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پژوهش یمنشور اخالق  

 
باه   و ،همواره ناظر بر اعمال انساان  اعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است و با یاری از خداوند سبحان و

تمادن   در اعتالی فرهنا  و پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه ر منظو

اصول زیر را متعهد می گردیم ت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی اعضای هیأ ما دانشجویان و ،بشری

 از آن تخطی نکنیم: در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و

 

اعالم موضوع نسبت به کسانی کاه   ای وهرگونه رفتار غیر حرفه تزام به برائت جویی از: الاصل برائت -0

 الیند.آهای غیر علمی میحوزه علم و پژوهش را به شائبه

گونه جانبداری غیرعلمای و حااظات از اماوال،    اجتناب از هر : تعهد به اصل رعایت انصاف و امانت -2

 تجهیزات و منابع دراختیار.

 هاد باه رواد داناش و اشااعه نتاایی تحقیقاات و انتقاال آن باه همکااران علمای و          تع اصل ترویج: -9

 دانشجویان، به غیر از مواردی که منع قانونی دارد. 

خودداری از  رعایت جانب نقد و ها در انجام تحقیقات ووحرمتها تعهد به رعایت حریم :اصل احترام -4

 هرگونه حرمت شکنی.

 نبات( و حیوان و ،پژوهیدگان )انسان کامل حقوق پژوهشگران و التزام به رعایت :اصل رعایت حقوق -5

 سایر صاحبان حق.

 لیاه افاراد و  و ک شورهاک ،ها، سازماناطالعات محرمانه افراد تعهد به صیانت از اسرار و :دارياصل راز -6

 نهادهای مرتبط با تحقیق.

-ری از هرگونه پنهاندو وفاداری به آن و جویی حقیقت وتالش در راستای پی: اصل حقیقت جویي -7

 سازی حقیقت.

کلیه همکااران   معنوی دانشگاه و تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و :اصل مالکیت مادي ومعنوي -8

 پژوهش.

کلیاه  توساعه کشاور در   داشتن پیشابرد و در نظر  تعهد به رعایت مصالح ملی و :اصل منافع ملي-9

 مراحل پژوهش.
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 تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

 
هاي برنامه ریزي سیستم  – علوم اقتصادي   دانشجوی کارشناسی ارشد رشته     آالله مجیبیاننجانب    ای

اعالم می کنم که کلیه مطالب مندرد در این پایان نامه با عنوان       188158818با شماره دانشجوئی      اقتصادي  

حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه    (8811محاسبه شکاف فقر در مناطق شهري و روستایي ایران )

را ارجاع داده و در  های جاری ، آنرار داده باشم، طبق ضوابط و رویهدستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استااده ق

کنم که این پایان نامه قبالً برای احراز هیچ مدرک هم سطح ، کید میعالوه بر آن تأ  .فهرست منابع و مآخذ ذکر نموده ام

ین تر یا باالتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خالف آن ثابت شود ، بدینوسیله متعهد می شوم ، در صورت ابطال پای

 را بپذیرم. مدرک تحصیلی ام توسط دانشگاه ، بدون کوچکترین اعتراض آن
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 01021304832118   نامه:کد شناسایي پایان  010  کد واحد:             تهران مرکز   نام واحد دانشگاهي:

 (0988محاسبه شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران ) نامه: عنوان پایان

 آالله مجیبیان  نام و نام خانوادگي دانشجو:

 871851086   نشجوئي:شماره دا

 های اقتصادیریزی سیستمبرنامه  - علوم اقتصادی  رشته تحصیلي:

 18/02/83   نامه:تاریخ شروع پایان

 28/16/31    نامه:تاریخ اتمام پایان

 رشتیارسیس امینندکتر   استاد راهنما:

 نژاددکتر غالمرضا گرایی  استاد  مشاور:

 آدرس و شماره تلفن : 

 پایان نامه: چکیده 

درصد خانوارهای فقیر و برآورد میزان پرداخت انتقالی مورد نیاز  محاسبه مطالعه و تبیین خط فقر، این تحقیق ازهدف 

به آنان برای جبران فقر، از طریق اندازه گیری شاخص کاکوانی است. محاسبات مربوط به شکاف فقر نشان می دهد فقیران 

ار میلیارد ریال نیاز داشته اند تا از وضعیت فقر خارد شوند. این مقدار برای نواحی هز 22به حدود   88شهری در سال 

فقر درصد از درآمد افراد باالی خط 5/0بر اساس شاخص کاکوانی، با انتقال   میلیارد ریال بوده است.هزار 9روستایی حدود 

 7/1شاخص کاکوانی در مناطق روستایی  مناطق شهری به فقرای این ناحیه، همه آنها به سطح خط فقر می رسیدند.

ن اجتماعی کارآمد، می، و برقراری نظام تأهای منای بر درآمدتقیم به فقرا، وضع مالیاتبرآورد شده است. پرداخت مس

توان برای کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد به کار گرفت. هایی هستند که میها و خط مشیبرخی از سیاست

ها در قالب طرح هدفمند کردن یارانه روش پرداخت مستقیم به فقرا0988شده نشان می دهد اگر در سال محاسبات انجام 

انجام می گرفت،  نه تنها کل شکاف فقر از بین می رفت، بلکه بسیاری از افراد فقیر به باالی خط فقر منتقل می شدند؛ اما 

های پرداختی در مناطق شهری و از هزینه یارانه بخش بزرگی0988ل در عین حال در صورت اجرای این طرح در سا

 روستایی صرف افرادی می شد که نباید در گروه هدف قرار می گرفتند. 

 واژه های کلیدی: فقر / خط فقر / درصد جمعیت فقیر / شکاف فقر / شاخص کاکوانی
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 ( بیان مساله تحقیق 8 - 8

مسئله فقر و نابرابری اقتصادی از دیرباز گریبانگیر ابناء بشر بوده است. زمانی که بشر دریافت به 

ا فراهم کند و به فکر مبادله افتاد، بحث وجود تنهایی نمی تواند همه امکانات الزم برای زندگی خود ر

ارزش برای کاالها مطرح شد؛ و همواره برخی کاالها ارزش کمتری نسبت به کاالهای دیگر داشتند و 

طبیعتا افرادی که کاالهای کم ارزش تر را تولید می کردند از نظر اقتصادی در وضعیت بدتری نسبت 

ها همواره گروهی از  توان گات در طول تاریخ و در همه دورانبه دیگران قرار داشتند.  به جرأت می 

مین مایحتاد زندگی خود دچار مشکل بوده اند، و هیچ جامعه ای را در هیچ دوره ای از مردم برای تأ

تاریخ نمی توان یافت که همه افراد آن به طور یکسان از امکانات اقتصادی موجود در جامعه برخوردار 

دنیای امروز هم با وجود پیشرفت روز افزون تکنولوژی و گسترش دور از انتظار  بوده باشند. حتی در

علوم مختلف، از جمله علم اقتصاد، این پدیده و مشکالت فراوان ناشی از آن در تمام کشورها، حتی 

های فراوان که با توجه به عواقب و نابسامانیکشورهای توسعه یافته، به وضوح به چشم می خورد؛ 

و فرهنگی که در پی دارد، لزوم تالش همه جانبه برای شناخت هر چه بیشتر این پدیده  اجتماعی

 جهت از بین بردن یا حداقل کاهش اثرات نامطلوب آن  آشکار می گردد.  

در دو دهه اخیر موضوع فقر، روش های اندازه گیری، و به ویژه راههای مقابله با آن یکی از 

ست. به های بین المللی همچون بانک جهانی بوده اا و نیز سازمانهد توجه اکثر دولتموضوعات مور

های کاهش فقر به دفعات در رنامهای در این زمینه صورت گرفته و بهمین لحاظ مطالعات گسترده

 کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده است، که برخی موفق و برخی ناموفق عمل کرده اند. 

