سرپرست، ها سن و مجذور سن سرپرست، اند. متغیرهای مورد استفاده آنبررسی کرده

منطقه محل سکونت، شغل سرپرست، سطح تحصیالت سرپرست و جنسیت سرپرست بوده است. نتایج 

، بدین معنی که طبقات متوسط تر شده استحکایت دارد که شکاف بین طبقات متوسط و غنی بیش

 اند.جامعه به طبقات فقیر جامعه نزدیک شده

های تابلویی برای کشور سیب پذیری فقرا با استفاده از دادهای به برآورد آ( در مقاله6013) 3باح

های قابل پرداخته است. این مقاله احتمال فقیر شدن در آینده نزدیک، با توجه به ویژگی یاندونز

های کاهش فقر از اهمیت مشاهده حال حاضر را مورد بررسی قرار داده است که برای طراحی سیاست

که اندونزی در کاهش فقر کامال موفق بوده است. بخش بزرگی از جمعیت ناز نتایج ای برخوردار است.

-آسیب پذیر تلقی می 6000درصد از خانوارها در سال  20%( حداقل یکبار فقر را تجربه کرده اند. 61)

پذیر درصد از خانوارهای آسیب 30درصد است، حدود  11 ،6000ند. در حالی که نرخ فقر در سال دش

 شوند.فقیر می 6001ال در س 6000سال 
                                                           
1
Achia, et al. 

2
Caglayan, et al. 

3
 Bah 
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ای به نام فقر مزمن و گذرا در اندونزی به پژوهش و ( با انتشار مقاله6013) 1آکیتا و دریوردنی

توان به منطقه جغرافیایی، هزینه ها میاند. از متغیرهای مورد بررسی آنبررسی در این زمینه پرداخته

ها پی بردند حصیل، بهداشت و ...( اشاره کرد. آنسرانه، اقالم غذایی، اقالم غیر غذایی )مسکن، لباس، ت

سن،  چنین همآنها که فقر کاهش یافته است. بروز فقر در مناطق روستایی باالتر از مناطق شهری است. 

 تحصیالت و بعد خانوار را عوامل قابل توجهی برای فقر معرفی کردند.

اند.  روستایی در نیجریه پرداخته های فقرای به بررسی مشخصهالعهط( در م6013) 6اتیم و ادوح

خانوار جمع  120نامه برای ای و با استفاده از پرسشگیری چند مرحلهها از طریق نمونههای آنداده

های دهد که افزایش درآمد ناشی از کشاورزی، اندازه مزرعه، وامها نشان میآوری شده است. نتایج آن

ورزی مدرن، افزایش سطح تحصیالت و مرد بودن سرپرست ها، ورود کشاکشاورزی، عضویت در تعاونی

 دهد.خانوار فقر را کاهش می

اند. در این های فقر در پاکستان پرداخته( در پژوهشی به تعیین کننده6011) 3مجید و مالک

افزایش شدند. نتیجه حاصل آن که ها از لحاظ آموزشی به سطوح مختلف تقسیم بندی مطالعه خانوار

دهد. از دیگر نتایج این که احتمال فقر در مناطق شهری نسبت به ح فقر را کاهش میطسسطح آموزش 

سن، تجربه و وضعیت اشتغال کشاورزی با فقر  رچنین متغیرهای مجذو مناطق روستایی بیشتر است. هم

رابطه معکوس و متغیرهای بعد خانوار، سن سرپرست، جنسیت سرپرست و محل اقامت رابطه مثبت با 

 ارند.فقر د

                                                           
1
Akita and Dariwardani 

2
Etim and Udoh 

3
Majeed and Malik 
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های سن، تاهل، وضعیت کار، اقامت در شرق یا در ( با بررسی متغیر6012) 1کالرک و همکاران

تا  1996غرب، تحصیالت، تعداد بچه خانوار، جنسیت، وضعیت مهاجرت و درآمد ساالنه طی سال های 

شدت و وقوع فقر  اند. آنها نتیجه گرفتند کهدر آلمان به کمک پانل دیتا به انطباق با فقر پرداخته 6011

 دهد.رضایت از زندگی را کاهش می

-ها سالاند. دوره مورد بررسی آن( به بررسی روند فقر در ترکیه پرداخته6012) 6سکر و ینکینز

به سرعت کاهش  6003تا  6003های که فقر مطلق بین سالبوده است. نتیجه این 6011تا  6003های 

کاهش  چنین همبا سرعت کمتری کاهش یافته است.  6011ا ت 6003های یافته در حالی که بین سال

 در نرخ فقر به تغییرات در نرخ رشد اقتصادی ارتباط دارد.

های هم مرز با ( با استفاده از رگرسیون لجستیک، عوامل موثر بر فقر ایالت6012) 3رودریگز

وده است. نتایج ایشان ب 6003امریکا، در مکزیک را بررسی کرده است. دوره زمانی مورد مطاله سال 

دهد که بعد خانوار باعث افزایش فقر، سن سرپرست و سطح آموزش سرپرست باعث کاهش فقر نشان می

 شود. نوع منطقه اثری معنادار بر فقر ندارد.می

 

 

 

 

                                                           
1
Clark, et al. 

2
 Seker and Jenkins 

3
Rodriguez 
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 خالصه مطالعات انجام شده در داخل کشور)دسته دوم مطالعات(-1-2جدول 

 

 نتایج کلیدی

 

 ی مهممتغیرها

 

 و یا روش الگوی

 تحقیق 

 

 مکان و سال تحقیق

 

 محققان

وضعیت جمعیتی، اشتغال، 

سرمایه انسانی و سرمایه 

فیزیکی خانوار بیشترین 

 تاثیر را بر فقر دارند.

 

بعد خانوار، جنسیت و 

گروه سنی سرپرست و 

شغل سرپرست، نسبت 

تعداد شاغالن به بعد 

 خانوار و ...

 پروبیت

 

 

مناطق شهری و 

 نروستایی ایرا

1313 

 

 

نیلی و 

 همکاران

(1312) 

 

سرمایه گذاری در نیروی 

انسانی، اصالح ساختار توزیع 

د و ثروت، رشد شهر رآمد

-مهمنشینی و صنعتی شدن 

ترین عوامل بر کاهش فقر 

های کشور معرفی در استان

 شده است.

نسبت شهر نشینی، نرخ 

بیکاری، رشد اقتصادی، 

دارایی، رشد جمعیت، 

 ساختار تولید

 

حداقل مربعات 

 معمولی 

 های ایراناستان

1312 

 حسن زاده

(1319) 

بی زمینی از عوامل مهم فقر 

 در روستا است.

مالکیت زمین، اعتبارات، 

اموزش، میزان مشارکت 

 سیاسی اجتماعی

رگرسیون چند 

 متغیره

 )روش پسرونده(

 استان کالله روستای

 گلستان

1319 

ازکیا و 

 همکاران

(1330) 

سرمایه انسانی  بعد خانوار و

سرپرست، در تمامی گروه ها 

 .اثری معنا دار بر فقر دارد

سن و جنسیت و وضعیت 

تاهل سرپرست خانوار، 

بعد خانوار، سرمایه انسانی 

)وضع سواد  سرپرست

وی(، بار تکفل، موقعیت 

جغرافیایی و دارایی های 

 فیزیکی

 روستاهای ایران الجیت

1319 

عرب مازار و 

 حسینی نژاد

(1333) 

مساله سواد سرپرست از 

های اصلی  تعیین کننده

انتقال بین وضعیت فقر 

خانوارها به ویژه در مناطق 

 روستایی است.

جنس، سن، سواد، بعد، 

نسبت وابستگی و متوسط 

 سن خانوار

مناطق شهری و  الجیت

  روستایی ایران

1336-1330 

زیبایی و 

 شوشتریان

(1332) 
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بعد خانوار، تعداد محصالن و 

تصرف در خانه تاثیر  نحوه

مثبت بر احتمال فقیر شدن 

جنسیت  چنین همدارد. 

سرپرست در مناطق شهری 

 تاثیری معنی دار دارد. 

بعد، جنس سرپرست، 

تحصیالت، سن، نحوه 

تصرف ملک، وضعیت 

شغلی، تعداد با سواد، 

 محصل و شاغل، بارتکفل

مناطق شهری و  پروبیت

 روستایی ایران

1336 

نجفی و 

 شوشتریان

(1332) 

تاثیر منفی نرخ ثبت نام 

دبیرستان و مخارج آموزش 

 عالی بر فقر

حداقل مربعات  آموزش و مخارج آن

 معمولی

 مهربانی کشور 91

(1331) 

سطح تحصیالت و بعد خانوار 

ترین عوامل تعیین  از مهم

 کننده هستند.

بعد  جنسیت سرپرست،

خانوار، وضع فعالیت و 

 تاهل، وضع مسکن 

خانوارهای شهری  یهای بیز شبکه

 ایران

1331 

نیلوفر و 

 گنجعلی

(1331) 

تولید ناخالص داخلی سرانه 

اثر منفی بر فقر و نرخ 

بیکاری و نرخ تورم اثر مثبت  

و سهم مالیات از تولید 

 ناخالص داخلی بی اثر است.

تولید ناخالص داخلی 

سرانه شهری، نرخ تورم، 

متغیر  نرخ بیکاری،

های جنگ،  مجازی سال

 های دولت، مالیات ههزین

دا توصیفی و ابت

سپس رگرسیون 

 رهچند متغی

 ایران

1332-1323 

نورمحمدی و 

 حاضری

(1331) 

بیشترین کاهش احتمال فقر 

های شهری مربوط به رخانوا

تحصیالت سرپرست خانوار، 

و جنسیت سرپرست خانوار 

 .می باشد

ست خانوار، رسن سرپ

نسبت تعداد افراد دارای 

، د در خانواررآمد

تحصیالت، جنسیت و بعد 

 خانوار

 مناطق شهری ایران پروبیت

1331 

محمدزاده و 

 همکاران

(1390) 

ع شغلی بعد خانوار و وض

سرپرست اثر مثبت بر 

احتمال فقیر شدن دارد. سن 

های تحصیل و مرد و سال

بودن سرپرست خانوار و 

نسبت تعداد افراد دارای 

شغل و نسبت تعداد افراد 

منفی بر  اثر رآمددارای د

 احتمال فقیر شدن دارد.

بعد خانوار، سن 

سرپرست، جنسیت 

های سرپرست، سال

تحصیل سرپرست، نسبت 

تعداد افراد با سواد خانوار، 

وضع درآمد سرپرست، 

نسبت تعداد افراد شاغل 

در خانوار، نسبت تعداد 

افراد دارای درآمد در 

 خانوار

 مناطق شهری ایران داده های تابلویی

1333 

هیم پور و ابرا

 علمی

(1396) 
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جنسیت و سن سرپرست 

خانوار و بار تکفل اثر 

مستقیم بر فقر دارد. مخارج 

آموزشی و بهداشتی و 

کشاورز یا غیر کشاورز بودن 

خانوار اثر معکوس بر فقر 

 دارد.

بار تکفل، جنسیت 

سرپرست، سن سرپرست، 

مخارج آموزشی، مخارج 

بهداشتی، کشاورز بودن 

دن یا غیر کشاورز بو

 خانوار

 خراسان شمالی توبیت

1396 

گریوانی و 

 همکاران

(1396) 

در خانوار های دارای 

سرپرست غیر شاغل تعداد 

افراد شاغل اهمیت داشته و 

در خانوارهای دارای 

سرپرست شاغل، تحصیالت 

سرپرست از اهمیت برخوردار 

 است.

بعد خانوار، سن، جنسیت 

سرپرست، تعداد شاغالن 

اهل در خانوار، وضع ت

سرپرست، تحصیالت 

 سرپرست 

 مناطق شهری ایران پروبیت

1332-1313 

 حکمتی فرید

(1393) 

در دوره مورد بررسی نرخ 

درصد رشد کرده  63فقر 

به طور  چنین هماست. 

درصد از  20میانگین 

-ها زیر خط فقر بودهخانوار

 اند.

های کاالیی شامل: گروه

خوراک، پوشاک، مسکن، 

ملزومات، بهداشت و 

رمان، حمل و نقل، د

ارتباطات، تفریح، تحصیل 

 و گروه سایر

رگرسیون به ظاهر 

 نامرتبط

استان آذربایجان 

 شرقی

1390-1390 

میرزایی و 

 سهرابی

(1391) 

 هشهای این پژوبررسی منبع:
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 خالصه مطالعات انجام شده در خارج از کشور-2-2جدول 

و یا الگوی  ی مهممتغیرها نتایج کلیدی

 تحقیق روش 

مکان و سال 

 تحقیق

 محققان

متغیرهای مذکور به عنوان 

 اند.هعوامل فقر شناسایی شد

ساختار درآمدی، ساختار 

خانواده، سن سرپرست 

خانوار، وضعیت اشتغال و 

 مسکن و سطح آموزش

 الجیت

 

 

 پاناما

 1930تا  1920

 

Sohotu 

(1990) 

حداقل  بعد خانوار تاثیر معنی دار بعد خانوار بر فقر

مربعات 

 معمولی

 

 پاکستان

 1992تا  1991

Lanjouw and 

Ravallion 

(1995)  

نوع تکنولوژی جاری و باال رفتن 

سطح آموزش موثر در کاهش 

 فقر

تعداد پسران در خانواده، 

سن و تجربه کشاورز، 

سطح آموزش، نوع 

تکنولوژی تولید و شرایط 

 محیط

رگرسیون 

 خطی

 ساوجبالغ

 1999تا  1993

Sadeghi, et al 

(2000) 

 

آموزش باالتر، نسبت بزرگتر 

شاغلین زن و مرد در خانواده 

احتمال قرار گیری در فقر را 

کاهش و زن سرپرست بودن و 

افزایش سهم غالت در بودجه 

خانوار باعث افزایش احتمال فقر 

 می شود

آموزش، نسبت وابستگی، 

نسبت شاغلین مرد و زن 

در خانواده به تعداد اعضا، 

شغلی سرپرست،  طبقه

محل اقامت، نحوه تصرف 

مسکن، سهم غالت در 

 بودجه خانوار

مدل الجیت 

 و پروبیت

 تونس

1990 

Ghazouani and 

Goaied  

(2001) 

 

اثر مثبت اندازه خانوار یر فقر و 

 اثر منفی آموزش بر فقر

آموزش، بعد خانوار، 

موقعیت جغرافیایی، 

ها و نهاددسترسی به 

 زیرساختها

 امویتن الجیت

1996 -1993 

1991 - 1993 

Justino and litch 

field 

 (2003) 

 

وضعیت فقر در ارتباط با سطح 

آموزش به خصوص در روستا و 

بعد خانوار در شهر و روستا 

است. زن سرپرست بودن خانوار 

به عنوان عامل قرار گیری در 

فقر است و آموزش زنان در 

 کاهش فقر موثر است.

آموزش، بعد خانوار، 

 سیت سرپرستجن

 کنیا الجیت

1991 

Geda, et al 

(2005) 
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قومیت ارتباط معنی دار با فقر 

ندارد. اما سرمایه انسانی بر هر 

دو نوع فقر مزمن و گذرا تاثیر 

گذار است. نداشتن زمین 

کشاورزی بیشتر بر فقر مزمن 

 اثر گذار است.

قومیت، سرمایه انسانی، 

 ثروت

 نپال الجیت

 6003تا  1992

Bhatta and Kumari 

Sharma  

(2006) 

 

 12سهم بزرگتر بچه های زیر 

یش فقر می سال موجب افزا

فقر را  شود و سرمایه انسانی

 کاهش می دهد.

آموزش، تعداد فرزند، 

تعداد فرزند پسر، تعداد 

 سالخورده و محل زندگی

 مالزی الجیت

 6002و  6001

Mok, et al 

(2007) 

 

فقر مزمن مشکل جدی در 

ت به دیگر مناطق تهران نسب

شهری و روستایی است. در 

مقابل فقر گذرا بیشتر در مناطق 

روستایی مشاهده می شود. فقر 

مزمن همراه با افزایش سن و 

تر از فقر گذرا آموزش سریع

 کاهش می یابد.

منطقه سکونت، سن، 

 آموزش

روش 

 راوالیون

 ایران

 1992تا  1996

Salehi isfahani and 

majbouri 

(2008) 

 

رخ فقر برای کودکان مهاجر ن

بسیار باالتر از کودکان بومی 

کاهش نرخ فقر نسبت به  است.

مدت اقامت در کشور جدید 

بستگی دارد.کاهش فقر با بهبود 

 شرایط کار رخ می دهد

درآمد، سال مهاجرت، 

 وضعیت بازار کار

های داده

 تابلویی

 

دانمارک، نروژ، 

 سوئد

 6001تا  1993

Galloway, et al 

(2009) 

 

رابطه منفی بین مالکیت زمین، 

آموزش، نرخ مشارکت و فقر 

رابطه مثبت بین  وجود دارد.

نسبت بستگی، بعد خانوار و فقر 

 .وجود دارد

بعد خانوار، آموزش، نسبت 

بستگی، نرخ مشارکت، 

 مالکیت زمین

 پاکستان الجیت

6002 

Chaudhry, et al 

(2009) 

 

افزایش سن و آموزش باعث 

ده، روستایی بودن کاهش فقر ش

و اندازه بزرگتر خانوار فقر را 

 افزایش می دهد.