درآمدها نظریات و راهکارهای مختلای ارائه شده است؛ البته این برای کاهش فقر و توزیع عادالنه 

نظریات متااوت هستند و در واقع می توان گات در بین پژوهشگران برای ارائه راهکار جامع و دقیقی 

کاهش فقر اختالف نظر وجود دارد؛ اما همگی بر این باورند که مطالعه پیرامون فقر و تالش  به منظور

 ی آن، مقدمه ای است برای سیاستگزاری در جهت فقر زدایی. برای اندازه گیر

های فقر ه انواع شاخصمحاسب در مطالعات پیرامون فقر، خط فقر نقش بسیار کلیدی دارد و اساساً

منوط به محاسبه خط فقر است. خط فقر به معنی میزان منابعی است که خانوار برای رسیدن به یک 

سطح رفاه به آستانه فقر معروف است و افرادی که رفاه شان کمتر از سطح معین رفاه نیاز دارد. این 

های فقر، رای محاسبه انواع شاخصشوند. پس از تعیین خط فقر شرایط الزم بآن باشد فقیر تلقی می

 از جمله درصد افراد فقیر و شکاف فقر، فراهم می شود. 
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قر امکانپذیر نیست، لذا توجه به نقشه ف های فقرزدایی بدونجا که سیاستگزاری و تدوین برنامهاز آن

گیری ازههای دولتی برای اندگران مستقل و همچنین تالش دستگاهاز طریق مطالعه پژوهشالزم است 

 فقر، برنامه فقرزدایی مبتنی بر اطالعات کافی تدوین شود.

ه عبارت هدف از این پژوهش انجام بخشی از مطالعات مربوط به فقر برای اقتصاد ایران است. ب

، گستره فقر 0988دیگر این تحقیق سعی دارد بررسی کند با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال 

حاکم بر جامعه در این سال چقدر بوده است؛ برای این منظور به طور خاص ابتدا به محاسبه خط فقر 

له درصد بیان کننده وضعیت فقر، از جمهای دیگر شاخصدر این سال پرداخته، و پس از آن 

 .خانوارهای فقیر و شکاف فقر را اندازه گیری خواهیم کرد

همانطور که گاته شد، در سالهای اخیر مسئله فقر و راههای مقابله با آن بیش از : مفهوم فقر

پیش مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفته و بسیاری از دولت ها، خصوصا در 

ه کن کردن فقر در جامعه اعالم همترین برنامه خود را تالش برای ریشکشورهای در حال توسعه، م

کنند. اما آنچه پیش از هر اقدام عملی الزم است، مطالعه پدیده فقر از بعد نظری و بررسی زوایای می

مختلف آن است، تا پس از آن بتوان با شناخت بیشتری به تدوین و اجرای سیاست های مقابله با فقر 

 پرداخت.

ین گام در مطالعه هر پدیده بیان تعریف دقیق و جامعی از آن است. نگاهی به نوشتارها و اول

فقر  مطالعات صورت گرفته در زمینه فقر نشان می دهد که توافق عام و کلی روی تعریف خاصی از

های مختلف ها و مکانها و نیازهای مادی و غیر مادی افراد در زمانوجود ندارد، زیرا که خواسته

متااوت است. بنابراین ارائه تعریف واحدی از فقر که بتواند در مقطع زمانی خاص برای جوامع مختلف 

ر اتااق نظر دارند. صدق کند بعید به نظر می رسد. اما بیشتر محققان در مورد ضرورت ارائه تعریف فق

اعتقاد دارند که فقر  مهمترین اختالف نظر در زمینه ماهوم فقر رابطه فقر با رفاه اقتصادی است. برخی

را باید از دیدگاه رفاهی نگریست و آن را به عنوان جزئی از رفاه و سالمت کلی خانوار اندازه گرفت. در 

کشورهای توسعه یافته بیشتر از این دیدگاه پیروی می کنند. در مقابل برخی معتقدند که معیار اصلی 

س خانوار، صرفنظر از میزان رفاه آنها، باشد. اما در گیری فقر باید میزان منابع موجود و در دستراندازه

 بسیاری از این تعاریف فقر به محرومیت از رفاه تعبیر می شود. 

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 تعریف شود، به طوریکه فقدان  فقر باید بر اساس مجموعه ثابتی از قابلیت "آمارتیا سن"از نظر 

 این قابلیت ها نزد فرد به منزله فقیر بودن او است.

معتقد است فقر به وضعیتی اطالق می شود که فرد از منابع الزم برای برخورداری از  "نسندوتا"

 رژیم غذایی مناسب، مشارکت در فعالیت ها و امکانات معمول زندگی محروم باشد. 

فقر را محرومیت از دارایی ها و فرصت هایی می داند که هر فرد مستحق  "بانک توسعه آسیا"

 آنهاست. 

 فقر را محرومیت از حداقل زندگی در شأن انسانی معرفی می کند. "متحدسازمان ملل "و 

 آنچه بیان شد تعدادی از تعاریف کلی و تا حدودی مبهم ارائه شده در زمینه فقر است.

 گروهی از پژوهشگران تالش کردند فقر را از ابعاد مختلف تعریف کنند. انواع فقر: 

ات فقر در انگلستان برای نخستین بار تالش کردند بین دو نار از پیشگامان مطالع بوت و راونتری

 تمایز قائل شوند.  "فقر مطلق و فقر نسبی"

و به عنوان ناتوانی در  ،فقر مطلق یک موضوع عینی است که بر پایه حداقل معاش شکل گرفته

یف کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف شده است. بنابراین تعریف فقر مطلق بستگی به چگونگی تعر

 حداقل معاش دارد. 

در مقابل فقر مطلق، فقر نسبی قرار دارد. که به عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از 

. شودمیاستانداردهای زندگی که در جامعه فعلی الزم یا مطلوب تشخیص داده می شود تعریف 

 . اهمیت داردآمد افراد بنابراین در فقر نسبی نابرابری در توزیع درآمد و ثروت بیش از میزان مطلق در

ر نیز تمایز قائل شده است. به نظر او فقر اولیه فقری است که د "فقر اولیه و ثانویه"راونتری بین 

مین نیازهای اولیه و اساسی خود دسترسی ندارند؛ و فقر ثانویه فقری آن افراد به منابع الزم برای تأ

اما توانایی الزم برای استااده از این منابع جهت است که در آن افراد به منابع اولیه دسترسی دارند، 

 افزایش رفاه خود را ندارند.  
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باشد. در فقر دائمی فرد از ابتدا  "دائمی یا موقتی"گروهی از محققان هم معتقدند فقر می تواند 

فقیر متولد شده و در تمام طول حیات با فقر زندگی کرده است، و هیچ گونه تحول اقتصادی در 

و پدیدار نمی شود؛ اما فقر موقتی بر اثر حوادث غیر مترقبه طبیعی همچون زلزله، سیل و وضعیت ا

خشکسالی، و یا بر اثر حوادث اقتصادی و اجتماعی نظیر بحران های اقتصادی، ورشکستگی، آتش 

 سوزی، جن  و امثال آنها به وجود می آید و معموال پس از طی مدت زمانی خاص قابل جبران است.   

فقر موردی و فقر "ای از پژوهشگران نیز فقر را از بعد میزان شمول آن در جامعه به دو گروه  عده

گروه کوچکی از افراد جامعه  رگریبانگی ی می کنند. فقر موردی فقری است کهتقسیم بند "فراگیر

این قبیل  است در حالیکه بقیه افراد با آن بیگانه اند. ریشه این نوع فقر را باید در خصوصیات درونی

افراد و خانوارها جستجو کرد؛ در مقابل فقر فراگیر فقری است که عده زیادی از افراد جامعه از آن رنی 

 می برند.

دومین گام برای مطالعه پیرامون فقر، پس از تعریف آن، تعیین و معرفی شاخص و خط فقر: 

فقر، که تقریبا مورد قبول معیاری برای سنجش فقر است. یکی از ابزارهای اساسی در تعیین وسعت 

 عموم کارشناسان در این زمینه است، خط فقر است. 