آموزش، منطقه سکونت، 

سن، اندازه خانوار و تعداد 

 احشام

 کنیا الجیت

6003 

Achia, et al  

(2010) 
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شکاف بین طبقات متوسط و 

طبقات غنی بیشتر شده است. 

طبقات متوسط و  چنین هم

طبقات فقیر جامعه به یکدیگر 

 اند.شدهنزدیک 

 

سن و مجذور سن 

سرپرست، وضعیت تاهل 

سرپرست، منطقه محل 

سکونت، شغل سرپرست، 

سطح تحصیالت و 

 جنسیت سرپرست

 ترکیه الجیت

6009 

Caglayan, et al 

(2012) 

 

 6000% از خانوارها در سال 20

آسیب پذیر تلقی می شوند. در 

% از خانوارهای آسیب 30حدود 

، سال 6000پذیر در سال 

 فقیر می شوند. 6001

جوان یا  منطقه شهری،

مسن بودن سرپرست 

خانوار، جنسیت سرپرست، 

بعد خانوار، تعداد بچه های 

سال خانوار،  12زیر 

تحصیالت سرپرست، 

متوسط سال تحصیل 

 سرپرست، 

های داده

 تابلویی

 اندونزی

1993 - 1991 

6000 – 6001 

 

Bah  

(2013) 

 

بروز فقر در مناطق روستایی 

 از مناطق شهری است. باالتر

تنوع باال در فقر مناطق وجود 

سن، تحصیالت و بعد  دارد.

خانوار عوامل قابل توجهی برای 

 فقر هستند.

منطقه جغرافیایی، هزینه 

سرانه، اقالم غذایی، اقالم 

غیر غذایی )مسکن، لباس، 

 تحصیل، بهداشت(

های داده

 تابلویی

 اندونزی

 6010تا  6003

Akita and 

Dariwardani 

(2013) 

 

وسعت مزرعه، وجود وام های 

کشاورزی، عضویت در تعاونی، 

دسترسی به خدمات، افزایش 

تحصیالت، مرد بودن سرپرست 

و ورود کشاورزی مدرن تاثیری 

 د.نفقر دارخروج از دار بر  معنی

سن و جنسیت سرپرست، 

وضعیت تاهل، نسبت 

وابستگی، تحصیالت، 

عضویت سرپرست در 

اورزی، تعاونی، تجربه کش

وسعت مرزعه، ورود 

 کشاورزی مدرن 

 نیجریه توبیت

 

Etim and Udoh 

(2013) 

 

مجذور سن و تجربه و وضعیت 

اشتغال رابطه معکوس با فقر 

دارند. بعد خانوار و سن و 

جنسیت سرپرست و محل 

اقامت رابطه مستقیم با فقر 

 دارند.

تحصیالت، جنسیت، 

وضعیت اشتغال، تجربه، 

روستایی سن، بعد خانوار، 

 یا شهری بودن 

 

رگرسیون 

 لجستیک

 پاکستان

 6001و  6000

Majeed and Malik  

(2014) 

 

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 



11 

 

افزایش سن و تحصیالت فقر را 

شدت و وقوع دهد. کاهش می

فقر رضایت از زندگی را کاهش 

 می دهد.

سن، تاهل، وضعیت کار، 

اقامت در شرق یا غرب، 

تحصیالت، تعداد بچه های 

ت، خانوار، جنسیت، مهاجر

 درآمد ساالنه

های داده

 تابلویی

 آلمان

 6011تا  1996

 

 

Clark, et al  

(2015) 

 

های فقر مطلق بین سال

به سرعت  6003تا  6003

کاهش یافته در حالی که بین 

با  6011تا  6003های سال

سرعت کمتری کاهش یاقته 

کاهش در نرخ فقر به  است.

رات در نرخ رشد اقتصادی یتغی

 ارتباط دارد

وسط هزینه خانوار برای مت

 مصرف

های داده

 تابلویی

 ترکیه

 6011تا  6003

Seker and Jenkins  

(2015) 

 

بعد خانوار باعث افزایش فقر، 

سن سرپرست و سطح آموزش 

سرپرست باعث کاهش فقر 

شود. نوع منطقه اثری می

 معنادار بر فقر ندارد

بعد خانوار، منطقه محل 

سکونت، جنسیت 

 سرپرست، تحصیالت

سرپرست، سن سرپرست و 

  اشتغال سرپرست

رگرسیون 

 لجستیک

 مکزیک

6003 

Rodriguez  

(2015) 

 

 های این پژوهشبررسی منبع:
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 فصل سوم
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 روش تحقیق و توصیف داده ها -فصل سوم

 

 مقدمه -3-1

برای  2931هزینه درآمد خانوار در سال  هایدر این فصل ضمن ارائه الگوی مورد استفاده، داده

 .گیردصورت می قرار گرفته و توصیف داده خانوار مورد بررسی هایدرک بهتر ویژگی

معرفی گیری و واحد تحلیل فقر ار اندازهمعیبر همین اساس، پس از بیان مقدمه، در قسمت دوم 

روش مورد استفاده توضیح داده خواهد و سپس  معرفی برخی مفاهیمابتدا ، بعدقسمت دو . در شودمی

این توصیف  .های مورد استفاده اختصاص داردشد. قسمت آخر این فصل، به توصیف قسمتی از داده

ای مورد نظر سرپرستان  های درون نمونه صرفا ویژگیدر دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول، ای  داده

ها به   و محاسبه خط فقر در سطح استانها  دادهردازش است و در مرحله دوم، بعد پ خانوار مد نظر بوده

 ها مورد توجه قرار گرفت. این ویژگیتفکیک شهری و روستایی و جداسازی خانوار فقیر از غیر 

 حلیل فقرگیری و واحد تمعیار اندازه -3-2

های صورت گرفته، استفاده از درآمد خانوار با معایب و مشکالتی رو به رو با توجه به بررسی

ها کمتر از کنند و لذا درآمد خانوارکه خانوارها معموال درآمد واقعی خود را آشکار نمیاست. اول آن

-ذیرد و توسط خانوار مصرف میپشود. دوم آن که تولیداتی که در خانه انجام میمقدار واقعی برآورد می

شود. عالوه بر این، محاسبه درآمد کشاورزی به ویژه در بخش غیر گردد، در درآمد خانوار لحاظ نمی

توانند با اخذ وام مصرف خود را چنین باید در نظر گرفت که خانوارها میهم .رسمی بسیار سخت است
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ت. لذا استفاده از هزینه خانوار به عنوان معیار ها تغییر نکرده اسافزایش دهند در حالی که درآمد آن

 تر است.گیری فقر مناسباندازه

جا که اطالعات مورد استفاده های گوناگونی تحلیل کرد اما از آنتوان بر اساس واحدفقر را می

 شود و تعیین میزان هزینه و درآمد برای تک تک افراد کار بسیارآوری میمعموال بر اساس خانوار جمع

 مشکل و گاهی غیر عملی است، در این پژوهش واحد تحلیل فقر خانوار در نظر گرفته شده است.

 معرفی مفاهیم-3-3

 در این بخش تعریف مفاهیم مورد استفاده در این پژوهش در دستور کار قرار گرفته است.

 خانوار-3-3-1

ده، و تمهیداتی به گاه مشترک زندگی کرخانوار متشکل از یک یا چند نفر که در یک اقامت

های مشترک باشند. منظور تهیه غذا و تامین نیازهای مشترک داشته باشند و یا دارای اهداف و ویژگی

اعضای خانوار لزوما با هم رابطه خویشاوندی ندارند. در برخی موارد خاص مانند خانوارهایی که سرپرست 

خانوار در یک اقامتگاه مشترک زندگی ها دارای بیش از یک همسر است، ممکن است لزوما اعضای آن

 (.ایران نکنند )مرکز آمار

 سرپرست خانوار-3-3-2

شود و معموال مسئولیت تامین تمام یا عضوی از خانوار که در خانوار به این عنوان شناخته می

به  های خانوار راگیری در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای خانوار و یا تصمیمای از هزینهبخش عمده

تواند مرد یا زن باشد. در خانوار یک نفره، ترین عضو خانوار نیست و میعهده دارد. این فرد لزوما مسن

 (.منبع ان شخص سرپرست خانوار است )همانهم
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 روش مورد استفاده-3-4

های خانوار در هایی از فقر است که با ویژگیدر این مطالعه، تمرکز اصلی روی تعیین کننده

د. بر همین اساس، مدل باید به خوبی ارتباط بین وضعیت مورد نظر )فقیر بودن( و ویژگیارتباط هستن

جایی که مسئله فقر دارای اهمیتی ویژه است، لذا انتخاب مدل مناسب های خانوار را تبیین کند. از آن

 های فقر زدایی در آینده است.شرطی الزم برای موفقیت سیاست

های خانوار و به نوعی فرموله کردن آن، ضعیت فقر و ویژگیبرای مشخص کردن ارتباط بین و

شود. به عبارتی استفاده می Zابتدا باید خانوارهای فقیر را شناسایی کرد. بدین منظور از خط فقر 

فقیر و خانوارهایی که هزینه سرانه  ،ها کمتر از خط فقر محاسباتی استخانوارهایی که هزینه سرانه آن

یر وابسته، غجایی که متشوند. از آنفقر محاسباتی است غیر فقیر در نظر گرفته می ها بیشتر از خطآن

های انتخاب دوتایی )الجیت یا پروبیت( یک متغیر دوحالته )فقیر یا غیر فقیر بودن خانوار( است از مدل

هایی که با ها است، اول خانوارنمونه مشاهده شده شامل دو دسته از خانوار ،شود. در واقعاستفاده می

 توجه به معیارهایی خاص فقیر هستند و دوم خانوارهایی که با توجه به همان معیارها فقیر نیستند.

های شبه تابلویی با دادهبا توجه به مطالب گفته شده، مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل 

ا از لحاظ جغرافیایی است. در این روش نیاز عمده اطالعات این است که خانوارهمتغیر وابسته محدود

شود که این های جفرافایی در قیمت مربوط میخوشه بندی شده باشند. اهمیت خوشه بندی به تفاوت

است. در واقع با  غیرههای تجاری و ینههزهای حمل و نقل، ها نتیجه بازار ناقص، هزینهتفاوت

تقریبا یکسانی رو به رو  هایمتقیها، خانوارهایی که در داخل یک خوشه هستند با بندی خانوار خوشه

 .است شدهگرفتهها در نظر به عنوان خوشه کشور هایاستان. بر همین اساس خواهند بود
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های تابلویی، معموال مقاطع انفرادی با سری زمانی همراه هستند و ساختار خطا به در داده

د. باید توجه داشت که در این ای است که برای هر فرد یا مقطع اثرات ثابت یا تصادفی وجود دارگونه

الب طها در نقش مقاطع و خانوارهای هر خوشه در نقش سری زمانی هستند. با توجه به ممطالعه خوشه

 داریم: cدر خوشه  hگفته شده برای خانوار 

y
*
ch = μc + X

’
chβ + εch            c=1,2,…,C; h=1,2,…,Hc (3-1)  

y
*
ch  ،متغیر مشاهده نشده پنهانیX های خانوار، ار ویژگیبردβ ها و بردار پارامترεch جز خطا

 cگر تعداد خانوارها در خوشه بیانHcی اثرات ثابت یا تصادفی هر خوشه و نیز نشان دهندهμcاست. 

)قزوانی و  شوداست. بدین ترتیب متغیر دو حالته فقیر بودن یا فقیر نبودن به صورت زیر تعریف می

 :(1002گواید 

ych =  1     if     y
*
ch = (Z – Xch) > 0   c=1,2,…,C; h=1,2,…,Hc (3-2)     

          0     if     y
*
ch<0  

Xchدهد که هزینه خانوار است. این الگو نشان میXchکه شود مگر آنمشاهده نمیY  و بردار

 .(2331)راوالیون  مشاهده شوند Xویژگی ها 

عادل با فقیر بودن در نظر گرفته شد، احتمال این م ych=1که در آن  (1-9)با توجه به رابطه 

 آید:به دست می (9-9)که یک خانوار فقیر باشد طبق رابطه 

p(ych =1) = p(y
*
ch> 0) = F(μc +  X

’
chβ)              (3-3)  

های انتخاب گسسته، اگر خطا است. حال همانند مدل ءتابع توزیع تجمعی جز (.)Fکه در آن 

خطا توزیع لجستیک  ءهای تابلویی و اگر جزمال داشته باشد از مدل پروبیت دادهخطا توزیع نر ءجز

 .شودهای تابلویی استفاده میداشته باشد از مدل الجیت داده
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های تابلویی دو نوع تصریح اثرات ثابت و اثرات تصادفی کاربرد دارد. در این راستا، در مدل داده

شوند اما به دالیلی این تصریح نامناسب است. اول برآورد می βو  μcدر تصریح اثرات ثابت پارامترهای 

های غیر خطی از لحاظ آماری مشکل ساز است. در واقع باید این را این که تصریح اثرات ثابت در مدل

کم  Hcها افزایش خواهد یافت در حالی که μcشود تعداد ها زیاد میدر نظر گرفت که وقتی تعداد خوشه

و  μcکه برآورد پارامترهای نظر گرفت. دوم اینرا درگای همتوان به شیوهن اثرات را نمیشود و لذا اییم

β  تواند به برآوردی ناهمگرا از می مجزا نیست و در نتیجه مشکل ناهمگرایی برآوردگرهایβ  منجر

 (.1002شود )قزوانی و گواید 

های غیرخطی با کمبودهایی رو ابت در مدلچنین باید گفت در سطح عملی، تصریح اثرات ثهم

توان به مشخص نبودن اثر متغیرهای ثابت در خوشه )ماه بررسی، منطقه و ...( و امکان به رو است که می

باید متغیری  μcاشاره کرد. با توجه به دالیل گفته شده  βاز دست رفتن اطالعات در برآورد پارامترهای 

شود این شکل خواهد بود. فرض می ηch = μc + εchجز خطا برابر  تصادفی در نظر گرفته شود و لذا

 εchو اجزا پسماند  X، متغیری تصادفی بوده و همچنین مستقل از متغیرهای توضیحی μcخاص از 

 (.1002)قزوانی و گواید است و در عین حال دارای توزیع نرمال است

μc ~ N ( 0 , σ
2
h )               (3-4)  

 که یک خانوار فقیر باشد برابر است با:احتمال این بر همین اساس،

p = (ych=  ) = Φ (  +  (  )
0.5

 )            (3-5)  

ضریب همبستگی جمالت پسماند دو  ρتابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است.  (.)Φکه 

گاه عدم وجود اثر  باشد آن ρ = 0است. اگرρ< 1و  ρ=بر خانوار از یک خوشه است که برا

 ها را خواهیم داشت.تصریح انفرادی برای خوشه
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خطی بودن، روش برآورد با استفاده های انتخاب گسسته )الجیت و پروبیت( به دلیل غیردر مدل

یی برای کل نمونه به صورت زیر ها تابع درستنمااز تابع درستنمایی خواهد بود. با فرض استقالل خوشه

 است:

L=  ((  +  (  )
0.5

 ) (2ych – 1)) Φ( )d( )   (3-6)  

کلی مشکل است. به  تابع توزیع چگالی نرمال استاندارد است. تخمین این تابع به طور (.)Φکه 

که  ،ارائه دادند β( یک فرآیند کارا و همگرا برای تخمین پارامترهای 2391) 2و موفیت اتلرهمین دلیل ب

 :(1002)قزوانی و گواید شودبر اساس آن تابع درستنمایی به صورت زیر تقریب زده می

L ((  +  ( )
0.5

 ) (2ych – 1))) (3-7)  

دهد که تصریح با اثرات تصادفی را با حالت ساده ت درستنمایی به ما این اجازه را میآزمون نسب

(ρ=0 ):مقایسه کنیم که آماره این آزمون به صورت زیر است 

LR = 2( log LNC – log LC ) ~ χ
2

(1)                                                                      (3-8)  

LNC ی نسبت درستنمایی مدل اثرات تصادفی است و نشان دهندهLC ی نسبت نشان دهنده

های ی قیدنشان دهنده ρ=0درستنمایی مدل مقید )مدل ساده الجیت یا پروبیت( است. در این مورد 

 .)همان(گر پذیرش مدل اثرات تصادفی استبیان H0است. رد فرض  H0تحت فرضیه 

ها به جز عرض از مبدا شود. بر این اساس تمام پارامترالد انجام میی وآزمون دیگر توسط آماره

 برابر صفر هستند. آماره این آزمون به شکل زیر است: H0تحت فرضیه 

   W = ( ~ χ2
(k-1)                                                                                    (3-9)  

                                                           
1
Butler & Moffitt 
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 .)همان(استماتریس واریانس کوواریانس بردار برآوردی که 

 هاتوصیف داده-3-5

استفاده شده است. نمونه مورد  2931درآمد در سال -های هزینهدر این پژوهش از ریزداده

ها توسط ه آنخانوار شهری است، که اطالعات مربوط ب 29939خانوار روستایی و  23990مطالعه شامل 

مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. در این قسمت برای تسهیل در درک وضعیت خانوارها به توصیف 

 شود.بخشی از این اطالعات پرداخته می

 های سنی سرپرستان خانواربررسی گروه -3-5-1

جوانی و های مهم در بررسی عوامل موثر بر فقر است، چرا که افراد در دوره عواملسن یکی از 

نتیجه کسب درآمد برخوردار هستند. البته باید این را  سالی از توان و کارایی بیشتری برای کار و در میان

-شود، اما مهارت و تجربه افراد بیشتر میچه با افزایش سن توان افراد کم مینیز در نظر گرفت که اگر

( 2-9گیرد. جدول )د ارزیابی قرار میهای سنی سرپرستان خانوار را مورشود. لذا در این قسمت گروه

( نشان دهنده همین 1-9نشان دهنده وضعیت سنی سرپرستان خانوار در مناطق روستایی و جدول )

 وضعیت در مناطق شهری است.

های تهران، البرز و (، در مناطق روستایی، به جز استان1-9( و )2-9های )با توجه به جدول

مربوط به گروه سنی باالی  ،ها بیشترین درصد سرپرستان خانوارتانسیستان و بلوچستان، در سایر اس

سال است که باتوجه به کاهش توان افراد در سنین باال، این آمار و ارقام قابل تامل است. در مناطق  55

درصد  های سنیسال نسبت به سایر گروه 55سرپرستان خانوار باالی  ،به طور میانگین شهری نیز

ر از مناطق ، هرچند که در مناطق شهری سالخوردگی افراد کمتاندد اختصاص دادهبیشتری را به خو
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با رقمی  سال 15کمتر از  خانوار سرپرستان صددر مناطق روستایی میانگین درچنین روستایی است. هم

 اندکی باالتر است. درصد 1.1مناطق شهریسرپرستان خانوار میانگین درصد نسبت به درصد، 1.9 معادل

 بررسی وضع فعالیت سرپرستان خانوار -3-5-2

جایی که سرپرست خانوار مسئول تامین تمام یا بخش عمده هزینه خانوار است، لذا از آن

( 9-9های مهم و تاثیر آن بر فقر غیر قابل انکار است. جدول )وضعیت فعالیت سرپرست خانوار از متغیر

( همین وضعیت را در مناطق شهری 9-9جدول )وضع فعالیت سرپرستان خانوار را در مناطق روستایی و 

 دهد.نشان می

ها، (، در هر دو منطقه روستایی و شهری و در تمامی استان9-9( و )9-9با توجه به جداول )

با  استان خوزستان ،است. در مناطق روستایی ها بیشترنسبت به دیگر حالت سرپرستان شاغلدرصد 

را داشته  سرپرستان شاغل باالترین درصد درصد 35.5با  الماستان ای ،و در مناطق شهری درصد 95.5

اند. سرپرستان دارای درآمد بیکار در هر دو منطقه پس از شاغلین در رتبه دوم قرار دارند، که با توجه به 

که ها، کامال طبیعی و قابل انتظار است. از نکات قابل توجه ایننقش اساسی سرپرستان در تامین هزینه

رصد سرپرستان بیکار را دارا ن هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری باالترین داستان زنجا

 است.

 بررسی وضعیت زناشویی سرپرستان خانوار -3-5-3

های صورت های مهمی است که عموما در بررسیوضعیت تاهل سرپرست خانوار یکی از ویژگی

ست. بر همین اساس وضعیت تاهل سرپرستان گرفته برای شناسایی عوامل موثر بر فقر مورد نظر بوده ا

-9( و وضعیت تاهل سرپرستان در مناطق شهری در جدول )5-9خانوار در مناطق روستایی در جدول )

 ( مورد ارزیابی قرار گرفته است.1
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ه روستایی و شهری ، سرپرستان ازدواج کرده در هر دو منطق(1-9( و )5-9)با توجه به جداول 

-. همانددرصد، باالترین درصد را به خود اختصاص داده 93.5و  91.2ترتیب با به صورت میانگین به 

 0.33چنین قابل ذکر است که، در مناطق روستایی میانگین درصد سرپرستان بی همسر بر اثر طالق 

محاسبه شده است. استان قم در مناطق شهری  2.22که این درصد برای مناطق شهری است در حالی

های که در مناطق روستایی استان ا در سرپرستان هرگز ازدواج نکرده داشته، در حالیباالترین درصد ر

 اند.کردستان و کرمانشاه از این نظر حائز رتبه اول شده

 بررسی وضعیت جنسیتی سرپرستان خانوار -3-5-4

ر و پوهایی مانند ابراهیم. پژوهشدیگر از عوامل موثر بر فقر استجنسیت سرپرست خانوار، یکی 

( با تایید معنا دارای جنسیت سرپرست خانوار، بر لزوم توجه 2931( و گریوانی و همکاران )2931علمی )

های موجود در بازار کار نقش زیادی . البته باید به این نکته اشاره کرد تبعیضاندکردهد اکیعامل تبه این 

( وضعیت جنسیتی 3-9ول )در اهمیت این متغیر در بررسی عوامل موثر بر فقر داشته است. جد

ر را در ( وضعیت جنسیتی سرپرستان خانوا9-9سرپرستان خانوار را در مناطق روستایی و جدول )

 دهد.مناطق شهری نشان می

، میانگین درصد سرپرستان خانوار زن در مناطق روستایی (9-9( و )3-9)با توجه به جداول 

در منطقه شهری باالترین درصد سبه شده است. محا 22.01است و این رقم برای مناطق شهری  21.99

درصد( است. در مناطق روستایی، استان تهران  با  39.5خانوار مردسرپرست مربوط به استان همدان )

 .درصد بیشترین خانوار مردسرپرست را دارا بوده است 39.2رقم 
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 بررسی نحوه تصرف محل سکونت -3-5-5

-میاست که در بررسی دالیل فقر مورد توجه قرار  یعوامل نحوه تصرف محل سکونت، از دیگر

( در مطالعات خود به اثرگذاری این عامل 2991( و نجفی و شوشتریان )2931. نیلی و همکاران )گیرد

تقسیم بندی مرکز آمار ایران، نحوه تصرف محل سکونت به ملکی،  به این که دراند. با توجه اشاره کرده

( تقسیم بندی نحوه تصرف محل سکونت را در 3-9دی شده است. جدول )دسته بن ،رهن و اجاره و سایر

 د.نده( همین تقسیم بندی را برای مناطق شهری نشان می20-9مناطق روستایی، و جدول )

شود هم در مناطق روستایی و هم در مناطق ، مالحظه می(20-9( و )3-9) با توجه به جداول

 باید به این نکته های دیگر است. اماهستند بیشتر از حالتشهری درصد خانوارهایی که به صورت مالک 

درصدی بیشتر از  29های مالک در مناطق روستایی با اختالفی که میانگین درصد خانوار شودتوجه 

تر که در مناطق روستایی، درصد خانوارهای مستاجر کممناطق شهری است. از نکات قابل ذکر دیگر این

که در مناطق شهری برعکس اند، در حالیتقسیم بندی سایر مشخص شده از خانوارهایی است که با

 است.

 بررسی سطح زیر بنای محل سکونت و جنسیت سرپرست خانوار -3-5-6

شود که دو متغیر جنسیت سرپرست و سطح زیر بنا را به هایی ارائه میدر این قسمت جدول

 ر بنا به ویژه در مناطق روستایی که زندگیسطح زیبررسی د. ندهصورت همزمان مورد ارزیابی قرار می

. بر همین اساس جدول ، از اهمیت بیشتری برخوردار استدسته جمعی عمومیت بیشتری دارد به شکل

 ( مربوط به مناطق شهری است.21-9( مربوط به مناطق روستایی، و جدول )9-22)
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انوار، درصد زیادی از ، بدون توجه به جنسیت سرپرست خ(21-9( . )22-9)با توجه به جداول 

متر اقامت دارند. در مناطق روستایی درصد 200تا  50هایی با سطح زیربنای بین خانوارها در خانه

متر است بیشتر از  50ها زیر ها زن و سطح زیر بنای محل سکونت آنخانوارهایی که سرپرست آن

انوارهایی که سرپرست زن دارند در هایی است که سرپرست مرد دارند. به عبارتی در این مناطق خخانوار

استان سیستان و  .گونه استکنند. این وضعیت در مناطق شهری نیز همینتری زندگی میفضای کوچک

ها متر مربع، از دیگر استان 50درصد واحدهای مسکونی زیر 50بلوچستان در مناطق روستایی با بیش از 

 متفاوت است.

 ن خانواربررسی وضعیت تحصیالت سرپرستا-3-5-7

هایی به شود افراد در معرض شغلاست که باعث می عواملیسطح سواد و میزان تحصیالت از 

تواند بر احتمال خروج از فقر اثر گذار تر و با درآمد بیشتر قرار گیرند، لذا از این جهت مینسبت مناسب

( 2930و همکاران )( و محمدزاده 2993های صورت گرفته نظیر نیلوفر و گنجعلی )باشد. در بررسی

( میزان 29-9( و )29-9های )تحصیالت اثری معنادار بر فقر داشته است. بر همین اساس در جدول

 تحصیالت سرپرستان خانوار در مناطق روستایی و شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دها به ، در مناطق روستایی به طور متوسط باالترین درص(29-9( و )29-9)با توجه به جداول 

ی ابتدایی، دوره دبیرستان، کاردانی و کارشناسی و ی راهنمایی، دورهسواد، دورهترتیب به سرپرستان بی

ق دارد. این رتبه بندی برای مناطق شهری به ترتیب به صورت نهایت کارشناسی ارشد و دکتری تعل در

ایت کارشناسی ارشد و دکتری است. سواد، کاردانی و کارشناسی، ابتدایی و در نهراهنمایی، دبیرستان، بی

درصدی نسبت به  29سواد در مناطق روستایی با اختالفی توجه به این نکته که درصد سرپرستان بی
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چنین باید گفت درصد سرپرستان در مقطع کاردانی و مناطق شهری بیشتر است قابل توجه است. هم

 بیشتر است.درصد  22کارشناسی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی 
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 های سنی به تفکیک استانهای روستایی بر حسب گروهدرصد سرپرستان خانوار -1-3جدول 

 1331سال درآمد خانوار در -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده

 

 

 

 

   درصد درصد درصد درصد درصد

سال 55بیشتر از  سال64-55  سال64-65  سال64-65  سال 65کمتر از    استان گروه سنی 

       

 آذربایجان شرقی 6.6 66.6 62 31.5 13.3

 آذربایجان غربی 6.1 66.1 62.1 66.3 16.5

 اردبیل 1 62.1 61.3 31.5 13.1

 اصفهان 3.6 32.1 63.1 32 33.5

 ایالم 3.6 33 62.3 31.3 13.6

 البرز 1.3 62.3 16.3 32.3 66.3

 بوشهر 6.3 62.1 63.3 33.3 66.5

 تهران 6.3 62.1 65.1 63.3 61.6

 چهارمحال و بختیاری 3.1 61.5 65.5 31.3 12.1

 خراسان جنوبی 1.3 62.5 32.3 32.3 31.6

 خراسان رضوی 1.3 62.5 62.1 32.1 16.3

 خراسان شمالی 3.6 36.1 62.3 32.5 16.3

 خوزستان 3.3 61.6 65.3 31.6 61.2

 زنجان 1.1 61.5 61.5 31.1 13.5

 سمنان 6.2 32.6 62 36.6 36.3

 سیستان و بلوچستان 3.6 13.3 66.6 33.1 61.1

 فارس 1 62.3 66.1 66.5 13

 قزوین 1.3 66.5 61.3 32 13.3

 قم 3.1 33.1 62.3 36.2 15.6

 کردستان 3.2 61.5 61.3 33.1 11.5

 کرمان 1.6 62.5 66.3 31.3 15.5

 کرمانشاه 6.3 33.2 63.3 63.3 13.3

 کهگیلویه و بویراحمد 1.3 66.3 31.5 62.3 15

 گلستان 3.3 66.3 63.5 61 65.1

 گیالن 2.3 31.2 36.1 63.3 35

 لرستان 1.3 36.1 66.3 62 13.3

 مازندران 3.6 36.3 65.2 61.5 66.1

 مرکزی 3.3 32.2 33.3 33.3 32.6

 هرمزگان 3.6 66.3 63.5 35.6 16.5

 همدان 6.5 63.3 63 33.6 13.2

 یزد 3.5 36.2 62.1 33 33.3
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 های سنی به تفکیک استانهای شهری بر حسب گروهدرصد سرپرستان خانوار -1-3جدول 

 1331خانوار در سال درآمد -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده

 

 

 

   درصد درصد درصد درصد درصد

سال 55بیشتر از  سال64-55  سال64-65  سال64-65  سال 65کمتر از    استان گروه سنی 

       

 آذربایجان شرقی 6 36.1 65.1 63.1 16.3

 آذربایجان غربی 6.2 61.6 61.3 62.6 65.1

 اردبیل 1.3 63.5 62.6 62.1 61.3

 اصفهان 6.5 62.6 62.6 66.3 13.1

 ایالم 2.6 31.3 65.6 66.2 16.1

 البرز 3.6 66.1 65.3 36.3 61.3

 بوشهر 6.5 66.2 61.1 66.3 63.6

 تهران 3.1 62.1 63.2 62.2 16.6

 چهارمحال و بختیاری 6.6 65.1 66.6 31.3 13.5

 خراسان جنوبی 6.6 61.3 65.1 32.1 13.2

 خراسان رضوی 6.3 66.1 61.3 31.1 65.2

 خراسان شمالی 6.6 61.2 61.2 62.2 66.3

 خوزستان 3.5 66.1 63.5 61.6 63.6

 زنجان 1 36.3 65.3 66 12.6

 سمنان 6.3 31.3 66.2 62.2 66.3

 سیستان و بلوچستان 3.5 11.3 66.3 33.6 31.1

 فارس 6.1 36.6 61.3 62.1 63.3

 قزوین 1.3 62 63.6 61.3 62

 قم 1.3 63.6 62 63.1 63.3

 کردستان 3.3 61.3 65.6 61.3 62.6

 کرمان 1 63.3 63.1 36.3 13.3

 کرمانشاه 6.3 63.6 63.6 61.6 13.3

 کهگیلویه و بویراحمد 3.5 66.3 62.6 63.6 63.3

 گلستان 6.1 63.2 62.6 63.6 63.3

 گیالن 3.5 35.3 63.1 61.3 13

 لرستان 1.1 31.1 62.1 62.1 12.1

 مازندران 3.1 32.3 63.1 63 11.1

 مرکزی 1.3 62 65 62.6 13.3

 هرمزگان 6.6 61.1 63.3 31.5 66

 همدان 6.3 36.6 65.2 63.2 13.5

 یزد 3.3 65.1 63.6 62.3 61.3

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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 تفکیک استان های روستایی بر حسب وضع فعالیت بهدرصد سرپرستان خانوار -3-3جدول 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده           

 دار و سایر است.* سایر موارد شامل وضعیت محصل، خانه           

 

 

تعداد  درصد درصد درصد درصد

 خانوار

  

*سایر موارد دارای درآمد  

 بدون کار

 استان وضع فعالیت شاغلین بیکاران

       
 آذربایجان شرقی 236 36.6 6.6 31.3 5.1
 آذربایجان غربی 255 32.5 3.5 66.5 5.5
 اردبیل 362 31.2 3 35.5 3.6
 اصفهان 213 21.3 2.3 66.5 3.3
 ایالم 525 32.5 2.3 66.5 2.2
 البرز 533 35.2 2.6 61.1 3

 بوشهر 566 32.3 6.6 36.6 3.1
 تهران 313 36.3 3.2 65.1 2.3
 چهارمحال و بختیاری 532 33.5 1.1 61.2 3.3
 خراسان جنوبی 323 22.6 2.3 12.6 6.6
 خراسان رضوی 135 16.1 2.6 35.3 3.1
 خراسان شمالی 262 13.2 2.5 32.6 3.2
 خوزستان 326 15.5 1.2 1.5 6.3
 زنجان 562 53.3 33.3 35.6 36.2
 سمنان 523 21.2 6.1 65.6 3.5
 سیستان و بلوچستان 333 32.6 3.6 36.3 6.5
 فارس 321 33.2 3.5 63.2 6.6
 قزوین 566 12.1 3.3 6.5 5.2
 قم 312 33.3 3.3 31.3 6.5
 کردستان 362 32.1 3.6 61.2 3.6
 کرمان 226 25.1 6.6 63.2 3.6
 کرمانشاه 322 22.2 2.2 13.2 6.3
 کهگیلویه و بویراحمد 563 33.3 3.2 31.3 2.5
 گلستان 263 13.3 2.3 31.5 3.3
 گیالن 226 23.6 2.3 13.5 2.5
 لرستان 512 33.6 3.6 66.6 3