خط فقر عبارت است از مخارجی که یک "خط فقر را اینگونه تعریف می کند:  "مارتین راولیون"

 "شود.فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح معین رفاه )آستانه فقر( متحمل می

 که به این سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر تلقی می شوند. بنابراین افرادی

هر تعریای از خط فقر به طور ضمنی براساس یک تعریف از رفاه پایه ریزی شده  "تارو"به عقیده 

به اینکه چه است و برای محاسبه خط فقر باید ماهوم رفاه را به نحوی مشخص کرد. بنابراین بسته 

-زههای متااوت خواهیم داشت. در مطالعات کاربردی برای انداخط فقرنظر باشد ماهومی از رفاه مورد

 مد و مخارد مصرفی به عنوان معیاری از رفاه استااده می شود.گیری شاخص های فقر اغلب از درآ

باید این نکته را هم در نظر گرفت که در تعریف خط فقر همواره این پرسش مطرح است که فقر بر 

ه گیری شود یا محرومیت مطلق؟ این موضوع در شکل گیری و تدوین اساس محرومیت نسبی انداز

های کاهش فقر اهمیت دارد. اگر ماهوم فقر مطلق مورد توجه باشد، در این صورت بهترین سیاست

سیاست برای کاهش فقر، رشد و توسعه اقتصادی است. اما اگر فقر بر اساس ماهوم نسبی مطالعه شود، 

مد است. عالوه بر این باید توجه جلوگیری از نابرابری در توزیع درآبا فقر  بهترین اقدام برای مبارزه
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ثر شیوه عملی محاسبه خط فقر نیز متأ داشت که اندازه فقر نه تنها تابعی از ماهوم فقر است، بلکه از

 است.

های متنوعی برای محاسبه خط فقر وجود دارد. بسته به نوع ماهوم مورد روشمحاسبه خط فقر: 

ش از فقر و روش محاسبه آن، می توان انواع خط فقر را تعریف کرد. مهمترین خطوط فقر تعریف پذیر

 ذهنی.خط فقر نسبی و خط فقر  ،خط فقر مطلقشده عبارتند از: 

ر آن میزان درآمدی است طبق نظر مرکز آمار ایران خط فقر مطلق بیانگ  الف(خط فقر مطلق:

. الزم است و با توجه به  . ز جمله خوراک، پوشاک، مسکن و .مین حداقل نیازهای اساسی اأکه برای ت

 یک جامعه معین برآورد می شود .ایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شر

و در واقع فقر هی نشده در تمامی روش های محاسبه خط مطلق فقر، به رفاه افراد و خانوارها توج

 .باشندادر به حاظ شرایط فیزیکی خود نق نظر گرفته می شود که در آن افرادصورت شرایطی دربه

 خدمات و کاالها از معینی میزان حاوی مصرفی سبد یک روش این در . روش نیازهای اساسی:0 

 .شود می برآورده فرد مصرفی اساسی نیازهای سبد این محتوای مصرف با که شودمی گرفته نظر در

 عمل در گردد. می لحاظ فقر خط عنوان به آن تأمین ریالی هزینه سبد، این محتوای تعیین از پس

 هزینه سپس شده و زده تخمین اساسی غذایی نیازهای تأمین هزینه ابتدا روش این کاربرد برای

 .شود محاسبه می فقر خط ترتیب بدین شود، می اضافه آن به غذایی غیر اساسی نیازهای

در جامعه اندازه مشخص و  در این روش با توجه به تابع مصرف انگل . روش نسبت مواد غذایی:2 

مطلوبی ) این اندازه  مشخص و مطلوب متوسط هزینه غذا به مخارد کل برای متوسط جامعه است( 

نسبت هزینه غذا به درآمد هریک از افراد  و بعد ،برای نسبت هزینه غذا به درآمد تعیین می شود

ز اندازه مطلوب باشد آن فرد حال اگر این نسبت برای فردی بیشتر ا جامعه با آن سنجیده می شود.

 فقیر در نظر گرفته می شود.

روش کافی است هزینه مواد  برای به دست آوردن خط فقر بر اساس این :ضریب انگلروش . 9 

در معکوس ضریب انگل ضرب شود. بنابراین در این روش خط فقر به شدت متأثر از ضریب غذایی 

های غذایی می کند برای حیات خود صرف هزینهکه فرد  روش مقدار درآمدیاین در  انگل است.
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های یک فرد، خط سی نسبت هزینه غذایی به کل هزینهبرآورد شده و بعد با استااده از میانگین هند

 .مین نیازهای اساسی ( حاصل می گرددأورد نیاز برای ت)حداقل درآمد م فقر

ی شود داللت دارد و از آنجا ضریب انگل عددی است که بر بخشی از درآمد که صرف مواد غذایی م

از این ضریب در تعریف و مخارد مواد غذایی وجود دارد،  که رابطه ای منظم و پایدار بین درآمد کل

؛ مخارد مواد غذایی هم افزایش می یابدترتیب که با افزایش درآمد، خط فقر استااده می شود. به این 

شود خشی از درآمد که صرف مواد غذایی میمنتها با نسبتی کمتر. یعنی با افزایش سطح زندگی ب

 .و بنابراین ضریب مخارد غذایی افزایش می یابد یافتهکاهش 

ای که ( درمطالعه0341) "استوفر"ماهوم محرومیت نسبی اولین بار توسط  ب( خط فقر نسبي:

ماهوم را به ( این 0366) "انسیمنر"ها بعد به عمل آورد، به کار رفت.زندگی سربازان آمریکایی وی از 

( کاربرد ماهوم محرومیت نسبی را در مطالعات فقر 0362) "نسندوتا" و تری تبیین نمودشکل وسیع

دارای یک  هااین شاخص اشتو اظهار د کردهاد قمعیارهای فقر مطلق انت از وی .کردپیشنهاد 

هوم پویا و به حاظ کارایی فیزیکی توجه دارند در حالیکه فقر یک ما محدودیت هستند که صرفاً

گیری فقر ای ماهوم حداقل معاش، ماهوم محرومیت نسبی را برای اندازهه جنسند بوغیرایستا است. تا

یش کمتر از یکند که میزان منابع و داراقی میر تلینسند خانواری را فقوتا اساس . براینکردتوصیه 

های فقر نسبی بیشتر از اخصدر واقع ش. یا خانوار شاخص جامعه باشد منابع و دارایی و ثروت فرد و

 آنکه نمایانگر فقر باشند، میزان نابرابری توزیع درآمد را نشان می دهند.

در روش محاسبه خط فقر نسبی، علیرغم توافق بر سر استااده از این ماهوم، در بین پژوهشگران 

نما را پیشنهاد درآمد میانه و تعدادی درآمد  محققانبرای مثال تعدادی از اختالف نظر وجود دارد. 

ها ضرب شود تا خط فقر بدست آید ند و عالوه بر این راجع به درصدی که باید در این شاخصاهداد

تری جهت مقایسه درآمد میانگین مرجع با ثبات "نسندوتا"نظر ه ب .استهتوافق عمومی به وجود نیامد

رایطی ممکن است ش این است که تحت وی کشورهای مختلف در سالهای مختلف است. استدالل

دو کشور برابر شود درحالیکه درصد افرادی که در بین درآمد میانه و میانگین قرار  درآمد میانه در

دانند در گیرند در این دو کشور ممکن است مشابه نباشد. اما گروهی که درآمد میانه را مرجع میمی

ه فقر صرفاً بخش پایینی توزیع دارند در مطالعات مربوط بجواب طرفداران روش میانگین اظهار می

 . اهمیت دارددرآمد 
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د یا هزینه متوسط جامعه با درصد معینی از میانه یا میانگین درآم خط فقر نسبی معموالًبراین بنا

هر  درآمد میانگین وو چه در محاسبه خط فقر، چه درآمد میانه لحاظ شود اما  .شودتعریف می

 آید با ماهوم نسبی فقر سازگار خواهد بود و بهه بدست میخط فقری ک، درصدی در آنها اعمال شود

خط فقر نیز به همان نسبت تغییر ، کند میانگین( تغییر یامربوطه )میانه نسبتی که شاخص  هر

 .کندمی

در این روش مالک فقیر بودن جنبه ای شخصی و ریشه در احساسات فرد  ج( خط فقر ذهني:

است تعدادی از افراد بر حسب معیارهای عینی مثل بعد خانوار و ممکن  برای مثال نسبت به فقر دارد.