 مازندران 233 33.1 6.2 65.2 3.6
 مرکزی 133 23.5 5.1 63.1 5.3
 هرمزگان 113 35.5 2 61.3 2.1
 همدان 532 33.1 2.1 63.5 2.3
 یزد 233 33.6 2.6 36.1 6.3

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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 ع فعالیت به تفکیک استانهای شهری بر حسب وضدرصد سرپرستان خانوار -4-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهبر مبنای دادهمنبع: محاسبات تحقیق             

 دار و سایر است.* سایر موارد شامل وضعیت محصل، خانه            

 

 

 

تعداد  درصد درصد درصد درصد
 خانوار

  
*موارد سایر  درآمد دارای 

کار بدون  
 استان وضع فعالیت شاغلین بیکاران

       
 آذربایجان شرقی 223 32.2 6.3 61.3 3.5

 آذربایجان غربی 532 23.3 2.5 63.6 5.6

 اردبیل 563 23.3 3.5 61.6 1.6

 اصفهان 333 26.1 2.3 11.1 1.5

 ایالم 323 35.5 2.1 61.3 2.2

 البرز 316 33.2 3.2 63.3 6.3

 بوشهر 561 21.2 6.1 63.3 3.5

 تهران 3332 22.6 6.3 13.6 2.5

 چهارمحال و بختیاری 361 23.2 6.1 66.3 6.6

 خراسان جنوبی 263 25.6 3.1 12.5 3.1

 خراسان رضوی 362 31.5 2.5 63.3 3.2

 خراسان شمالی 322 26.3 3.2 62.5 6.1

 خوزستان 231 21.2 3.3 66.1 3.5

 زنجان 226 22.1 3.6 32.6 1.3

 سمنان 333 56.6 6.3 13.5 5.6

 و بلوچستانسیستان  212 32.3 3.5 62.1 3.2

 فارس 253 22.3 2.3 66.6 1

 قزوین 332 33.6 3.6 36.5 3.3

 قم 553 21.3 6.6 63.6 3.6

 کردستان 363 35.1 6.3 62.3 3.1

 کرمان 223 31.5 3.2 63.3 1.6

 کرمانشاه 552 22.1 1.3 15.3 3.6

 کهگیلویه و بویراحمد 532 21.3 1.2 61.3 2.6

 گلستان 233 23.3 6.5 61.1 3.2

 گیالن 531 21.6 2.2 66.2 2.6

 لرستان 315 23.2 3.6 66.3 3.5

 مازندران 533 33.3 6.3 62.3 2.3

 مرکزی 566 23.2 5.6 61.2 5.6

 هرمزگان 533 25.6 2.1 13.3 2.3

 همدان 213 33.6 2.3 63.3 2.1

 یزد 515 36.2 3.1 63.2 3.2

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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 زناشویی به تفکیک استان های روستایی بر حسب وضعیتدرصد سرپرستان خانوار -5-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده         

 

 

 

تعداد  درصد درصد درصد درصد

 خانوار

  

هرگز ازدواج 

 نکرده

همسر بر بی 

 اثر طالق

بی همسر 

 براثر فوت

 استان وضع زناشویی ازدواج کرده

       
 آذربایجان شرقی 236 63.6 3.3 2.2 2.3

 آذربایجان غربی 255 63.5 3.5 2.1 2.1

 اردبیل 362 12.2 36.6 2.1 2.1

 اصفهان 213 13.5 31.3 3.1 2.5

 ایالم 525 11.2 33.1 2.6 3.3

 البرز 533 11.3 32.1 2.1 2.3

 بوشهر 566 11.6 6.3 2.6 3.5

 تهران 313 13.2 32.6 2.2 3.2

 چهارمحال و بختیاری 532 11.3 32.6 2.3 3.3

 خراسان جنوبی 323 36.1 33.3 3.6 3.2

 خراسان رضوی 135 11.3 33.6 6.2 2.6

 خراسان شمالی 262 12.1 36.6 2.1 5.

 خوزستان 326 62.3 1.3 2.2 2.2

 زنجان 562 11.3 1.6 6.1 3.1

 سمنان 523 16.3 6.3 2.2 3.2

 سیستان و بلوچستان 333 16.3 35.3 3.6 2.3

 فارس 321 62.6 1.3 2.3 3.1

 قزوین 566 62.6 2.6 3.6 3.2

 قم 312 16.3 33.1 3.3 3.5

 کردستان 362 15.6 33.5 2.1 3.3

 کرمان 226 12.3 33.3 2.1 2.1

 کرمانشاه 322 12.2 33.3 2.6 3.3

 کهگیلویه و بویراحمد 563 12.5 33.5 2.2 3.3

 گلستان 263 13.1 33.3 2.1 2.3

 گیالن 226 11.3 33.1 2.2 3.5

 لرستان 512 11.2 32.2 2.3 3.2

 مازندران 233 11.6 6.3 3.2 2.5

 مرکزی 133 13.3 32.6 2.6 3.6

 هرمزگان 113 13.2 33.2 2.3 2.3

 همدان 532 16.2 6.2 2.2 2.1

 یزد 233 31.1 36.1 2.3 3.3

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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 زناشویی به تفکیک استان های شهری بر حسب وضعیتدرصد سرپرستان خانوار -6-3جدول 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده           

 

 

 

تعداد  درصد درصد درصد درصد

 خانوار

  

ازدواج هرگز 

 نکرده

بی همسر بر 

 اثر طالق

بی همسر بر 

 اثر فوت

 استان وضع زناشویی ازدواج کرده

       

 آذربایجان شرقی 223 13.2 6.5 3.5 3.1

 آذربایجان غربی 532 12.5 32.1 3.2 3.3

 اردبیل 563 11.3 6.3 3.3 3.3

 اصفهان 333 13.2 6.6 3.6 3.1

 ایالم 323 16.2 6.1 2.3 2.1

 البرز 316 13.2 33.1 2.6 2.3

 بوشهر 561 11.3 6.3 2.6 2.3

 تهران 3332 11.3 1.2 3.3 3.3

 چهارمحال و بختیاری 361 11.3 6.5 2.3 3.1

 خراسان جنوبی 263 11.3 6.5 3.3 2.3

 خراسان رضوی 362 13.3 33.1 2.5 2.6

 خراسان شمالی 322 13.6 32.3 3.2 2.2

 خوزستان 231 12.5 32.1 3.2 3.3

 زنجان 226 11.5 6.2 2.2 3.1

 سمنان 333 11.3 33.1 3.5 3.3

 سیستان و بلوچستان 212 13.3 33.3 2.6 2.5

 فارس 253 13.2 32.3 6.3 6.3

 قزوین 332 11.6 1.6 2.3 3.3

 قم 553 15.1 32.3 6.1 6.2

 کردستان 363 62.1 3.6 3.2 3.5

 کرمان 223 16.6 3.3 3.2 3.6

 کرمانشاه 552 16.3 6.3 2.3 2.6

 کهگیلویه و بویراحمد 532 11.2 6.6 2.2 3.3

 گلستان 233 12.6 33.1 2.5 3.1

 گیالن 531 12.5 33.6 2.1 2.1

 لرستان 315 15.1 33.3 3.3 3.2

 مازندران 533 12.3 32.1 6.3 3.3

 مرکزی 566 12.1 33.2 3.5 3.6

 هرمزگان 533 15.6 33.1 3.5 2.1

 همدان 213 62.6 2.3 2.6 6.6

 یزد 515 11.1 6.6 3.2 2.6

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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 ت جنسیتی به تفکیک استان های روستایی بر حسب وضعیدرصد سرپرستان خانوار -7-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده                                           

 

تعداد  درصد درصد
 خانوار

  

 استان جنسیت مرد زن

     

 آذربایجان شرقی 236 63.6 1.1

 آذربایجان غربی 255 61.2 3.2

 اردبیل 362 16.3 32.6

 اصفهان 213 13.1 31.6

 ایالم 525 11.1 33.3

 البرز 533 63.3 1.1

 بوشهر 566 62.6 6.1

 تهران 313 61.3 2.6

 چهارمحال و بختیاری 532 11.2 33.3

 خراسان جنوبی 323 16.5 33.5

 خراسان رضوی 135 15.6 33.1

 خراسان شمالی 262 16.6 33.1

 خوزستان 326 66.6 3.1

 زنجان 562 13.1 36.3

 سمنان 523 16.6 33.1

 سیستان و بلوچستان 333 13.2 32.2

 فارس 321 11.3 32.1

 قزوین 566 15.2 33.3

 قم 312 13.3 31.1

 کردستان 362 63.2 6.2

 کرمان 226 13.3 35.6

 کرمانشاه 322 12.3 31.1

 کهگیلویه و بویراحمد 563 62.2 6.3

 گلستان 263 12.2 33.2

 گیالن 226 12.3 31.6

 لرستان 512 15.1 33.6

 مازندران 233 62.1 6.6

 مرکزی 133 13.3 35.6

 هرمزگان 113 12.2 33.2

 همدان 532 11.6 33.1

 یزد 233 11.3 33.1

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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 ت جنسیتی به تفکیک استانهای شهری بر حسب وضعیدرصد سرپرستان خانوار -8-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده                                                             

 

تعداد  درصد درصد
 خانوار

  

 استان جنسیت مرد زن

     

 آذربایجان شرقی 223 11.3 33.6

 آذربایجان غربی 532 11.3 33.1

 اردبیل 563 62.2 32.2

 اصفهان 333 16.1 32.3

 ایالم 323 62.1 6.6

 البرز 316 12.5 31.5

 بوشهر 561 62.1 6.3

 تهران 3332 62.5 6.5

 چهارمحال و بختیاری 361 62.6 6.3

 خراسان جنوبی 263 62.6 6.1

 رضوی خراسان 362 16.6 32.1

 خراسان شمالی 322 16.3 32.1

 خوزستان 231 15.1 33.6

 زنجان 226 13.2 36.3

 سمنان 333 11.5 32.5

 سیستان و بلوچستان 212 11.5 33.5

 فارس 253 16.6 32.1

 قزوین 332 62.5 6.5

 قم 553 12.6 31.3

 کردستان 363 66.3 3.6

 کرمان 223 63.3 1.1

 کرمانشاه 552 16.3 32.2

 کهگیلویه و بویراحمد 532 11.2 33.3

 گلستان 233 16.6 32.3

 گیالن 531 16.1 32.3

 لرستان 315 11.5 33.5

 مازندران 533 12.2 31.3

 مرکزی 566 12.2 33.2

 هرمزگان 533 12.6 31.3

 همدان 213 61.5 2.5

 یزد 515 11.6 33.1

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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 روستایی به تفکیک استان درصد بندی نحوه تصرف محل سکونت در مناطق -3-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده                                        

 * سایر موارد شامل در برابر خدمت، رایگان و سایر است.                                                                   

 

تعداد  درصد درصد درصد

 خانوار

  

*سایر  استان نحوه تصرف ملکی رهن و اجاره 

      

 آذربایجان شرقی 236 11.5 3.2 31.1

 آذربایجان غربی 255 13.1 6.3 3.6

 اردبیل 362 11.3 3.2 36.6

 اصفهان 213 13.6 1.1 1.6

 ایالم 525 66.1 3.6 33.2

 البرز 533 32.1 31.6 1.1

 بوشهر 566 16.1 5.6 2.3

 تهران 313 23.6 66.6 6.1

 و بختیاری چهارمحال 532 11.5 3.1 3.3

 خراسان جنوبی 323 11.6 1.1 31.2

 خراسان رضوی 135 15.3 1.3 1.3

 خراسان شمالی 262 13.2 1.6 6.6

 خوزستان 326 32.3 3.5 33.5

 زنجان 562 11.1 6.3 6.2

 سمنان 523 13.6 6.3 6.6

 سیستان و بلوچستان 333 12.6 1.2 36.6

 فارس 321 11.5 3.1 1.1

 قزوین 566 11.3 2.5 3.1

 قم 312 16.3 3.3 33.5

 کردستان 362 16.6 6.3 2.2

 کرمان 226 62.6 1.1 32.1

 کرمانشاه 322 12.1 3.6 2.5

 کهگیلویه و بویراحمد 563 62.3 3.6 6.3

 گلستان 263 15.6 6.2 32.2

 گیالن 226 12.5 6.1 31.2

 لرستان 512 63.2 6.3 5.2

 مازندران 233 12.3 5.3 1.1

 مرکزی 133 16.1 6.3 6.6

 هرمزگان 113 11.3 6.2 2.6

 همدان 532 11.1 6.1 1.5

 یزد 233 13.3 2.5 32.1

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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 اطق شهری به تفکیک استاندرصد بندی نحوه تصرف محل سکونت در من -11-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهبر مبنای دادهمنبع: محاسبات تحقیق                                                                       

 * سایر موارد شامل در برابر خدمت، رایگان و سایر است.                       

 

تعداد  درصد درصد درصد
 خانوار

  

*سایر رهن و  
 اجاره

 استان نحوه تصرف ملکی

      
 آذربایجان شرقی 223 21.5 63.3 35.3

 آذربایجان غربی 532 23.5 61.3 1.1

 اردبیل 563 26.6 31.1 36.2

 اصفهان 333 21.6 31.5 36.2

 ایالم 323 33.1 35.6 31.2

 البرز 316 23.6 66.5 6.1

 بوشهر 561 31.1 35.5 2.6

 تهران 3332 23.1 61.2 6.2

 چهارمحال و بختیاری 361 32.3 66.1 3.1

 خراسان جنوبی 263 22.2 66.1 33.6

 خراسان رضوی 362 26.2 12.3 3.1

 خراسان شمالی 322 36.2 33.2 33.2

 خوزستان 231 51.1 12.6 33.5

 زنجان 226 25.1 65.5 6.6

 سمنان 333 53.1 16.3 32.3

 سیستان و بلوچستان 212 26.1 31.6 33.1

 فارس 253 32.2 63.2 6.2

 قزوین 332 31.2 31.3 1.2

 قم 553 23.1 66.3 31.2

 کردستان 363 23.3 65.3 6.6

 کرمان 223 26.6 66.5 35.1

 کرمانشاه 552 33.6 32.6 2.2

 کهگیلویه و بویراحمد 532 33.3 66.2 2.6

 گلستان 233 22.2 61.1 3.2

 گیالن 531 22.2 66.1 33.6

 لرستان 315 33.6 33.6 33.2

 مازندران 533 23.6 66.5 6.1

 مرکزی 566 36.2 33.2 33.2

 هرمزگان 533 23.6 63.5 32.2

 همدان 213 33.3 31.3 1.6

 یزد 515 23.6 62.3 36.2

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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 روستایی به تفکیک استان جنسیت سرپرست و سطح زیر بنای محل سکونت در مناطق -11-3جدول 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده       

 

زن سرپرست مرد سرپرست     
<372 

 متر
تا  322

372 
تا  72

322 
>72 

 متر
<372 

 متر
تا  322

372 
تا  72

322 
>72 

 متر
  

 استان سطح زیر بنا        

          
 آذربایجان شرقی 6355 5552 3352 6.1 3551 1351 3551 3.2

 آذربایجان غربی 36 2353 6655 3.3 6151 5153 3256 6.3

 اردبیل 3355 5553 6353 5.3 6652 3153 6253 3.6

 اصفهان 155 1151 16 33.6 1356 32 6251 1.2

 ایالم 355 5152 1151 1.3 3152 5556 6553 2.3

 البرز 3253 1655 251 3.3 33 1353 651 6.1

 بوشهر 653 1653 3255 3.3 1351 3153 3652 2.2

 تهران 6251 3255 353 3.2 3556 3551 653 2.2

 چهارمحال و بختیاری 3256 1653 3255 6.6 6653 3151 6352 3.3

 خراسان جنوبی 3353 3356 352 2.5 6651 2355 151 2.2

 خراسان رضوی 3653 2653 3551 6.3 3351 3253 356 3.2

 خراسان شمالی 6551 2355 3651 2.3 5653 3353 156 2.2

 خوزستان 3156 3351 6655 3.5 6653 3351 6351 3.1

 زنجان 6352 2353 3353 6.2 5653 1351 253 2.2

 سمنان 3151 2656 3156 3.6 6153 5256 3653 1.1

 سیستان و بلوچستان 5551 6155 3353 3.1 2153 6356 353 551

 فارس 156 1152 3552 33.6 6352 3653 1152 6.3

 قزوین 3551 2353 3153 3.3 1353 2651 353 3.3

 قم 153 3353 3653 2.1 1556 2256 355 2.3

 کردستان 3353 3356 3353 2.1 3156 5355 651 2.2

 کرمان 6351 3253 36 3.2 3151 3553 152 3.6

 کرمانشاه 6153 5353 32 6.2 1651 3556 3553 2.2

 کهگیلویه و بویراحمد 3256 36 3156 1.6 6251 3253 65 3.1

 گلستان 3251 2353 3156 3.3 16 5353 156 6.3

 گیالن 3651 3656 156 2.1 1356 2153 553 2.2

 لرستان 6353 26 3153 6.2 1651 3551 3151 3.3

 مازندران 3256 2253 6256 3.1 1352 5356 151 3.3

 مرکزی 3151 2253 6655 1.2 6556 2353 153 3.2

 هرمزگان 3553 5153 6151 6.3 1353 5351 152 2.2

 همدان 3351 21 3356 3.1 3351 3251 3253 3.5

 یزد 153 1653 1153 6551 3352 5255 6156 1.3

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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 اطق شهری به تفکیک استانجنسیت سرپرست و سطح زیر بنای محل سکونت در من -11-3جدول 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهدادهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای         