ارها . از طرف دیگر ممکن است برخی از خانوندانند درآمد فقیر تلقی شوند اما خودشان را فقیر

 این امر در واقع  د خانوار فقیر تلقی نشوند اما خودشان را فقیر بدانند.عبراساس معیارهای درآمدی و ب

که ارزیابی شرایط افراد به عوامل و عناصری بیش از درآمد و بعد خانوار  دجود می آیبه این دلیل به و

 . های انارادید در آینده، فراغت و سایر خصوصیتمعیارهایی نظیر انتظارات بهداشتی افرا وابسته است.

بلکه از طریق پرسشنامه  ،خط فقر عرف جامعه را میزان قرار نمی دهیماین نوع برای محاسبه 

 . مل می کنیمع

 

 الگوی تواندنمی تنهاییبه فقر خط و فقیر افراد تعداد که است این توجه قابل نکتهشاخص فقر: 

 این در فقر شدت ،جامعه چند یا دو در مشابه فقیران تعداد و فقر خط ازای به زیرا کند توصیف را فقر

 شدت که داریم هاییخص شا عهجام هر در فقر اندازه درک برای لذا .باشد متااوت تواند جوامع می

 خط اندازه فقیر، افراد درآمد متوسط فقیر، افراد بین در درآمد نابرابری میزان .دهندمی را نشان فقر

 فقر شدت میزان بر که هستند هایی مؤلاه جمله از جامعه افراد کل تعداد و فقیران کل فقر، تعداد

برخی  به قسمت این در .شود می فقر شدت هانداز در تااوت موجب آنها از یک هر تااوت و تأثیر دارند

ای اشاره ها شاخص این هایویژگی و شد خواهد استااده آنها از بررسی این در که فقر هایشاخص از

 .داشت خواهیم
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  :فقیر افراد نسبت شاخص 

این  . است فقیر افراد نسبت شاخص فقر، شدت گیریاندازه روش ترینابتدایی و ترینساده

 :ترتیب این به ت.اس شده تعریف جامعه کل به فقیر افراد تعداد نسبت صورت به شاخص

n

q
H  

  است. جامعه افراد کل تعداد nو  فقیر افراد تعداد qآن  در که

شاخص  این اندازه .کنندمی زندگی فقر خط زیر افراد از نسبتی چه که دهدمی نشان شاخص این

در  افراد کلیه که حالتی)یک  و (دباش نداشته وجود جامعه رد تغییری هیچ که ی)حالت صار بین

-تغییر می باشد( فقر خط با متناظر درآمد از کمتر جامعه افراد کلیه درآمد یعنی باشند فقیر جامعه

 کند.

 جامعه فقیرغیر و فقیر افراد درآمد میزان کاهش یا افزایش که است این شاخص این عمده اشکال 

 نسبت شاخص اندازه در تأثیری هیچگونه نشود، فقر خط حول افراد جابجایی موجب آنکه بر روطمش

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

 این کاربرد فوق، اشکاالتیست. ن حساس فقرا درآمد کاهش به نسبت نیز ، وغیرفقیرها و فقیرها بین

 .کند می محدود را شاخص

 :شاخص شکاف فقر 

این شاخص در واقع نشان دهنده میانگین نسبی کمبود درآمد فقیرهاسات، و باا فرماول زیار     

 محاسبه می گردد:

  

)
*

(
1

);(
);(

1 z

z

n

q

z

xz

n
zxHIp

zxq

i

i
gap





 



 

 q : تعداد فقیران      n : تعداد کل افراد جامعه   
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 * :فقیر میانگین درآمد افراد   z :خط فقر 

  Xi : درآمدi  امین فرد فقیر 

 :سن فقر شاخص 

 این. داشت قرار رفاه ایرتبه ماهوم پایه بر که داد ارائه فقری شاخص 0376 سال در "سن" 

بار  اولین وی .گیرد می نظر در جامعه افراد سایر مقابل در را فقیر افراد نسبی محرومیت شاخص

 :کرد رائها زیر صورت به را فقر شاخص

igiP= AΣv 

جزء ثابت نرمال شده است، که  Aامین فرد فقیر و  i( iy -= z  igوزن شکاف فقر) ivکه در آن 

 بستگی دارد.  zو  ، n ،qبه 

 

 توربک:  -گریر -فوستر  شاخص 

 این شاخص در واقع فرمولی برای محاسبه دو شاخص باال ارائه می دهد که به این شکل است :




)

1

(
1







q

i z

i
xz

n
FGT 

 ام است. iام و یا خانوارهای سطح  iنشان دهنده مصرف خانواده   Xi که در آن 

Z .نشان دهنده خط فقر است 

n   نشان دهنده جمیتی است که سطحi  را پوشش می دهد. 

در جامعه بزرگتر باشد،  هرچه میزان باشد. پارامتر فقر گریزی است و پارامتری مثبت می و 

داده تر بوده و در نتیجه به فقیر ترین افراد اهمیت بیشتری به معنی آن است که جامعه از فقر گریزان

باشد این  1و اگر (P0)سرشمار نسبت باشد این شاخص به شاخص 0اگر پارامتر .می شود

با استااده از این فرمول می توان شاخص دیگری  تبدیل می شود. (P1)ف فقرشاخص به شاخص شکا
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. این ( به دست می آیدP2قرار دهیم، مجذور شکاف فقر ) 2را برابر  را هم محاسبه نمود. اگر 

میان فقیران حساس است چون در آن هرچه افراد فقیرتر باشند، وزن  شاخص به توزیع فقر در

به ترتیب وزن بیشتری به افراد  P2 ،P1  ،P0 های پس در شاخص بیشتری به آنها داده می شود.

 فقیرتر داده شده است.

 :شاخص کاکواني 






*
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 زیر گروه جغرافیایی، شغلی، و ... تقسیم می شوند. nکه در آن افراد فقیر به 
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این شاخص نشان می دهد چند درصد از درآمد افراد غیر فقیر باید به افراد فقیر جامعه انتقال یابد 

بار هماین اسااس شااخص کااکوانی       .تا درآمد تمام افراد جامعه به سطح درآمد خط فقر افزایش یابد

 میزان سهولت یا سختی از بین بردن فقر را ارائه می دهد.

 :سن و کاکواني شاخص  میانگین هندسي 

3.1 KPPK  
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 ( اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :8 - 8

مراه بشر بوده و انسان همانطور که گاته شد موضوع فقر و نابرابری درآمدی در طول تاریخ ه

ن اجتماعی های فراواپدیده شوم اقتصادی، که نابسامانیدنبال راهی برای رهایی از دست این همواره به

صادی گوناگونی شکل کار آمدند، مکاتب اقتهای مختلف بر سر پی دارد، بوده است. دولترا هم در 

موفق عمل کردند  های متااوتی ارائه شد، که البته برخی از آنها تا حدودیها و راهکارگرفتند، نظریه

کاتب، این میان آنچه همه منیامدند. در مل از عهده رفع این مشکل بزرگ برطور کااما هیچ کدام ب

های کاهش فقر بدون ظر دارند این است که اجرای سیاستها و پژوهشگران در مورد آن اتااق ندولت

-کی از مسائل مهم در تدوین برنامهی تعیین گستره و ابعاد آن موفقیت چندانی نخواهد داشت، و اصوالً

 . های کاهش فقر اطالع از گستردگی فقر حاکم بر جامعه است

قر ابزاری است که ترین معیار جهت برآورد تقریبی فقر جوامع، برآورد خط فقر است. خط فمناسب

ه خط فقر به تنهایی قادر به نشان شوند. اما باید توجه داشت کجدا می هاها از غنیبه کمک آن فقیر

مد فقیرها کند کمبود درآنیست. برای مثال خط فقر مشخص نمیدادن گستره فقر حاکم بر جامعه 

نسبت به خط فقر چقدر است؛ و یا تنها با مطالعه خط فقر نمی توان دریافت میزان درآمد مورد نیاز 

های دیگری چون درصد فقر چقدر است. به این منظور شاخصبرای خارد کردن افراد فقیر از زیر خط 

امون آنها می تواند شناخت گیری و مطالعه پیراند، که اندازهافراد فقیر و شدت فقر ارائه شدهجمعیت 

های فقرزدایی ه به دست دهد، تا پس از آن سیاستتری از وضعیت فقر حاکم بر جامعدرست و کامل

 به تناسب وضعیت جامعه مورد نظر تدوین و اجرا شوند.

 تحقیق : اهداف( 8 - 8

رفاه اقتصادی  زدایی و ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی همه اقشار جامعه از سطح معینی ازفقر

ها و سیار از آن سخن گاته شده و سیاستهای اخیر باست که خصوصا در دههاز جمله موضوعاتی 

های متعددی در این زمینه ارائه شده است. قانون اساسی ایران و سندهای الزام آوری همچون برنامه

در کشور تاکید دارند.  سند چشم انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کاهش فقر

اما آنچه پیش از هر اقدام عملی باید به آن پرداخت، بررسی و مطالعه وضعیت فقر حاکم بر جامعه از 

 نظر گستردگی و میزان ناوذ آن است.
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ترین معیار برای بررسی وضعیت فقر حاکم بر جامعه است. اما خط فقر نخستین و به نوعی مهم

ه زیر خط فقر قرار دارند، و اختالف درآمدی این افراد با خط فقر و اینکه چه بخشی از افراد جامع

های دیگری چون گیری شاخصکه با اندازه خط فقر چقدر است موضوعاتی هستندجمعیت باالی 

 می شوند.   صدرصد جمعیت فقیر و شکاف فقر مشخ

اخت انتقالی درصد خانوارهای زیر خط فقر و برآورد میزان پرد محاسبههدف اصلی این تحقیق 

 . از طریق اندازه گیری شکاف فقر است.  ،مورد نیاز به آنان برای جبران فقر

 فرضیه هاي تحقیق  واالت و( س4 - 8

 پرسش های این تحقیق عبارتند از:

 چقدر بوده است؟  0988خط فقر در اقتصاد ایران در سال   - 0

وستایی، در این سال زیر خط فقر درصد خانوارهای جامعه ایران، به تاکیک شهری و رچند  - 2

 قرار داشتند؟ 

-با انتقال چه درصدی از درآمد افراد باالی خط فقر به افراد فقیر، همه افراد زیر خط فقر می - 9

 توانستند به خط فقر برسند؟ 

 فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

 از خط فقر روستایی باالتر بوده است. 0988خط فقر شهری در سال  – 0

 درصد افراد زیر خط فقر در نواحی شهری از نواحی روستایی بیشتر بوده است. 0988در سال  – 2

 در مناطق شهری باالتر از مناطق روستایی بوده است. 0988شاخص کاکوانی در سال  – 9

 ( پیشینه تحقیق:5 - 8

تجربی  هایکار انقالب از قبل .است گرفته صورت زیادی مطالعات درآمد توزیع و فقر پیرامون

 و آمار ایران مرکز برنامه، سازمان کارشناسان توسط عمدتا که شد انجام خصوص این در محدودی

 اجرای بعد از بویژه و انقالب از پس .بودند شده سازماندهی دانشگاهیان از تعدادی و مرکزی بانک
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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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 دولتیغیر دولتی و تحقیقاتی موسسات در فقر، پیرامون تجربی مطالعات تعداد اقتصادی تعدیل برنامه

 .یافت افزایش دانشگاهیان و

قرار  بررسی مورد متااوت هایروش به و مختلف های جنبه از را ایران در فقر معضل اقتصاددانان

 افراد فقیر درصد و فقر خط دیگر بعضی در و شده محاسبه فقر خط مطالعات این از بعضی در .اند داده

 و فقیرها درصد سن، همچون شاخص فقر های شاخص مطالعات زا اندکی تعداد دراست.  شده ارزیابی

 . است شده محاسبه فقر شکاف

 .کنیم می اشاره ایران در فقر پیرامون شده انجام ترین مطالعاتمهم از به تعدادی بخش این در

از  بعد "ایران در آن آثار و فقر ریشه بررسی"عنوان  با خود نامه پایان در (8889داداش زاده )

گیری  اندازه برای وی. کند می اشاره فقر گیری اندازه هایروش به فقر زمینه در کلی مااهیم به رهاشا

را  فقر که کند می بیان و آن؛ عمق تعیین دوم بعد و فقر مرز اول، بعد. گیرد می درنظر را بعد دو فقر

 دکر گیری زهاندا مضاعف شاخص طریق از هم درآمد( و )مانند واحد شاخص طریق از هم توان می

های  شاخص از استااده با که است زندگی سطح شاخص همان مضاعف های شاخص از منظور).

 .آید( می بدست اجتماعی

مروری  ضمن "ایران در فقر اقتصادی های زمینه "عنوان با خود دکتری رساله در (8888)پروین 

 کند. درمی بررسی درآمد توزیع و فقر دیدگاه از را ایران اقتصاد ساختار درآمد، توزیع و فقر ادبیات بر

 مالیات مورد توزیعی آثار و ،هزینه و درآمد توزیع تورم، همچنین و مصرف و درآمد توزیع رساله این

 .است گرفته قرار توجه

به برآورد  "اثرات تعدیل اقتصادی بر فقر"در رساله تحقیقی خود به نام  (8888حسن زاده )

پرداخت.  0962 – 63ی بر اساس خط فقر تغذیه در طی دوره حجم فقر و محرومیت جامعه شهر

ای است کاهش ارزش ریال بر فقر تغذیهارزیابی آثار سی"نگارنده این رساله هدف از این پژوهش را 

 عنوان می کند. "گروه های کم درآمد شهری

خط  همحاسب به "فقر زیرخط خانوارهای هایویژگی شناسایی و فقر"مقاله  در (8888) حاجعلي

درنظر  فرضی سبد یک ابتدا در باید که کند می اشاره خود گزارش در وی .است نموده اقدام فقر
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 ریالی این ارزش تعیین از پس . گردد تعریف خانوار یک اولیة و اساسی نیازهای نآ در که شود، گرفته

 .شوند می محسوب فقیر کنند می هزینه میزان این از کمتر که خانوارهایی کلیه ،سبد

ابتدا  خود گزارش در اواست.  داده انجام جامعی مطالعات فقر خط محاسبه زمینه در پژویان

 عادی اساسی نیازهای کردن فراهم به قادر که کسانی وی نظر به .است کرده ارائه فقیر فرد از تعریای

 رحلةم در. شوند می محسوب فقیر مناسب( نباشند، تغذیه و جسم )سالمت نیاز اولین خصوصاً خود

 هایو سازمان متخصصین سوی از ه، کضروری غذایی مواد حداقل سبد مینتأ برای الزم هزینهاو  بعد

 بهداشت نظر کارشناسان براساسنمود.  محاسبه شود، می تلقی ضروری ایتغذیه و بهداشتی ذیصالح

 اعضای اگر ترتیب، بدین .است کالریکیلو 2213 روز در فرد هر نیاز مورد انرژی حداقل تغذیه، و