 

زن سرپرست مرد سرپرست     

<372 
 متر

تا  322
372 

تا  72
322 

>72 
 متر

<372 
 متر

تا  322
372 

تا  72
322 

>72 
 متر

  

 استان سطح زیر بنا        

          

 آذربایجان شرقی 3353 52 1356 3.2 3355 2356 6351 2.2

 آذربایجان غربی 553 5256 1355 6.6 6253 5153 3253 6.6

 اردبیل 255 5653 1353 3.1 3555 5151 6151 6.3

 اصفهان 5 3151 1651 33.3 251 3151 1153 2.1

 ایالم 356 3251 56 5.1 351 3255 3352 3.3

 البرز 651 1156 3351 6.3 3252 11 253 2.2

 بوشهر 652 3651 1356 32.6 13 3253 6153 6.6

 تهران 3356 2553 31 3.3 3553 2356 3253 5.3

 چهارمحال و بختیاری 656 1253 3151 32.2 153 52 13 3.1

 خراسان جنوبی 353 5156 6551 6.3 3153 3253 3153 1.3

 خراسان رضوی 155 2351 6653 3.2 3353 23 3653 6.6

 خراسان شمالی 3353 5551 1253 6.6 3355 3251 3353 2.2

 خوزستان 3255 3552 1256 3.3 656 5256 6256 3.3

 زنجان 3356 5551 6653 6.6 6656 2353 3656 6.1

 سمنان 353 5153 12 36.6 156 5151 6355 6.1

 سیستان و بلوچستان 1353 6655 62 36.1 3556 36 6652 31.6

 فارس 153 1352 3353 62.1 3351 1153 1353 36.6

 قزوین 3553 2652 3353 2.6 6651 22 351 2.2

 قم 3253 2255 3156 5.6 251 3656 3551 5.2

 کردستان 3553 5655 6655 6.6 6651 5153 3353 2.2

 کرمان 3253 1353 1353 31.3 6353 1553 1656 3.2

 کرمانشاه 3553 5555 6156 2.6 6151 5653 3553 3.2

 کهگیلویه و بویراحمد 251 3151 3255 35.3 152 1351 5353 5.3

 گلستان 3656 51 63 5.1 3355 2655 3355 6.5

 گیالن 153 3653 3355 3.3 1553 5251 153 2.2

 لرستان 32 5253 1656 3.2 3356 5156 3652 1.2

 مازندران 351 2655 6353 2.3 33 2356 3553 1.3

 مرکزی 355 2151 6553 2.1 3253 5353 6151 6.3

 هرمزگان 3253 5153 6153 6.5 3253 5251 65 6.2

 همدان 551 5156 6151 3.2 65 52 3153 2.6

 یزد 353 1556 1551 63.1 251 5653 63 33.1

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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 روستایی به تفکیک استان وضعیت تحصیالت سرپرستان خانوار در مناطق -13-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده

 

 

 درصد
 کارشناسی

و  ارشد
 دکتری

 درصد
کاردانی و 
 کارشناسی

 درصد
دبیرستان و 

 دیپلم

 درصد
 راهنمایی

 درصد
 ابتدایی

 درصد
سوادبی  

  

 استان تحصیالت

  

 آذربایجان شرقی 1351 157 7953 759 657 2.2

 آذربایجان غربی 7251 3759 1757 959 659 2.2

 اردبیل 1256 63 1753 9 359 2.5

 اصفهان 16 651 1956 3657 656 2.3

 ایالم 7751 3356 3656 3353 956 2.3

 البرز 3753 156 9351 3253 657 2.5

 بوشهر 6756 6351 6657 3359 9 2.1

 تهران 6356 6356 6957 3151 751 2.3

 چهارمحال و بختیاری 1751 6953 6157 3356 651 3.3

 خراسان جنوبی 7357 3751 1753 3 353 2.1

 خراسان رضوی 1951 3656 7356 356 357 2.3

 خراسان شمالی 7651 3357 1651 756 351 2.6

 خوزستان 1353 3653 1157 357 157 2.1

 زنجان 1759 3157 1957 151 356 2.3

 سمنان 1156 3957 6656 3351 659 2.3

 سیستان و بلوچستان 7156 657 1653 357 653 2.3

 فارس 1651 3256 73 3651 651 2.6

 قزوین 1353 3756 7756 356 353 2.1

 قم 1756 3756 1651 151 351 2.6

 کردستان 7751 3359 1953 756 6 2.3

 کرمان 1656 3259 1651 353 657 2.2

 کرمانشاه 13 33 7356 157 353 2.2

 کهگیلویه و بویراحمد 7151 6657 3757 3357 956 2.5

 گلستان 13 357 7656 653 656 2.3

 گیالن 11 653 11 3351 651 2.6

 لرستان 7757 6656 3751 3253 357 2.5

 مازندران 6156 6753 66 31 757 2.1

 مرکزی 3651 656 1653 953 353 2.1

 هرمزگان 1956 6 7256 653 757 2.3

 همدان 19 37 7353 357 351 2.3

 یزد 6659 3651 1351 3151 957 2.5

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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 به تفکیک استان شهری وضعیت تحصیالت سرپرستان خانوار در مناطق -14-3جدول 

 1331درآمد خانوار در سال -های طرح هزینهمنبع: محاسبات تحقیق بر مبنای داده       

 

 

 

 درصد

 کارشناسی

و دکتری ارشد  

 درصد

کاردانی و 

 کارشناسی

 درصد

دبیرستان و 

 دیپلم

 درصد

 راهنمایی

 درصد

 ابتدایی

 درصد

سوادبی  

  

 استان تحصیالت

  

 آذربایجان شرقی 31 753 7253 3653 3753 6.3

 آذربایجان غربی 3156 157 1759 6353 3656 1.1

 اردبیل 3951 3957 1153 3153 3153 3.1

 اصفهان 3653 357 1357 6956 3657 6.2

 ایالم 6156 3356 3953 6257 6257 1.2

 البرز 356 656 7257 63 3251 3.2

 بوشهر 3756 3159 3353 6156 3353 6.5

 تهران 3651 3759 6153 6751 3759 3.2

 چهارمحال و بختیاری 3151 3651 6956 3653 31 1.3

 خراسان جنوبی 3159 1 1657 66 3957 6.5

 خراسان رضوی 3751 759 7351 6656 37 3.6

 خراسان شمالی 6253 3359 1157 33 3757 3.6

 خوزستان 3351 151 1353 6351 3151 3.2

 زنجان 6759 656 1757 3357 3357 6.6

 سمنان 3751 3251 1653 6751 3751 1.3

 سیستان و بلوچستان 6359 757 1653 3159 3757 3.6

 فارس 33 357 1757 6751 3757 3.6

 قزوین 3951 156 7956 3353 656 3.2

 قم 3756 657 17 3357 3659 6.2

 کردستان 6757 151 1757 3659 3257 3.1

 کرمان 6657 3 1757 6651 36 3.1

 کرمانشاه 6253 6 1756 6153 656 1.3

 و بویراحمدکهگیلویه  6256 3156 3157 6256 6956 3.2

 گلستان 3953 751 7153 6259 3657 6.6

 گیالن 31 753 1753 1357 3759 3.6

 لرستان 6656 6359 3953 6257 3956 3.5

 مازندران 3151 3751 6153 6156 6357 6.3

 مرکزی 3656 756 7159 3356 3351 3.2

 هرمزگان 3757 956 7157 3153 3753 3.3

 همدان 62 3253 1953 62 3351 6.2

 یزد 37 157 1359 63 3957 3.2

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

 

 مقدمه -4-1

چنین نتایج بدست آمده از آن در این فصل برآوردی از الگوی مورد استفاده در این تحقیق و هم

های فقیر پرداخته ارائه خواهد شد. بر همین اساس، پس از مقدمه با استفاده از خط فقر به تعیین خانوار

هرای  های فقیرر را بره منررور تصرویر سرازی بدترر، در برخری از وی  ری        نوارد. در بخش بعدی خاوش می

نتایج حاصل  برآورد ومورد بررسی  یرند. در بخش آخر الگوی اقتصادی مورد ارزیابی قرار می -اجتماعی

 شود.از آن ارائه می

 های فقیرتفکیک خانوار -4-2

و سرسس خرط فقرر و درصرد      شرود در این بخش ابتدا روش محاسبه خط فقر توضیح داده مری 

 ها ارائه خواهد شد.های فقیر در مناطق شدری و روستایی استانخانوار

 روش محاسبه خط فقر -4-2-1

کند. همان  ونه که در فصل خط فقر، آستانه یا مرزی است که فقیران را از غیر فقیران جدا می

درصد میانگین  66یا  05روش مله های  ونا ونی برای محاسبه خط فقر از جدوم توضیح داده شد، روش

است. بر  1درصد میانگین مخارج خانوار 66وجود دارد. روش مورد استفاده در این تحقیق ،  مخارج خانوار

ها و به تفکیک منراطق شردری و روسرتایی محاسربه     ها در استانهمین اساس ابتدا مخارج سرانه خانوار

 شود. وان خط فقر در نرر  رفته میدرصد میانگین این مخارج به عن 66شود. سسس می

                                                           
قر سرانه که بر اساس آن خط ف ریزی انجام  رفته است توسط علی مزیکی و میثم مراهری در  روه رفاه خانوار موسسه عالی آموزش و پ وهش، مدیریت و برنامه یپ وهش1

دست آمده بر اساس روش  به جایی که اعدادهزار تومان برآورد شده است. از آن 446هزار تومان و خط فقر سرانه شدری به صورت ماهانه  962روستایی به صورت ماهانه 

 میانگین هزینه خانوار استفاده شده است درصد 66ه ار روش ی مطالعه مذکور قرابت بیشتری دارد، لذا در این مطالعدرصد میانگین هزینه خانوار به اعداد به دست آمده66
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 های فقیرخط فقر و درصد خانوار -4-2-2

طبرق   دهرد. ( خط فقر محاسبه شده برای مناطق روستایی و شردری را نشران مری   1-4جدول )

ه شده در مناطق شدری باالتر از خط فقر مناطق روسرتایی اسرت کره برا     محاسب(، خط فقر 1-4جدول )

( مطابقت 1833( و پیرائی و شدسوار )1834فته از جمله، خالدی و پرمه )نتایج مطالعات قبلی صورت  ر

 دارد. 

چنین بر اساس خط فقر محاسبه شده یک خانوار چدار نفره در منطقه شردری بایرد ماهانره    هم

هزار تومان هزینه کند تا در زمره فقرا قرار نگیرد. این عدد بررای خرانوار چدرار نفرره      1907392حداقل 

 هزار تومان است. 393684روستایی 

 

 1931% میانگین هزینه سرانه خانوار در سال 66خط فقر محاسباتی بر پایه روش  -1 -4جدول 

 میزان خط فقر محاسباتی )ریال، ساالنه و سرانه( منطقه
 87784333 شدری
 94302547 روستایی

 1931نوار در سال درآمد خا -های طرح هزینه منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده            

 

دیگرر تفکیرک نمرود.    توان خانوارهای فقیر و غیر فقیر را از یک بر اساس خط فقر محاسباتی می

درصرد از   8742درصرد از خانوارهرا در منراطق روسرتایی و      8440طبق محاسبات صورت  رفته، حردود  

 شوند.خانوارهای شدری فقیر تلقی می

جغرافیرایی تعیرین کننرده     محاسبه خط فقر، تفراوت در  ونه که در فصل سوم اشاره شد، همان

های کشور به تفکیک محاسبه شده ترا از ایرن لحراز از    هستند. از این رو، در این تحقیق خط فقر استان
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هرا و  ( خط فقر ساالنه و ماهانه را برای مناطق روستایی استان9-4اعتبار باالتری برخوردار باشد. جدول )

 دهد.ها نشان میو ماهانه را برای مناطق شدری استان( خط فقر ساالنه 8-4جدول )

(، باالترین خط فقر مناطق روستایی مربوط به استان مازندران است. بر این 9-4طبق جدول )

هزار تومان هزینه داشته باشند تا  1185149اساس، یک خانوار چدار نفره مازندرانی در ماه باید حداقل 

ترین خط فقر های کشور، پایینن سیستان و بلوچستان نیز در بین استاندر زمره فقرا قرار نگیرند. استا

هزار  444632مناطق روستایی را دارد. یک خانوار چدار نفره سیستان و بلوچستانی باید ماهانه حداقل 

 تومان هزینه کنند تا فقیر محسوب نشوند.

ه خود اختصاص داده ( استان تدران در مناطق شدری باالترین خط فقر را ب8-4طبق جدول )

هزار تومان هزینه  1226104ی تدرانی باید ماهانه حداقل ای که یک خانوار چدار نفرهاست به  ونه

ترین خط فقر در مناطق شدری متعلق به استان سیستان و داشته باشند تا فقیر محسوب نشوند. پایین

هزار  797263ن باید ماهانه حداقل بلوچستان است که بر این اساس یک خانوار چدار نفره در این استا

تومان هزینه داشته باشند تا فقیر محسوب نشوند. قابل توجه است که طبق محاسبات صورت  رفته، در 

 ها خط فقر مناطق شدری باالتر از خط فقر مناطق روستایی است.تمامی استان

ه تفکیک مناطق های فقیر بها، درصد خانواربا توجه به خطوط فقر محاسبه شده در استان

 8247 لستان )های شود.در مناطق روستایی به ترتیب استان( ارائه می4-4روستایی و شدری در جدول )

های فقیر را درصد خانوار باالترین درصد( 8349) و خراسان شمالی درصد( 8249) ، مرکزیدرصد(

 روستاییهای فقیر را در مناطق ترین درصد خانوارکم درصد 9547خراسان جنوبی، با  استاناند. داشته

و  درصد( 4140) ، سیستان و بلوچستاندرصد(4848) های تدران. در مناطق شدری، استانستاداشته 

با  کدگیلویه و بویر احمداند در حالی که استان د خانوارهای فقیر را داشتهصباالترین در (4144 لستان )

 در خود جای داده است.  ترین خانوار فقیر رادرصد از این لحاز کم 9046
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 های فقیراقتصادی خانوار-های اجتماعیارزیابی ویژگی -4-3

 های فقیرهای سنی سرپرستان خانواربررسی گروه -4-3-1

های سنی سرپرستان خانوار در مناطق های فقیر را به تفکیک  روه( درصد خانوار0-4) جدول

- ونه که مالحره میدهد. همانق شدری نشان می( همین اطالعات را در مناط6-4روستایی و جدول )

جایی که با ها است. از  آنسال بیش از سایر  روه 00شود در مناطق روستایی، درصد سرپرستان باالی 

تر بودن درصد یابد، لذا بیشافزایش سن، کارایی افراد کمتر شده و توان کسب درآمد کاهش می

رسد. در مناطق شدری، سرپرستان فقیر منطقی به نرر میهای سال در خانوار 00سرپرستان باالی 

 اند.های سنی مختلف قرار  رفتهنسبت به مناطق روستایی در  روه تریطور متوازن های فقیر بهخانوار

جدول  این طبق دهد.های سنی سرپرستان خانوار نشان می( درصد فقر را در داخل  روه7-4جدول )

درصد خانوارهایی که سرپرستی با سن کمتر 85ر مناطق شدری بیش از هم در مناطق روستایی و هم د

 اند که نشانگر وجود فقر باال در خانوارهای دارای سرپرست جوان است. اند، فقیر بودهسال داشته 90از 

 خانوار سرپرستان های سنیر خانوارها در  روهدرصد فق-7-4جدول 

 سال 00بیشتر از  سال 00-46 سال 40-86 سال 80-96 سال 90کمتر از  نوع منطقه

 8149 9341 8643 84 8947 روستایی

 8146 8941 4541 8749 8648 شدری

 منبع: محاسبات پ وهش
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 های فقیرخانوار بیکار سرپرستان یتبررسی وضع -4-3-2

درصد سرپرستان بیکار خانوارهای فقیر شدری و روستایی را به تفکیک استان ( 3-4) جدول

اند. بر دار، محصل و سایر در  روه سرپرستان غیر بیکار لحاز شدهدهد. سرپرستان شاغل، خانهنشان می

درصد( باالترین درصد  8049درصد( و استان ایالم ) 8043همدان ) های( استان3-4اساس جدول )

سیستان  هایسرپرستان بیکار خانوارهای فقیر را در مناطق شدری دارند. در مناطق روستایی نیز، استان

درصد( باالترین درصد سرپرستان بیکار خانوارهای  4549درصد( و استان بوشدر ) 4041و بلوچستان )

درصد سرپرست  741درصد سرپرست بیکار در مناطق شدری و  747فقیر را دارند. استان البرز با داشتن 

را در خود جای داده  ترین درصد سرپرست بیکار فقیرها کمبیکار در مناطق روستایی، در بین استان

 است.

 های فقیربررسی وضعیت زناشویی سرپرستان خانوار -4-3-3

های فقیر را به تفکیک وضعیت زناشویی سرپرستان خانوار در مناطق ( درصد خانوار2-4) جدول

هم در مناطق  دهد.( همین اطالعات را در مورد مناطق شدری نشان می15-4روستایی و جدول )

هایی است های فقیر مربوط به سرپرستان خانواردر مناطق شدری باالترین درصد خانوار روستایی و هم

های موجود در نمونه در حکم یک خانواده هستند، این اند. البته از جایی که بیشتر خانوارکه ازدواج کرده

هل های وضعیت تا( درصد فقر خانوارها را در درون  روه11-4جدول )امر کامال طبیعی است. 

درصد از سرپرستان متاهل روستایی، سرپرستی خانوار  8947بر این اساس  دهد.سرپرستان نشان می

 درصد است. 86د. این عدد برای مناطق شدری نفقیری را بر عدده دار
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 سرپرستان خانوار های وضعیت تاهلدرصد فقر خانوارها در  روه -11-4جدول 

بر اثر درصد بی همسر  درصد ازدواج کرده منطقه

 فوت

درصد بی همسر بر اثر 

 طالق

درصد هرگز ازدواج 

 نکرده

 7727 7.23 7.23 7.23 روستایی

 22.. 3.23 7.23 73 شدری

 منبع: محاسبات پژوهش

 

سرپرستان خانوار فقیر بررسی وضعیت جنسیت -4-3-4  

با  .ددهها نشان میهای فقیر را در استان( ترکیب جنسیتی سرپرستان خانوار19-4جدول )

ها خانوارهای فقیر مرد سرپرست درصد باالتری نسبت به در تمامی استان(، 19-4توجه به جدول )

 که در نمونه مورد بررسی درصد سرپرستان مرد . البته با توجه به اینخانوارهای فقیر زن سرپرست دارند

رپرستان مرد بیشتر های فقیر نیز درصد سبیشتر بوده است لذا طبیعی است که در خانوار درصد(37)

درصد، باالترین درصد فقر خانوارهای زن سرپرست و استان تدران با  4642استان  لستان با بوده باشد. 

( درصد فقر را در بین 18-4جدول ) درصد، باالترین درصد فقر خانوارهای مرد سرپرست را دارند. 4944

س یک سوم خانوارهای زن سرپرست در بر این اسا دهد.خانوارها به تفکیک جنسیت سرپرست نشان می

 مناطق روستایی و شدری در دایره فقر قرار دارند.

 خانوار درصد فقر خانوارها به تفکیک جنسیت سرپرست -18-4جدول 

 مرد سرپرست زن سرپرست منطقه

 8940 88 روستایی

 8046 8848 شدری

 منبع: محاسبات پ وهش
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های فقیراربررسی نحوه تصرف محل سکونت خانو -4-3-5  

ی تصرف محل سکونت در های فقیر را به تفکیک وضعیت نحوه( درصد خانوار14-4) جدول

دهد. بر این اساس، ( همین اطالعات را در مورد مناطق شدری نشان می10-4مناطق روستایی و جدول )

ا بیشتر هی تصرف به صورت ملکی از سایر حالتهم در مناطق روستایی و هم در مناطق شدری نحوه

است با این تفاوت که در مناطق روستایی درصد مالکیت محل سکونت از مناطق شدری باالتر است. در 

مقابل، در مناطق شدری درصد خانوارهای فقیر که به صورت رهن یا اجاره در محل سکونت خود زند ی 

های که در مناطق روستایی استاننکته قابل توجه این باالتر است. ت به مناطق روستاییکنند نسبمی

های فقیری که مستاجر هستند نسبت به سایر درصد خانوار درصد( 9540) و البرز درصد( 4048) تدران

-( درصد فقر خانوارها را به تفکیک نوع محل سکونت نشان می16-4جدول ) ها بسیار باالتر است.استان

ناطق شدری خانوارهای مستاجر درصد فقر باالتری بر این اساس هم در مناطق روستایی و هم در م دهد.

 نسبت به خانوارهای مالک دارند.

 درصد فقر خانوارها به تفکیک نوع محل سکونت -16-4جدول 

 درصد سایر درصد رهن و اجاره درصد ملکی منطقه

 8249 8746 8146 روستایی

 4543 8349 8840 شدری

 منبع: محاسبات تحقیق

 رابر خدمت، رایگان و سایر است.سایر موارد شامل در ب
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های فقیربررسی وضعیت تحصیالت سرپرستان خانوار -4-3-6  

 

های فقیر را بر حسب تحصیالت سرپرست خانوار در درصد خانوار( 13-4و )( 17-4) ولاجد

در مناطق روستایی  به طور میانگین ،ها آن اساس که بر دندهمناطق شدری نشان می ومناطق روستایی 

ها بیشتر بوده است. اما در مناطق شدری  روهسایر  درصد از 49440سواد با داشتن سرپرستان فقیر بی

صیالت راهنمایی را حی که سطح تدرصد است. در مناطق شدری سرپرستان فقیر 90416این عدد برابر 

 ر با سواد دانشگاهیهای فقیکم بودن درصد سرپرستان خانوارها بوده است. روهاند، بیشتر از دیگر داشته

( درصد فقر خانوارها را 12-4جدول ) حاکی از آن است که، تحصیالت اثری منفی بر فقر دارد. به نوعی

بر این اساس هم در مناطق روستایی و هم  دهد.به تفکیک میزان تحصیالت سرپرست خانوار نشان می

چنین به طور نسبی با ست. همسواد ادر مناطق شدری باالترین درصد فقر مربوط به سرپرستان بی

 افزایش تحصیالت سرپرستان خانوار، درصد فقیر بودن خانوارها کاهش پیدا کرده است. 

 درصد فقر خانوارها به تفکیک میزان تحصیالت سرپرست خانوار -12-4جدول 

کاردانی و  بیرستان و دیسلم راهنمایی ابتدایی سواد بی منطقه

 کارشناسی

کارشناسی ارشد 

 یو دکتر

 241 746 9542 8948 8144 8344 روستایی

 6 1141 9341 4946 4640 4742 شدری

 منبع: محاسبات پ وهش
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 برآورد مدل و ارائه نتایج-4-4

که متغیر وابسته، یک متغیر دوحالته )فقیر یا غیر فقیر بودن خانوار( است، لذا از با توجه به این

خطی بودن، ها به دلیل غیردر این مدلشود. ( استفاده میهای انتخاب دوتایی )الجیت یا پروبیتمدل

روش برآورد با استفاده از تابع درستنمایی خواهد بود. بر همین اساس در این مطالعه مدل بر اساس 

-متغیر های تابلویی با اثرات تصادفی به روش حداکثر درستنمایی برآورد خواهد شد.روش الجیت داده

 اند از : شود که عبارتاجتماعی خانوارها را شامل می-قتصادیهای اهای توضیحی وی  ی

 های جمعیتی خانوار: ویژگی

 .بعد خانوار که انترار براین است که بعد خانوار اثر مثبت بر احتمال فقر داشته باشد 

 عنوان متغیر کنترل وارد مدل شد )مانند مطالعه  سن و مجذور سن سرپرست خانوار که به

انترار بر این است که رابطه سن و احتمال خروج (. 9557، 9و مطالعه مک و همکاران 9510، 1رودریگز

و با  رودهای جوانی و پیش از میانسالی انترار کسب درآمد بیشتر میوارونه باشد. زیرا در سال Uاز فقر 

 ورود به دوران کدنسالی دیگر افزایش درآمد مورد انترار نیست.

 است. ( در نرر  رفته شده5(، زن )1صورت متغیر مجازی مرد )  جنسیت سرپرست خانوار که به 

 :های اجتماعی خانوار ویژگی

 عنوان شاخصی از سرمایه  های تحصیالت سرپرست خانوار و تعداد افراد باسواد خانوار که بهسال

ت ( و مطالعامراجعه شود1274و  1203 8مینسرمبانی نرری)به  براساساند.  کار  رفته شده انسانی به

به خروج خانوار از دایره رو،ازاین وداشته باشد  بردرآمد تأثیرمثبت نیاانس سرمایهرود  می انترار تجربی

 کمک کند. فقر

                                                           
1
Rodriguez 

2
Mok, et al. 

3
Mincer 

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 



89 

 

 ( در نرر  رفته شده است.5(، و روستا )1منطقه جغرافیایی که به صورت متغیر مجازی شدر ) 

مناطق شدری احتمال ورود به دایره  با توجه به توصیف داده انجام شده انترار بر این است که زند ی در

 فقر را افزایش دهند.

 های اقتصادی خانوار:ویژگی

 ( وارد مدل 1( در مقابل دارای درآمد )5صورت متغیر مجازی بدون درآمد ) وضع فعالیت که به

 .است شده

  شانگر های ن رود شاخص که انترار می تعداد افراد شاغل خانوار و تعداد افراد دارای درآمد خانوار

 خروج از دایره فقر باشند.

 سطح زیربنای محل سکونت که به عنوان شاخصی برای سرمایه فیزیکی به کار  رفته شده است 

های تابلویی با اثرات تصادفی به روش حداکثر ( نتایج برآورد مدل الجیت داده95-4جدول )

 دهد.را نشان می 1829درستنمایی در سال
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 1332های تابلویی با اثرات تصادفی به روش حداکثر درستنمایی در سال ج برآورد مدل الجیت دادهنتای -22-4جدول
 

 ضریب برآورد متغیر

 شده

P >|z| اثر ندایی 
(dy/dx) 

 5.5918130- 54555 5.1595287- سن سرپرست

 5.5551713 54555 5.5553993 مجذور سن سرپرست

 5.5969658- 54555 5.1907022- تحصیالت سرپرست

سرپرست وضعیت فعالیت * -5.9484361 54555 -5.5092774 

 5.5936647- 54559 5.1840668- *جنسیت سرپرست

 5.5580914- 54555 5.5163682- سطح زیربنا

 5.1073674 54555 5.706598 بعد خانوار

 5.5948992- 54555 5.1164312- تعداد افراد باسواد

 5.5712377- 54555 5.8447478- تعداد افراد شاغل

 5.5101337- 54551 5.5797834- تعداد افراد دارای درآمد

 5.1026831 54555 5.7670237 *شدری یا روستایی

  54555 949693 ثابت

 Log likelihood =-959034660 

Statistic LR = 1578417 

Statistic W = 0315405 

Number of Obs = 83858 

 است. 1به  5 از تغییر صورت به مجازی، ایمتغیره برای اثرندایی *

 منبع: برآورد این پ وهش

 

شود معناداری کل ر رسیون تایید می W( بر اساس آماره والد 95-4با توجه به جدول شماره )

-فرض مبتنی بر استفاده از مدل الجیت ساده رد و استفاده از مدل الجیت داده LRو بر اساس آماره 

 شود. یهای تابلویی پذیرفته م

متغیرهای تحصیالت سرپرست، وضعیت درآمدی سرپرست )دارای درآمد بودن(، جنسیت 

سرپرست )مرد بودن(، سطح زیربنای محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، تعداد افراد دارای درآمد و 

بعد خانوار، و که متغیرهای  شوند در حالی تعداد افراد شاغل خانوار سبب خروج خانوار از دایره فقر می

 ونه که انترار  همان )شدری بودن خانوار( اثری مثبت و معنادار بر فقر دارند. منطقه محل سکونت

 است.   Uرفت رابطه سن سرپرست خانوار و احتمال قرار یری آنان در فقر به شکل می
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 دست آمده از برازش مدل به شرح ذیل است: اهم نتایج به

-بر این اساس فرضیه پ وهش مبنی بر این ال فقیرشدن خانوار دارد.بعد خانوار اثر مثبت بر احتم .1

دهنده  اثر ندایی نشان شود.دهد، رد نمیکه افزایش بعد خانوار احتمال خروج از فقر را کاهش می

% افزایش 1043این است که با افزایش بعد خانوار به اندازه یک نفر، احتمال فقیر شدن خانوار 

 .یابد می

ضرایب  بایست نسبت به متغیر سن محدب باشد. رفت، تابع برآوردی می نترار میا  ونه کههمان .9

شکل سن سرپرست خانوار   Uمعنادار متغیر سن و مجذور سن و عالئم حاصل، نشان دهنده تأثیر

سالی  های جوانی و میان (. یعنی در سال9519و همکاران، 1است )مانند مطالعه کا الیان بر فقر

که با کدولت سن و ورود به دوران پیری احتمال   قر وجود دارد درحالیاحتمال خروج از ف

 یابد قرار یری در دایره فقر افزایش می

 ر . اثر ندایی بیانتحصیالت سرپرست خانوار دارای اثر معنادار منفی بر احتمال فقرخانوار است .8

 یابد.% کاهش می946این است که با یک سال افزایش در تحصیالت سرپرست خانوار، احتمال فقر 

-% احتمال قرار یری خانوار در زمره فقرا را کاهش می944افزایش تعداد افراد با سواد در خانوار .4

 دهد.

دهد مرد بودن سرپرست  است، نشان می وارد مدل شده صورت متغیر مجازی یر جنسیت که بهمتغ .0

کاهد.    % می942به میزان  خانوار نسبت به زن بودن آن، از احتمال قرا یری خانوار در زیر خط فقر

 سرپرست بیش از خانوارهای مردسرپرست است. عبارت دیگر احتمال وقوع فقر در خانوارهای زن به

                                                           
1
Caglayan, et al. 
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صورت متغیر مجازی بدون درآمد در مقابل دارای درآمد وارد مدل  سرپرست که به فعالیتوضعیت  .6

های بیکار، محصل و  وضعیت ر آن است که عدم داشتن درآمد )داشتن هر کدام از  است، بیان شده

 افزاید. % بر احتمال فقر خانوار می049دار( خانه

% و 140افزایش تعداد افراد دارای درآمد و افزایش تعداد افراد شاغل، به ترتیب موجب کاهش    .7

  ردد. % احتمال قرار یری خانوار در زمره فقرا می749

ار است. انترار بر این است که زند ی در مناطق روستایی یا شدری بر احتمال فقر اثر ذ .3

 ،احتمال بیشتر% درصد 16 با  های روستاییخانوارهای ساکن در منطقه شدری نسبت به خانوار

 .هستندقرار یری در  روه فقرا  در معرض

اثر معنادار و منفی سطح زیربنای محل سکونت بر احتمال فقر، می تواند حاکی از آن باشد که با  .2

کنند. به عبارتی رابطه افزایش هر متر  تری سکونت می آنان در فضای وسیعخروج خانوار از فقر، 

 است. % بوده 5458مربع زیربنا و احتمال خروج از فقر

 

 

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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 2932خط فقر محاسباتی درمناطق روستایی به تفکیک استان در سال  -2 -4جدول 

  خط فقر )سرانه و لایر(

 استان ساالنه ماهانه
شرقی آذربایجان 87224829 8282242  
غربی آذربایجان 84797222 8822782  
 اردبیل 82922822 8974222
 اصفهان 98479229 8982942
 ایالم 88728292 2727992
 البرز 84247229 8292429
 بوشهر 82747997 2292992
 تهران 82222224 8922922
بختیاری و چهارمحال 84922922 8278424  
جنوبی خراسان 84227497 8892744  
رضوی خراسان 89427989 2742922  
شمالی خراسان 89292449 2788444  
 خوزستان 82289422 8242498
 زنجان 84228747 8822222
 سمنان 89299229 8824229
بلوچستان و سیستان 29922492 2222989  
 فارس 82229928 8222728
 قزوین 92992249 8492222
 قم 82294227 2499222
 کردستان 82292727 2924824
 کرمان 82822927 2949242
 کرمانشاه 84294927 8824897
بویراحمد و کهگیلویه 89472227 2792492  
 گلستان 27984249 2422244
 گیالن 82229229 8922742
 لرستان 22828229 2429994
 مازندران 99722822 8284949
 مرکزی 89292449 8927882
 هرمزگان 82499498 2979972
 همدان 29787229 2272272
 یزد 87242228 8244222

 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: 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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 2932خط فقر محاسباتی درمناطق شهری به تفکیک استان در سال  -9 -4جدول 

  خط فقر )سرانه و لایر(

 استان ساالنه ماهانه
شرقی آذربایجان 97724492 9984929  
غربی آذربایجان 97829429 9899792  
 اردبیل 94282942 9222974
 اصفهان 22227984 2222222
 ایالم 98492244 8922424
 البرز 22799742 9272279
 بوشهر 87727924 8278227
 تهران 47222489 2772924
بختیاری و چهارمحال 28929247 9447292  
جنوبی خراسان 97488744 9922729  
رضوی خراسان 22442478 9922299  
شمالی خراسان 99294242 8227488  
 خوزستان 97422489 9922248
 زنجان 94272424 8772228
 سمنان 99949299 8229472
بلوچستان و سیستان 82247292 2288282  
 فارس 92229428 9829744
 قزوین 97472424 9929272
 قم 84294929 8224927
 کردستان 92789942 8442429
 کرمان 87299447 8227298
 کرمانشاه 97428949 9929492
بویراحمد و کهگیلویه 94892282 8794494  
 گلستان 82942447 8974224
 گیالن 24872924 9992278
 لرستان 92279429 8482222
 مازندران 22424222 9928229
 مرکزی 99299242 9248942
 هرمزگان 94429947 8748922
 همدان 84222229 8822294
 یزد 92874287 8429727