 محسوب فقیر ،کنند شده فراهم مصرف غذایی مواد طریق از را نیاز مورد کالری مقدار نتوانند خانوار

 درآمدی مختلف هایگروه موجود در خانوارهای دریافتی غذایی هایارزش محاسبه با پژویان .شوندمی

 .نمود محاسبه را ریالی فقر خط هاگروه این مخارد به توجه با و

عنوان  تحت توسعه اول برنامه طول در غذایی فقر تغییرات پیرامون ای مقاله در ( 8885 ) اخوي

اول  برنامه طی را یروستای و شهری خانوارهای غذایی فقر تغییرات "اند؟ یافته افزایش فقیران آیا"

طرح  ایهداده از وی کار، این برای . نمود بررسی متعدد معیارهای و ها شاخص از استااده با توسعه

 .است کرده استااده آمار مرکز خانوار بودجه آماری

چارچوبی  "ایران اقتصاد در فقر ایجاد عوامل خی بر بررسی"بنام  ایمقاله در ( 8885 فطرس)

 تبیین درک و است، بعدی چند ایپدیده فقر چون وا عقیده به. کرد ارائه مسئله این طرح برای خاص

 در را گوناگونی عوامل وی  .است اجتماعی علوم کارشناسان توسطای رشته بررسی میان مستلزم آن

 و کارکنان دستمزد و خرید حقوق قدرت تورم، فشار تشدید  .داند می موثر فقر تشدید و ایجاد

 رکود و هاکند. بحرانتر میغنی را غنی و فقیرتر را و فقیر دهد می کاهش را بگیران مستمری

 در تعادل عدم کشاند.زیر خط فقر می به را جدیدی هایگروه و دزنمی دامن را بیکاری اقتصادی

 .زند می دامن را فقر و محرومیت اجتماعی احساس طبقات و هاگروه بین مصرف

 به ایویژه توجه  "مبارزه با فقر از طریق ایجاد اشتغال "در مقاله ای با عنوان  ( 8885 ) عالفر

 .مبذول داشت درآمد کم یا مددرآ فاقد خانوار افراد و سرپرست اشتغال
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درآمد  سطح بودن پائین قالب در نسبی و کیای ایمقوله بعنوان فقر ماهوم پذیرش با نگارنده

 خانوار، ایجاد درآمد کاهش در خانواده افراد یا سرپرست بیکاری تأثیر و فقر زیرخط سطح تا خانوارها

 شناخت صحیح با باید که کند می بیان و است کرده قلمداد فقر با مبارزه عینی نمود بعنوان را اشتغال

 با اشتغال، متناسب مناسب راهکارهای روستایی و شهری جامعه درآمدکم افراد پراکندگی چگونگی

 .گردد و ارائه طراحی روستا و شهر در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، امکانات و مقتضیات شرایط،

 اجتماعی خصوصیات حسب بر ایران در فقر گیری اندازه"عنوان  با ای مقاله در (8888) خداداد

 0964-71های برای سال سن شاخص مبنای بر فقر شاخص محاسبه به اقدام "اقتصادی خانوارها و

 نمود.

 ای رتبه گیری اندازه معیاری برای متعارف، اصول به توجه با سن که شود می اشاره مقاله این در

 .دهند می ارائه رفاه را از ای رتبه ماهوم یک ارفمتع اصول این مجموعه که هنمود ارائه فقر

با بیان ماهوم  "اندازه گیری و تجزیه و تحلیل فقر و نابرابری"قاله ای با عنوان مدر  (8881ملک )

فقر و شیوه اندازه گیری آن به بررسی درصد خانوارهای استااده کننده از لوازم و تسهیالت بر مبنای 

 تحلیل و تجزیه در کند می بیان پرداخت. وی 0967کشور در سال  هزینه خانوار در مناطق شهری

 کامال نماگر خانوار هزینه و درآمد و فرد است به نسبت تریمناسب واحد خانوار نابرابری، و فقر

 . باشدمی زندگی استاندارد دادن نشان برای مناسبی

 تهران استان شهری اطقمن در فقر خط برآورد" عنوان تحت خود نامه پایان در (8889) حکمتي

روش خط  از فقر خط برآورد به ،فقر گستره تعیین راستای در و "کشور کل با آن تطبیقی و مقایسه

 است. فقر ذهنی پرداخته

با " درآمد توزیع و فقر بر تعدیل سیاستهای اثر" عنوان با ای مقاله در( 8818) زیدي و پروین

 IS-LM ) (عمومی  تعادل مدل یک چارچوب در  0972 تا 0968  دوره آماری اطالعات از استااده

 اول برنامه اهداف مبنای بر گزینه هات مختلف، معیارهای توسط سازی شبیه روش از استااده با

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

 و فقار  بار  اساسای  کاالهاای  یاراناه  پرداخات  اثارات  "عناوان   باا  ای مقالاه  در ( 8818 کاظمي)

 چگاونگی  و یاراناه  پرداخات  باه بررسای   ،یافات  انتشاار  0981 ساال  در کاه  "هاای فقار  شااخص 
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 شااخص  و فقار  شاکاف  باه  فقار  شادت  مثال  هاایی شااخص  محاسابه  همچناین  و بهیناه  تخصایص 

 .پرداخت روستایی و شهری مناطق برای کاکوانی

به بررسی فقر، خط فقر، و اثر  "فقر خط و یارانه بررسی"عنوان  با ای مقاله در ( 8818 ) اسالمي

 .پرداخت اساسی کاالهای یارانة حذف

ها یارانه حذف از حکایت پیشنهادها برخی کنونی، شرایط در که کند می بیان مقاله این در نگارنده

 در مصارف  اسات  ممکان  چه اگر که داشت توجه باید .دارد پذیر آسیب اقشار به آن نقدی پرداخت و

 نظیار  زمینه کاالهاایی  در امر این ولی شوند، مند بهره بیشتری یارانه از درآمدی باالی طبقات انرژی،

 .کند نمی صدق شیر و نان

به  در اقتصاد ایران،در پایان نامه کارشناسی ارشد خود خط فقر را ( 8818خیري دوست )

 تاکیک استانی اندازه گیری کرده است. 

 وب نظري تحقیق :( چهارچ8 - 8

در این پژوهش پس از ارائه کلیاتی درباره فقر، نظیر تعاریف مختلف، نظریات موجود در زمینه فقر 

و بیان آنچه تاکنون در این زمینه انجام گرفته،  فقر،گیری و فقرزدایی، و روشهای ارائه شده برای اندازه

منظور ابتدا با استااده واهیم پرداخت. به اینخ 0988گیری فقر حاکم بر اقتصاد ایران در سال به اندازه

از روش نیازهای اساسی خط فقر را محاسبه کرده، و پس از آن شکاف فقر موجود در جامعه ایران در 

 این سال را با استااده از شاخص کاکوانی اندازه گیری خواهیم کرد. 

 ( روش تحقیق :8 - 8

-یکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیایرو رسی،های مورد بربا توجه به ماهیت موضوع و مولاه

شود و آمار مربوط به ای استااده میآوری اطالعات از منابع کتابخانهتحلیلی است. جهت جمع

متغیرهای اقتصادی با استااده از اطالعات منتشر شده توسط مراجع رسمی اقتصاد کشور، همچون 

این آمار و اطالعات به اندازه گیری شدت و  مرکز آمار ایران، گردآوری می گردد. سپس با بکارگیری

 خواهیم پرداخت. 0988وسعت فقر حاکم بر جامعه ایران در سال 
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 (جامعه آماري و حجم آن :1 - 8

جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کل خانوارهای کشور، به تاکیک شهری و روستایی 

درآمد خانوار که هر ساله  –عات طرح هزینه هستند، که اطالعات مربوط به آن با توجه به بدنه اطال

 توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شود به دست می آید.

 ( بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیري ) در صورت نمونه گیري ( :9 - 8

خانوار شهری و  05108 ،نمونه مورد مطالعه با توجه به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران

 ر روستایی است.خانوا 06265

 (روش گرد آوري اطالعات : 88 - 8

و از منابع رسمی و مورد  کلیه آمار و اطالعات مورد استااده در این تحقیق به روش کتابخانه ای،

 یید نهادهای اقتصادی کشور، همچون مرکز آمار ایران، اخذ خواهد شد. تأ

 ( روش تجزیه و تحلیل اطالعات :88 - 8

 تطبیقی است.  –طالعات در این تحقیق مقایسه ای روش تجزیه و تحلیل ا

 ( متغیرها و واژه هاي کلیدي :88 - 8

 فقر / خط فقر / درصد جمعیت فقیر / شکاف فقر / شاخص کاکوانی 
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 ( منابع مورد استفاده :88 - 8

 الف( منابع فارسي

. SSTخص انداره گیري شدت فقر در ایران: کاربرد شاباقری، فریده و کاوند، حسین.  .0

 .0985. بهار 21فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 

. مجله هاي تعدیل بر فقر و توزیع درآمداثر سیاستپروین، سهیال و زیدی، راضیه.  .2

 .0981، بهار و تابستان 58تحقیقات اقتصادی، شماره 

یت مدرس. دکتری، دانشگاه ترب. رساله زمینه هاي اقتصادي فقر در ایرانپروین، سهیال.  .9

0972. 

و  017اقتصادی، شماره  -. مجله سیاسینگاهي به مفهوم فقر و فقرزدایيپیران، پرویز.  .4

018 .0975. 

 .0975. خرداد 2. مجله برنامه و بودجه، شماره فقر، خط فقر و کاهش فقرپژویان، جمشید.  .5

نشکده . پایان نامه کارشناسی ارشد، دااثرات تعدیل اقتصادي بر فقرحسن زاده، علی.  .6

 .0972-79اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. 

اندازه گیري فقر در ایران بر حسب خصوصیات اجتماعي و کاشی، فرهاد. خداداد .7

. پاییز  8. پژوهشنامه بازرگانی، شماره در ایران "سن"کاربرد شاخص  ؛اقتصادي خانوارها

0977. 

گیري اندازه اد کاشی، امید.خدادادکاشی، فرهاد و باقری، فریده و حیدری، خلیل و خداد .8

 .0980. گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی. پاییز هاي فقر در ایرانشاخص

. پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسي رشد فقر و آثار آن در ایرانداداش زاده، نوروز.  .3

 .0963دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. 
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. فصلنامه علمی پژوهشی ایران اندازه گیري شاخص و پویش فقر دردانا، فریبرز. رئیس  .01

 .0984. تابستان 07رفاه اجتماعی، شماره 

 .0984. انتشارات سمت. اندازه گیري فقر و توزیع درآمد در ایرانمحمودی، وحید.  .00

 .0980. پاییز 24. پژوهشنامه بازرگانی، شماره اندازه گیري فقر در ایرانمحمودی، وحید.  .02

گیري فقر هاي سنجش و اندازهمفهوم و روش محمودی، وحید و صمیمی فر، سید قاسم. .09

 .0984. تابستان 07. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره و نابرابري

 .0970. تهران نشر نی. مدارهاي توسعه نیافتگي در اقتصاد ایرانعظیمی، حسین.  .04
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 پیشگفتار

معضلی  .در تاریخ بشری قدمت دیرینه دارد که است اجتماعی حقایق تریننوسأم از یکی فقر

و دانشمندان علوم  فالساه، سیاست مدارانو اندیشه بسیاری از  بیماری صعب العالد که ذهن بزرگ و

 که است بشری جوامع در بالقوه استعداد یک فقراست.  کرده مشغول به خودول تاریخ در طمختلف را 

 را جامعه پایین سطوح و کندمی بروز سرعت به اشکنندهیتتقو یا ایجادکننده عوامل اثر در

 بهتر، آینده به امید و عمل و انتخاب در اساسی هایآزادی از برخورداری بدون فقرا .گیرددربرمی

 حتی بدواند، ریشه جامعه در اگر و یابدمی تداوم دیگر نسل به نسلی از فقر فرهن  کنند.یم زندگی

فقر از ساده ترین و . دهد می ادامه خود حیات به هامدت فقر، رفع جهت در هابرنامه توفیق از پس

تکامل خود را نشان داده و تا باالترین سطح،  ،و تضعیف جسم انسان یعنی تخریب ،ملموس ترین سطح

 .می خواندفرا به رو ساخته و او را به چالش عمیقی  بشری را با تهدید جدی رو

توصیه ها و آموزه های دینی و مذهبی، نظریات و حکمت های فالساه، مطالعه وبررسی  ،تجویزها

دیگر، همگی بیانگر اهمیت  بسیاری مصادیق و مااهیمو  ،اود و فرود آنهاتمدن های کهن بشری و علل 

 انسانی است. خوشایند جوامعتبار این پدیده واقعی اما نه چندان و اع

فقر و ناتوانی انسان ها در برآوردن نیازهای زندگی خود، موضوعی نیست که مختص چند  مسئله

از همان نخستین روزهای تالش بشر در جهت تأمین نیازهای ده یا حتی چند صد سال اخیر باشد. 

ه، همواره گروهی از مردم برای تأمین مایحتاد زندگی خود با مشکل متنوع زندگی خود از طریق مبادل

رو بوده اند، که دلیل آن را باید در نابرابری ارزش کاالهای مورد مبادله توسط افراد مختلف بهرو

جستجو کرد. به جرأت می توان گات هیچ جامعه ای در هیچ دوره ای از تاریخ وجود نداشته که تمام 

 امکانات الزم برای یک زندگی مطلوب برخوردار بوده باشند. از تمام  یکسان کامالً اقشار آن به طور

یشرفت دور از باور تکنولوژی و امروزه نیز، با وجود گسترش همه جانبه علوم مختلف، و پ

و پیامدهای ناگوار اجتماعی آن مشکل فقر و نابرابری دسترس بودن آن برای اکثریت افراد، هنوز هم در

غم رعلی، و آیدمی به شماردر زمره مسائل حاد جای دنیا، حتی کشورهای توسعه یافته، در همه 

 قبولیدر جهان صورت گرفته نتایی قابل  های عظیمی که در جهت حذف و ریشه کنی فقرتالش

 حاصل نشده است.
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 سازی وذیرش برنامه اصالح ساختاری، آزادبه دلیل پ 0381و آغاز دهه  0371از اواخر دهه  

های جهان، فقر و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد توجه قرار خصوصی سازی توسط بسیاری از کشور

های اقتصادی باعث این عقیده بودند که اجرای برنامهبسیاری از صاحبنظران فقر بر در آن زمان گرفت. 

تصادی ناشی از های اجتماعی و اقدر دو دهه اخیر نیز به دنبال افزایش هزینه افزایش فقر شده است.