 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: 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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 2932ها در سال های فقیر استاندرصد خانوار -4 -4جدول 

های فقیردرصد خانوار   

 استان روستا شهر
شرقی آذربایجان 99.4 92.4  

غربی آذربایجان 92.8 94.2  

 اردبیل 92.9 99.9

 اصفهان 99.2 22.9

 ایالم 99.4 98.2

 البرز 82.9 98.2

 بوشهر 89.4 99.2

 تهران 98.4 29.9

بختیاری و چهارمحال 84.9 99.9  

جنوبی خراسان 82.9 84.2  

رضوی خراسان 92.8 97.4  

شمالی خراسان 92.8 94.7  

 خوزستان 92.8 22.9

 زنجان 89.2 89.4

 سمنان 92.4 99.2

بلوچستان و سیستان 92.4 22.4  

 فارس 94.9 94.4

 قزوین 94.8 92
 قم 92.2 99.7

 کردستان 92.8 98.9

 کرمان 99 92.2

 کرمانشاه 94.7 92.9

بویراحمد و کهگیلویه 82.8 84.4  

 گلستان 97.9 22.2

 گیالن 98.9 99
 لرستان 89.2 94.9

 مازندران 99.2 99.4

 مرکزی 97.8 94.9

 هرمزگان 84 94.9

 همدان 99.4 98.8

 یزد 99.9 92.2
 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: 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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 2932های سنی در سال ها بر حسب گروههای فقیر روستایی استاندرصد سرپرستان خانوار -5 -4جدول 

 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع     

 

 

 

 

 

 

   درصد درصد درصد درصد درصد

سال 55بیشتر از  سال44-55  سال94-45  سال24-95  سال 25کمتر از    استان گروه سنی 

       

 آذربایجان شرقی 8.9 82.2 84.9 29.9 82.7

 آذربایجان غربی 2 89.9 88.9 22.8 92.2

 اردبیل 4.9 92.9 82.2 28.7 89.2

 اصفهان 8.9 24.8 89.2 22.8 29.8

 ایالم 2.4 22.2 87 29.2 28.4

 البرز 9.4 94.4 28 22.9 9.2

 بوشهر 2.9 22.2 82.4 82.2 97.4

 تهران 2.9 84.4 94.9 84.2 22.2

 چهارمحال و بختیاری 2.9 89.7 99.2 24.7 82.2

 خراسان جنوبی 8.2 88.2 82.2 22.4 99.8

 خراسان رضوی 2.8 82.4 84.9 28.4 98.2

 خراسان شمالی 9.2 82.2 84.8 28 92.2

 خوزستان 8.2 27.2 84.7 88.8 87.9

 زنجان 2.9 89.9 82.2 28.2 92.2

 سمنان 2 88 88.4 24 94.4

 سیستان و بلوچستان 4.9 98.2 84.8 24.9 82.9

 فارس 2.9 88.2 88.7 27.4 92.9

 قزوین 2.4 84.2 82.9 24.8 98.9

 قم 2.4 24.7 87.4 22.2 92.9

 کردستان 2.9 89.4 82.2 24 94.2

 کرمان 9.9 84.4 89.9 29.2 84.2

 کرمانشاه 9.2 22.4 92.2 24.9 87.2

 کهگیلویه و بویراحمد 9.4 22.2 88.7 82.4 92.2

 گلستان 4.8 89.9 89.2 29.7 82.2

 گیالن 2.7 24.4 88.2 29.2 29.2

 لرستان 2.2 82.8 84.8 22.2 92.2

 مازندران 2.2 82.2 87.4 22.2 92.4

 مرکزی 2.8 22.2 88 28 24.2

 هرمزگان 9.2 24.7 89.7 24.9 94.2

 همدان 9.2 88 92.7 24.8 89.2

 یزد 8.8 27.9 24.9 22.4 29.9

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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 2932در سال  سنی هایها بر حسب گروههای فقیر شهری استاندرصد سرپرستان خانوار -4 -4جدول 

 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع       

 

 

 

 

 

 

   درصد درصد درصد درصد درصد

سال 55بیشتر از  سال44-55  سال94-45  سال24-95  سال 25کمتر از    استان گروه سنی 

       

 آذربایجان شرقی 2.2 82.4 82.2 29.2 89.4

 آذربایجان غربی 9.4 82.9 82.9 22.9 84.8

 اردبیل 9.2 88.2 82.9 22.2 89.2

 اصفهان 9.2 84.9 84.9 22.2 89.8

 ایالم 2.9 29.4 82.9 82.9 99.8

 البرز 2.7 92 99.2 24.9 7.4

 بوشهر 8 27 82 88.4 82.4

 تهران 2.4 82.2 98.2 89.2 22.2

 چهارمحال و بختیاری 9 84.4 84.9 24.2 92.2

 خراسان جنوبی 2.4 84.2 94.8 22.9 84.2

 خراسان رضوی 2.7 98.2 89 22.2 82.7

 خراسان شمالی 9.2 84.9 88.7 24.9 92.4

 خوزستان 2.4 89.8 82.2 82.2 82.2

 زنجان 9.4 27 89.2 27 92.2

 سمنان 2.2 88.2 92 89.2 22.2

 سیستان و بلوچستان 9.2 92.2 84.8 29.2 27.4

 فارس 8.4 27 82.2 84.2 82.7

 قزوین 9.8 98.2 82 24 82.2

 قم 9.9 22.2 92.2 27.9 89.2

 کردستان 8.8 87.8 82.2 27 82.2

 کرمان 8.8 89.2 87.9 27.2 84.8

 کرمانشاه 9.4 27.9 88.2 82.2 87.4

 کهگیلویه و بویراحمد 2.2 22.2 92.8 29.2 92.7

 گلستان 2.9 82.7 98.2 24.2 84.8

 گیالن 2 24.9 87.4 89.2 84.2

 لرستان 8.9 24.4 89.9 84.4 82.9

 مازندران 2.9 82.2 84.8 24.7 92.2

 مرکزی 9.4 82.4 84 29.9 99.4

 هرمزگان 2.7 88.4 84 84.4 84.2

 همدان 8.7 24.8 89.7 82.2 98.7

 یزد 9.7 82.9 89.4 22 84.2

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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 2932در سال ها های فقیر استانخانوار بیکار درصد سرپرستان -8 -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع                    

                     

 

 

 درصد

 بیکاران

 درصد

 بیکاران

  

 استان بیکاران

   شهر روستا

 آذربایجان شرقی 82.2 29.2

 آذربایجان غربی 88.9 24.4

 اردبیل 82.8 27.2

 اصفهان 82.8 92.8

 ایالم 94.8 82.4

 البرز 9.9 9.2

 بوشهر 82 22.8

 تهران 22.8 28.2

 چهارمحال و بختیاری 88.9 88.2

 خراسان جنوبی 89.9 82.2

 خراسان رضوی 82.9 82.4

 خراسان شمالی 92 98.9

 خوزستان 82.7 22.4

 زنجان 82.4 84.7

 سمنان 84.9 89.8

 سیستان و بلوچستان 82.2 24.2

 فارس 92.7 99.4

 قزوین 24.2 84.9

 قم 99.4 94

 کردستان 89.2 92.9

 کرمان 92.2 82.2

 کرمانشاه 87 88.7

 کهگیلویه و بویراحمد 82.7 82.2

 گلستان 89.2 84.8

 گیالن 89.2 94.4

 لرستان 87 89

 مازندران 84.8 27.2

 مرکزی 99.4 99.7

 هرمزگان 82.2 92.8

 همدان 94.2 92.2

 یزد 84.9 89.8

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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 2932در سال  ها بر حسب وضعیت زناشوییهای فقیر روستایی استاندرصد سرپرستان خانوار -3 -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع                    

 

 

   درصد درصد درصد درصد

هرگز ازدواج 

 نکرده

بی همسر بر 

 اثر طالق

بی همسر 

 براثر فوت

 استان وضع زناشویی ازدواج کرده

      
 آذربایجان شرقی 79.9 4.8 2.2 2.2

 آذربایجان غربی 22.7 7.2 2 8.2

 اردبیل 79.4 4.9 2 2.8

 اصفهان 94.8 82.2 2.4 2.4

 ایالم 72.4 2.7 2 2.4

 البرز 79.9 2 8.9 2.2

 بوشهر 22.7 9.4 2.9 8.2

 تهران 72.7 9.2 2.4 2.9

 چهارمحال و بختیاری 78.4 9.2 2 2.2

 خراسان جنوبی 78.2 4.7 2.9 2.2

 خراسان رضوی 29.2 22.4 2.9 2.2

 خراسان شمالی 92.7 27.4 2.2 2.2

 خوزستان 78 4.4 2 2.2

 زنجان 22.4 29 2.2 2.2

 سمنان 29.8 29.7 2.9 2.8

 سیستان و بلوچستان 27.2 2.2 2 8.4

 فارس 29 24.2 2.4 2.2

 قزوین 29.2 22.4 2 2.2

 قم 28 24.9 2.4 2.2

 کردستان 24.9 22.2 8 2.4

 کرمان 22.4 7.2 8 2.2

 کرمانشاه 24 28 2.8 2.2

 کهگیلویه و بویراحمد 72.2 2.7 2 2.9

 گلستان 24.2 22.9 2.9 2.4

 گیالن 29.4 22.8 2.4 2.9

 لرستان 28.2 22.9 2.4 2.7

 مازندران 24.2 22.9 2.7 2.2

 مرکزی 22.9 24.7 2.7 2.4

 هرمزگان 29.9 22.2 2.4 2.2

 همدان 27 7.2 2.4 2.2

 یزد 28.7 24.9 2 2.2

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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 2932در سال  ها بر حسب وضعیت زناشوییهای فقیر شهری استاندرصد سرپرستان خانوار -21 -4جدول 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع                    

 

 

 

   درصد درصد درصد درصد

هرگز ازدواج 

 نکرده

بی همسر بر 

 اثر طالق

بی همسر 

 براثر فوت

 استان وضع زناشویی ازدواج کرده

      
 آذربایجان شرقی 72.9 9.9 2 2.2

 آذربایجان غربی 29.2 22.7 2.4 2.4

 اردبیل 22.2 7 2.9 2.7

 اصفهان 22.4 7.2 2.9 2.2

 ایالم 27.7 2.2 2 2.9

 البرز 72.8 2.4 2.9 2.2

 بوشهر 27 2.4 8 2.4

 تهران 78.4 4.9 2.2 2.4

 چهارمحال و بختیاری 27.8 22.8 2 2.4

 خراسان جنوبی 27 7.8 2.2 2.2

 خراسان رضوی 22.9 2.4 8.8 2.7

 خراسان شمالی 28.7 28.2 9.4 2.8

 خوزستان 72 2.2 2.2 2.2

 زنجان 27.9 22.9 2 2.2

 سمنان 78.2 9.2 9.8 2.4

 سیستان و بلوچستان 72.2 9.2 2.9 2.9

 فارس 29.7 22.9 2.7 2.7

 قزوین 27.4 4.2 8.2 2.4

 قم 78 9.2 2.4 2.2

 کردستان 22.9 7.4 8.8 2.2

 کرمان 22.4 22.4 9.2 2.2

 کرمانشاه 24.4 7.2 8.2 2.4

 کهگیلویه و بویراحمد 72.4 4.2 2.9 9.4

 گلستان 24.4 22.8 8.4 2.9

 گیالن 29.8 22.9 2.4 2.2

 لرستان 24.7 22.2 2.2 2.4

 مازندران 29.8 22 2.9 2.2

 مرکزی 24.7 22.2 8.9 2.2

 هرمزگان 72.4 9.4 2.7 2.2

 همدان 22.9 2.9 2.4 8.4

 یزد 22.2 7 2.4 2.4

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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 2932در سال  هاهای فقیر در استانترکیب جنسیتی سرپرستان خانوار -22 -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2978 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع                   

درصد 
خانوارهای فقیر 
مرد سرپرست 

از کل 
خانوارهای  

 فقیر

درصد 
خانوارهای فقیر 
مرد سرپرست 

از کل 
خانوارهای مرد 

 سرپرست

درصد 
خانوارهای فقیر 
زن سرپرست 

از کل 
خانوارهای  

 فقیر

درصد 
خانوارهای فقیر 
زن سرپرست از 
کل خانوارهای 
 زن سرپرست 

  

  

 استان جنسیت

     

 آذربایجان شرقی 87.8 2.2 91.1 72.7

 آذربایجان غربی 92 7.1 98.8 72.1

 اردبیل 92.7 22.8 2..9 22.2

 اصفهان 12.9 22.2 92.2 22.7

 ایالم 9..8 2.1 99.1 72.1

 البرز 2.7 9 ..82 79

 بوشهر ..92 7 ..92 72

 تهران 81 2.. 18.1 79.7

 چهارمحال و بختیاری 81 ..2 92.1 72.1

 خراسان جنوبی 21.2 7.2 81.1 72.8

 خراسان رضوی 99.7 29.2 ...9 8..2

 خراسان شمالی 11.1 22.1 8..9 22.1

 خوزستان 92 ..9 91.1 78.1

 زنجان 91.9 21.1 9..8 21.1

 سمنان ..82 28.2 91.9 29.7

 سیستان و بلوچستان 91.7 29.1 92.9 1..2

 فارس ..97 21.9 91.9 21.9

 قزوین ..82 22.2 91.1 22.7

 قم 98 28.9 1..9 29.9

 کردستان 91.2 22 92.1 72

 کرمان 98.2 29.2 91 8..2

 کرمانشاه 92 21 ..91 .2

 بویراحمدکهگیلویه و  22.9 . 81.1 71

 گلستان 7..1 21.2 97.1 21.7

 گیالن 91.2 29.1 91.2 1..2

 لرستان 99.2 29.7 92.9 2..2

 مازندران 12 ..22 98.9 22.1

 مرکزی 97.9 ..21 92 21.1

 هرمزگان 82.9 22.8 92 22.2

 همدان 87.1 22.1 99.8 ..27

 یزد ..91 ..22 99.9 22.1

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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 2932در سال  ها بر حسب نحوه تصرف محل سکونتهای فقیر روستایی استاندرصد خانوار -24 -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2932 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع                              

 *سایر موارد شامل در برابر خدمت، رایگان و سایر است                              

 

   درصد درصد درصد

*سایر  استان نحوه تصرف ملکی رهن و اجاره 

     

 آذربایجان شرقی 29.4 9.2 29.9

 آذربایجان غربی 92.9 8 27.9

 اردبیل 97.2 2.2 22.2

 اصفهان 22.4 4.2 22.2

 ایالم 74.7 9 2.2

 البرز 44.2 82.4 29.2

 بوشهر 79.2 8.2 2.2

 تهران 42.9 24.9 2.2

 چهارمحال و بختیاری 29.2 8.7 29.9

 خراسان جنوبی 27 8.2 2.8

 رضویخراسان  22.9 9.2 22.7

 خراسان شمالی 22.4 2.2 24.2

 خوزستان 97.2 2.9 24.4

 زنجان 94.4 9.4 27.7

 سمنان 94.9 29.9 22.2

 سیستان و بلوچستان 24.4 8 22.2

 فارس 24 2.2 7.7

 قزوین 92.9 2.9 29.2

 قم 27.4 9.8 9.8

 کردستان 22.8 2.9 22.2

 کرمان 27.2 4.9 4.9

 کرمانشاه 22.8 2.9 9.2

 کهگیلویه و بویراحمد 72.9 8.2 4.4

 گلستان 97.8 9.9 29.2

 گیالن 22.9 9.9 22.4

 لرستان 72.2 2 2.4

 مازندران 28.4 2.9 2.2

 مرکزی 22.4 8.2 7.9

 هرمزگان 27.2 8.7 9.9

 همدان 24.9 9.2 22.4

 یزد 28.7 2.9 2.2

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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 2932در سال  ها بر حسب نحوه تصرف محل سکونتهای فقیر شهری استاندرصد خانوار -25 -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2932 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع                              

 *سایر موارد شامل در برابر خدمت، رایگان و سایر است                              

   درصد درصد درصد

*سایر  استان نحوه تصرف ملکی رهن و اجاره 

     

 آذربایجان شرقی 98.4 29.9 7.9

 آذربایجان غربی 48.7 84.8 22.7

 اردبیل 42.4 82 22.2

 اصفهان 42.9 82.2 29.8

 ایالم 22.2 28.7 4.9

 البرز 92.4 84 2.4

 بوشهر 92.4 22.4 22.2

 تهران 42.2 97.4 7.2

 چهارمحال و بختیاری 47.4 89.9 28.9

 خراسان جنوبی 98.2 27 2.4

 خراسان رضوی 48.2 92 29.4

 خراسان شمالی 42.2 84.4 24.9

 خوزستان 49.8 22.2 22.2

 زنجان 98 22.9 29.9

 سمنان 47.4 92.2 7.2

 سیستان و بلوچستان 42.7 29.2 29.9

 فارس 42.8 84.2 7.2

 قزوین 24.4 22.4 29.2

 قم 47.4 92.9 22.2

 کردستان 49.9 92.9 28.2

 کرمان 94.2 29 4.4

 کرمانشاه 42.4 92.2 22.2

 کهگیلویه و بویراحمد 92.4 22.2 9.9

 گلستان 44.4 24.4 29.2

 گیالن 48.4 84.2 28.9

 لرستان 49.2 89.7 29.2

 مازندران 49.2 82.9 28.9

 مرکزی 49.4 84.4 22.7

 هرمزگان 22.4 22.9 9.2

 همدان 42.8 82.2 22.9

 یزد 92.9 82.2 9.9

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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 2932در سال  ها بر حسب تحصیالت سرپرستهای فقیر روستایی استانخانواردرصد  -21 -4جدول 

   2932 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع       

 

 

 درصد

 کارشناسی

و دکتری ارشد  

 درصد

کاردانی و 

 کارشناسی

 درصد

دبیرستان و 

 دیپلم

 درصد

 راهنمایی

 درصد

 ابتدایی

 درصد

سوادبی  

  

 استان نحوه تصرف

  
 آذربایجان شرقی 24.8 4.9 29.2 9.2 2.2 2

 آذربایجان غربی 24.2 24.8 92.9 4.2 8 2

 اردبیل 82.8 84.7 28.2 9.4 2 2

 اصفهان 27.8 4.7 92.7 22.2 2.8 2

 ایالم 27.4 89.9 24.4 9.2 9 2

 البرز 7.2 8.9 29.7 9.4 2 2

 بوشهر 94.2 92 24.9 22.2 9.4 2

 تهران 94.7 92.4 84.2 4.9 2 2

 بختیاریچهارمحال و  97 92.7 89.4 4.7 2 2.9

 خراسان جنوبی 22.2 24.8 92.4 4.4 2 2

 خراسان رضوی 22 24.9 97.7 9.2 2 2

 خراسان شمالی 42 24.2 87.9 2.2 2.2 2

 خوزستان 42.2 22.2 92 9.9 2 2

 زنجان 99.4 29.9 22.2 9.4 2 2

 سمنان 28.8 82.8 82.9 2.9 2 2.4

 سیستان و بلوچستان 42.7 7 92.4 2.2 2.2 2

 فارس 22.8 22 97.4 2.7 2.2 2

 قزوین 99.9 28.7 28.2 4.4 2.4 2

 قم 22.2 24.7 94.2 4 2.4 2

 کردستان 49.4 7.2 92.9 8 2 2

 کرمان 28.7 4.9 24.9 4.9 2.2 2

 کرمانشاه 97.2 7.9 22.4 4.2 2.8 2

 کهگیلویه و بویراحمد 48.9 87.8 22.2 4.4 2.9 2

 گلستان 94.9 4.4 42.2 9.2 2 2

 گیالن 29.2 4.2 22.2 2.9 2 2

 لرستان 27 92.2 28.7 2 2 2

 مازندران 98.4 84.9 82.8 28.4 2 2

 مرکزی 29.7 9.4 97.2 9.7 2.4 2.9

 هرمزگان 49.9 9.9 94.4 9.2 2 2

 همدان 99.2 9.7 24.2 2.7 2 2

 یزد 28.2 22.2 99.2 4.9 8.4 2.2

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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 2932در سال  ها بر حسب تحصیالت سرپرستهای فقیر شهری استاندرصد خانوار -28 -4جدول 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2932 سال در خانوار درآمد -هزینه طرح های داده اساس بر تحقیق محاسبات: منبع

 درصد

 کارشناسی

و دکتری ارشد  

 درصد

کاردانی و 

 کارشناسی

 درصد

دبیرستان و 

 دیپلم

 درصد

 راهنمایی

 درصد

 ابتدایی

 درصد

سوادبی  

  

 استان نحوه تصرف

  

 آذربایجان شرقی 88.9 9.. 17 2..2 1.8 2

 آذربایجان غربی 81.9 28.1 92.2 22.2 1.1 2.1

 اردبیل 82.8 ..82 97.1 21.8 1.1 2

 اصفهان 88.7 2.9 12.9 ..88 1.8 2.9

 ایالم 91.1 22.7 22.7 21.7 22.2 8

 البرز 7 2.9 .... 27.7 9.8 2

 بوشهر 88.1 81 81.1 81 1 2

 تهران 21.9 ..88 91.9 88.8 8.. 2

 چهارمحال و بختیاری 81.2 88.9 87.1 22.9 1.2 ..2

 خراسان جنوبی 8..8 7.9 11.9 21.1 9.2 ..2

 خراسان رضوی 82.9 9.. 12.8 22.2 9.2 2.9

 خراسان شمالی 87.8 29.1 .9 29.8 9.2 2.1

 خوزستان 82.1 29.1 1..1 21.7 9.2 2.2

 زنجان 92.1 22.9 12.9 29.2 8.1 2

 سمنان ..27 29.9 12.2 27 1.9 2.9

 سیستان و بلوچستان 91.9 9.2 ..12 22.1 1.8 2

 فارس 87.9 9.2 12.1 82.9 2.9 2

 قزوین .2 28 12.1 ..7 1 2

 قم 81.1 28.8 ..18 29.9 ..8 1.2

 کردستان 99.9 21.9 99.8 29.2 2.9 2

 کرمان 91.8 1.7 12.2 21.1 8.9 2

 کرمانشاه 1..8 22.7 92.9 22.9 1.9 2

 کهگیلویه و بویراحمد 99.9 82 22.7 29.1 28.9 2.9

 گلستان 81.1 1.9 18.8 21.2 8.1 2

 گیالن 21.2 7.. 19.9 ..82 1.. 2

 لرستان 92.9 87.1 82.1 21.9 9.1 ..2

 مازندران 89.9 27.8 99.2 21.2 7.9 2

 مرکزی 89.9 1.. 11.7 21.1 1.1 2.1

 هرمزگان 81.7 9.1 17.1 ..21 8.1 2

 همدان 89.1 22.2 18.8 ..29 8 2

 یزد 88.1 ..7 11.1 21.8 9.9 2

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

 

  جمع بندی-5-1

جوامع انسانی در طول تاریخ با مسائل گوناگونی مواجه بوده است که فقر یکی از دیرپاترین این 

مسائل است. عمق و وسعت فقر در جوامع گوناگون به اقتضای شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

با فقر نیز به اقتضای همین شرایط، گوناگون است. این تمایز و تنوع تا ی مواجهه متفاوت است. نحوه

فرما است، نه تنها حدی است که فقر در برخی از جوامع، از جمله جوامعی که در آن نظام کاستی حکم

-شود بلکه به عنوان امری عادی و طبیعی لحاظ میبه عنوام یک مسئله و نابسامانی در نظر گرفته نمی

گرعملکرد نادرست و نامناسب فرآیند توزیع درآمد و ثروت در درون د فقر در هر جامعه بیانگردد. وجو

آن جامعه است. عالوه بر این، فقر معضالتی از جمله عدم توسعه پایدار، تهدید ثبات سیاسی  و به خطر 

هایی و سیاستها ها برنامهها را در پی دارد. بر همین اساس، دولتانداختن سالمت جسمی و روحی ملت

ها، درک ماهیت فقر و عوامل کنند. الزمه تاثیر این سیاسترا در زمینه کاهش و یا امحاء فقر اتخاذ می

های اشتباه، اتالف منابع گذاریموثر بر آن است. بدیهی است که کم توجهی در این زمینه، سیاست

ظور، در این پایان نامه با  استفاده از بدین من اقتصادی و در نهایت تداوم فقر را به دنبال خواهد داشت.

خانوار شهری در  08889خانوار روستایی و  03491درآمد مرکز آمار ایران برای-های طرح هزینهریزداده

 ، عوامل اثرگذار بر فقر خانوار برآورد گردید.0931در سال سطح کشور

صل دوم به ادبیات و در ف در راستای انجام مطالعه، پس از بیان کلیات تحقیق در فصل اول،

چنین مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در های تعیین خط فقر و هممفاهیم مرتبط با فقر و روش
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زمینه فقر پرداخته شده است. فصل سوم عالوه بر توضیح روش تحقیق و الگوی مورد استفاده، توصیف 

 های خانوارهای نمونه مورد مطالعه را در بر دارد.برخی از ویژگی

درصد میانگین مخارج خانوار، خط فقر برآورد شد. بر 66در فصل چهارم ابتدا با استفاده از روش 

ریال و برای مناطق روستایی  98894888این اساس خط فقر سرانه و ساالنه برای مناطق شهری 

و درصد از خانوارها در مناطق شهری  9873ریال است. با توجه به خطوط فقر برآورد شده  14893148

چنین خطوط فقر برای تمامی شوند. در این فصل همدرصد در مناطق روستایی فقیر محسوب می 9479

ها به تفکیک منتطق شهری و روستایی محاسبه شده است که در مناطق شهری باالترین خط فقر استان

ست. استان مربوط به استان تهران و در مناطق روستایی باالترین خط فقر مربوط به استان مازندران ا

  ترین خط فقر را دارد.سیستان و بلوچستان در هر دو منطقه شهری و روستایی پایین

های در ادامه با تفکیک خانوارهای فقیر از خانوارهای غیر فقیر، به توصیف برخی ویژگی

ال س 99خانوارهای فقیر پرداخته شده است. بر این اساس، درصد سرپرستان باالی اجتماعی -اقتصادی

های همدان و سیستان وبلوچستان به های سنی بود. استانتر از سایر گروهدر خانوارهای فقیر بیش

استان گلستان با ترین سرپرست خانوار فقیر بیکار را در مناطق شهری و روستایی دارند. ترتیب بیش

د، باالترین درصد درص 4174درصد، باالترین درصد فقر خانوارهای زن سرپرست و استان تهران با  4673

های فقیر با سواد دانشگاهی به کم بودن درصد سرپرستان خانوارفقر خانوارهای مرد سرپرست را دارند. 

 نوعی حاکی از آن است که، تحصیالت اثری منفی بر فقر دارد.

های تابلویی به در ادامه این فصل عوامل موثر بر فقر خانوارها با استفاده از مدل الجیت داده

 حداکثر درستنمایی برآورد شده است. روش
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 گیرینتیجه-5-2

متغیرهای تحصیالت سرپرست، وضعیت درآمدی سرپرست دهد نتایج برآورد مدل نشان می

)دارای درآمد بودن(، جنسیت سرپرست )مرد بودن(، سطح زیربنای محل سکونت، تعداد افراد با سواد 

شوند در  شاغل خانوار سبب خروج خانوار از دایره فقر می خانوار، تعداد افراد دارای درآمد و تعداد افراد

)شهری بودن خانوار( اثری مثبت و معنادار بر فقر  که متغیرهای بعد خانوار، و منطقه محل سکونت حالی

رفت رابطه سن سرپرست خانوار و احتمال قرارگیری آنان در فقر به  گونه که انتظار می همان دارند.

 است.   Uشکل

افزایش بعد خانوار باعث افزایش "که دست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر اینبه نتایج بهبا توجه 

 .عدم رد شد "،شودفقر می

 پیشنهادها-5-3

 پیشنهادهای سیاستی-5-3-1

 در نظر گرفته شود. توزیع جغرافیایی فقرهای فقر زدایی مسئله در برنامه 

 ها فقر زدایی سرپرستان ها و سیاستبرنامه با توجه به افزایش احتمال فقر در دوران پیری، در

 مسن مورد توجه ویژه قرار گیرند.

 تر در معرض فقر قرار دارند، در سیاستکه خانوارهای زن سرپرست بیشبا در نظر گرفتن این-

 های امحاء فقر زنان سرپرست باید مورد عنایت خاص قرار گیرند.

 ایتی م، لذا چتر حافزایدتن خانوار در دایره فقر میجا که نداشتن درآمد بر احتمال قرار گرفاز آن

 دار در نظر گرفته شود.باید برای سرپرستان بیکار، محصل و خانه -همانند یارانه–
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 پیشنهاد برای مطالعات آتی-5-3-2

 بررسی ابعاد دیگر فقر از جمله فقر غذایی 

 و تاثیر آن بر خط فقر  گیری فقرهای متفاوت اندازهبررسی روش 
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 منابع:

جهاد ترویج هایی برای کاهش آن: بررسی پدیده فقر و محرومیت در ایران. (. فقر و راهبرد6731آسایش، حسین )

 .7-3(، 691، )کشاورزی و توسعه روستایی

 6711های فقر خانوارهای شهری ایران در سال (. تعیین کننده6791و علمی، زهرا)میال( ) ابراهیم پور، سمانه

، ایرانی( –اسالمی .  فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی )رویکردهای تابلویی با متغیر وابسته محدوددادهکاربرد مدل 

67(99 ،)661-606. 

، دانشکده پایان نامه کارشناسی ارشداجتماعی بر فقر در ایران. -(. تاثیر عوامل اقتصادی6790پور، سمانه )ابراهیم

 علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.

های ها و سیاستهای اقتصادی،اداره بررسیمجموعه پژوهش(. ابعاد گوناگون فقر. 6719ارضروم چیلر، نسرین )

 .13، اقتصادی

اجتماعی فقر در مناطق -های اقتصادی(. تعیین کننده6710فر، احمد و پقه، نورمحمد )ازکیا، محمد؛ رضوان

 .153-110، (79)9، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعهروستایی کالله. 

ای ی شیوهارائه(. 6711) حسینسید،  پیمانو  حسین، کاوند، نیما،  پروردانشحیدری، خلیل؛ باقری، فریده؛ 

 .های اقتصادیگروه پژوهشی آمار. ی خط فقر رسمی در ایرانبرای محاسبه

 .5-17(، 1)6، مجله برنامه و بودجه. فقر، خط فقر و کاهش فقر(. 6735) جمشید، پژویان

، دانشکده علوم دوره دکتری رساله(. نقش مالیات و یارانه در کاهش فقر در ایران. 6713پورقربان، محمدرضا )

 اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.

گیری فقر با تاکید بر خانوارهای شهری استان مازندران طی (. اندازه6710پیرائی، خسرو و شفیعی، شهریار )

 .75-99(، 6)6، های اقتصادیپژوهش .6719-6735های سال
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(. بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان فارس. 6711پیرائی، خسرو و شهسوار، محمد رضا )

 .177-119(، 7)9، پژوهش نامه اقتصادی

، های اقتصادی ایرانفصلنامه پژوهش(. بررسی عوامل موثر بر فقر : مطالعه موردی ایران. 6739زاده، علی )حسن

7(9 ،)617-675. 

(. بررسی تطبیقی عوامل موثر بر فقر خانوارهای دارای سرپرست شاغل و غیر شاغل 6797حکمتی فرید، صمد )

 .اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسالمی شهری کشور.

ین کننده آن در بین (. بررسی فقر و عوامل تعی6790فیروز ) حکمتی فرید، صمد؛ محمدزاده، پرویز و فالحی،

 .91-19، 1، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادیخانوار های شهری کشور. 

های (. برآورد خط فقر و شاخص6799حیدری، خلیل؛ فرامرزی ، ایوب، قصوری، شکوفه و ایرا ، عبدالرحیم )

 .های اقتصادیگروه پژوهشی آمار. 6791-6717نابرابری در ایران 

(. 6735-6711(. بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران )6719مه، زورار )خالدی، کوهسار و پر

 .53-19(، 99)67، اقتصاد کشاورزی و توسعه
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Factors Affecting the Probability of Going out of  Poverty in Iran: Using 

Quasi Panel Data 

 

Abstract 

Poverty as one of the socio-economic problems prevents societies attaining a 

sustainable development and growth. Therefore, poverty reduction is one of the 

objectives of developing countries. Knowing the status of poverty and its determinants is 

essential for the successful implementation of poverty reduction policies. Therefore, in 

this study for factors affecting the probability of going out of  poverty after calculating of 

poverty line with 66% average household expenditure method by using micro data of 

18873 urban household and 19430 rural household income-expenditure survey in 2013, 

poor family identified. Initial processing of data show that poverty alleviation programs 

should be pay attention to geographical distribution of poverty.  

The results of regression logit model of panel data with random effects showed 

that female headed households are supposed to be in poverty than males. Also, variables 

such as schooling year of the head, statement of income of head, number of educated and 

number of employee in the household have a significant effect on probability going out of 

poverty. household size increasing, decreases the probability of going out of poverty. 

Being in poverty is strongly associated with living in urban. The effect of head’s age on 

poverty is U shaped. It means when the head is young, the probability of being poor is 

decreased. On the other hand, when the head is in pension years or old ages the 

probability of being poor is increased. Therefore, Therefore, in Poverty eradication 

programs, government pay attention to the elderly, especially female headed  households 

with no income.  

 

Keywords: Poverty, poverty line, logit model of Pseudo- paneldata, micro data of 

household income-expenditure survey, Iran. 
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