 . شمار فقرا افزوده شده است بر ،های تعدیل اقتصادیبرنامه

امیدی  س و ناأدهه ی 0331دهه ، 0برنامه عمرانی ملل متحد  به استناد آمارهای ارائه شده از سوی

درصد فقیرترین افراد  57فقیرتر شده اند. درآمد  0331کشور نسبت به سال  54بود. در حال حاضر 

میلیون آمریکایی ثروتمند به اندازه  25درآمد ، و دازه یک درصد ثروتمندترین افراد جهانجهان به ان

که در قرن جدید تعهد و تضمین  شده. این مسئله موجب استمیلیارد نار در جهان  2درآمد تقریبا 

رگترین سابقه ای برای رهایی از فقر در جهان آغاز شود. بیانیه هزاره سازمان ملل متحد که توسط بزبی

، سرلوحه تمام آرمان ها و اهداف خود را ریشه کنی فقر شد نشست سران کشورها در طول تاریخ ارائه

از مجموعه گزارشات جهانی  2119شدید و گرسنگی قرار داده است. حتی گزارش توسعه انسانی 

ی پایان دادن اهداف توسعه هزاره: پیمانی میان ملت ها برا"عنوان خود را  ،برنامه عمرانی ملل متحد

 (.20، 0982ت )حسین غارانی و دیگران، ده اسکرانتخاب  "به فقر

ای در این زمینه صورت گرفته و برنامه های کاهش فقر به دفعات به همین لحاظ مطالعات گسترده

طی اند. رخی موفق و برخی ناموفق عمل کردهدر کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده است، که ب

، اما استکاهش فقر در دراز مدت در گرو رشد و توسعه اقتصادی  شدم شده مشخص بررسی های انجا

شود  نظر گرفتهدر دسترس ماهوم مناسبی از فقر دردر کوتاه مدت باید متناسب با منابع مالی 

 .(2، 0984)خداداد کاشی و دیگران، 

د توجه قرار گیرد این باید موربردن فقر  گونه تصمیمی در زمینه از بینای که در اتخاذ هرنکته

یید برنامه ریزان توسعه اقتصادی، اجتماعی و اهش فقر به حکم علم و تجربه، و تأریزی کاست که برنامه

. های بخشی توسعه اقتصادی استریزینواع برنامه ریزی در میان برنامهفرهنگی، یکی از پیچیده ترین ا

پیدایش فقر،  شناخت و آشنایی کامل با علل سنجیده به آن مستلزم ای که دستیابی درست وراستینه

گیری آن، و پیش از هر چیز اشراف به مبانی نظری مربوط است، که اعم است از تعریف چگونگی اندازه

  فقر و فقیر، که به نوبه خود انواع فقر و اشکال متااوت آن را در بر می گیرد.

                                                 
1  United Nations Development Programme 
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ترین وله فقر، پس از بیان برخی از مهمقچه بیشتر با مصل قصد داریم به منظور آشنایی هردر این ف

یوه های مختلف موجود فقر، و دسته بندی انواع آن، به توضیحاتی در زمینه شبرای تعاریف ارائه شده 

 بپردازیم.  ترین شاخص های مربوط به آنگیری فقر و برخی از متداول برای اندازه

 مفاهیم مربوط به فقر(  8 - 8

الهای اخیر مسئله فقر و راههای مقابله با آن بیش از پیش مورد توجه همانطور که گاته شد، در س

ها و سازمان های بین المللی قرار گرفته و بسیاری از دولت ها، خصوصا در کشورهای در حال دولت

. اما آنچه شه کن کردن فقر در جامعه اعالم کرده اندتوسعه، مهمترین برنامه خود را تالش برای ری

م عملی الزم است، مطالعه پدیده فقر از بعد نظری و بررسی زوایای مختلف آن است، تا پیش از هر اقدا

 پس از آن بتوان با شناخت بیشتری به تدوین و اجرای سیاست های مقابله با فقر پرداخت.

در گذشته های نه چندان دور، اقتصاددانان کمتر در مسائلی همچون فقر و توزیع درآمد دخالت 

به مرور، با تکوین و توسعه اقتصاد رفاه، اقتصاددانان جسارت کافی را برای بیان نظر و می کردند، اما 

 رای خود راجع به فقر و توزیع درآمد پیدا کردند.

پیگو، پیشرو اقتصاددانان در بحث توزیع درآمد و فقر است. از نظر او انتقال درآمد از فرد ثروتمند 

می دهد. وی و پیروانش فقر را در ارتباط کامل با رفاه بررسی به فرد فقیر، رفاه کل جامعه را افزایش 

کردند. از نظر آنها فقر به وضعیتی اطالق می شود که رفاه از یک سطح حداقل، کمتر باشد. این طرز 

تاکر مستلزم آن است که رفاه تک تک افراد اول، قابل اندازه گیری و دوم، قابل مقایسه باشد. 

مکتب مطلوبیت گرایی قرار دارند، چنین امری را امکان پذیر دانسته، و به اندیشمندانی که در حوزه 

همین دلیل مطالعه فقر و شناخت عوامل تعیین کننده آن را منوط به شناخت عوامل تعیین کننده 

گرایی، نزولی بودن مطلوبیت نهایی است. نتیجه رفاه می دانند. یکی دیگر از فروض مکتب مطلوبیت

-رت از این است که با توزیع مجدد درآمد و انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا، میمهم این فرض عبا

 (.4، 0977توان رفاه جامعه را افزایش داد )خداداد کاشی، 

مخالاین مکتب مطلوبیت گرایی، فروض این مکتب را مورد انتقاد قرار دادند. از نظر منتقدین، 

گیری و مقایسه رفاه افراد مختلف غیر ممکن ین اندازهمطلوبیت ماهومی غیر قابل مشاهده، و بنابرا

 است. 
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سؤال بسیار مهم و صرفنظر از بحث و جدل موجود میان مکتب مطلوبیت گرایی و مخالاین آن، 

چه و فقر چیست  اصوالً . استبنیادینی که در نگاه اول مطرح می شود تعریف فقر و حد و حدود آن 

نحوه برخوردها با آن تعریف آن چه عناصری باید لحاظ شود؟  ؟ و درحوزه هایی را در برمی گیرد

نیازهای خاصی، مثال نیازهای اساسی و اصلی، باید لحاظ شود یا  آیا در تعریف فقر صرفاً چگونه است؟

در چه حوزه هایی از د؟ نتمامی نیازهای یک فرد، اعم از اساسی و غیر اساسی، باید در نظر گرفته شو

ها، سیاست های راهبردی و اجرایی بایستی  کامل صورت گرفته و در کدام قلمروفقر باید ریشه کنی 

های دیگر که پاسخ های متعددی برای هر یک می تواند و بسیاری پرسش به شکل کاهشی باشد؟

که در مورد فقر و شیوه های اندازه گیری آن  وجود داشته باشد. در حقیقت آنچه مسلم است این است

است که نگاه اندیشمندان و فعاالن این حوزه اختالف نظر وجود دارد، و علت آن این بین دانشمندان و 

 و طرز تلقی و تعریف آن ها از فقر متااوت است.  ،محققین به فقر

 

 ( تعاریف فني در حوزه فقر8 - 8 - 8

 ( تعریف واژه فقر8 - 8 -8 - 8

های دنیا در مورد تعداد کلماتی انو می توان گات زب برای واژه فقر تعاریف زیادی بیان شده است

به های مختلف از آن اشاره می کند با همدیگر در رقابت اند. که به جایگاه و وضعیت فقر و برداشت

 واژه برای نامیدن کسانی که به ظاهر فقیر می آیند وجود دارد 91در فارسی بیش از  عنوان نمونه

  می پردازیم : در منابع معتبر دنیا عاریف واژه فقرت ازدر ادامه به ذکر تعدادی  (.0978)جهانگیری، 

 . در لغت نامه  فقر را عبارت از نداشتن مایحتاد می داند "دهخدا". 0

که نیازمند را کسی می داند و فقیر  معنا می کند، احتیاد و تهیدستی رافقر  "معین". فرهن  2 

 .به حق باشد و ذلت سؤال کردن را تنها در آستانه حق حمل کند

فقر به ناکافی بودن کاال و خدمات در مقایسه با استاندارد  "بریتانیکا"دایرة المعارف جامع . در 9 

 یک جامعه مشخص در یک زمان معین معنا شده است.

 .فقر یعنی ناکافی بودن منابع در مقایسه با نیازهای انسانی "آمریکانا". در دایرة المعارف 4
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ول کمی در اختیار دارد، و را به ماهوم کسی که منابع، اموال و پفقیر  فرانسه "الروس"فرهن  . 5 

 کسی که فقیر است گاته می شود داند، و فقر به وضعیتمی که تولید ناکافی داشته باشدیا فردی 

 .(21، 0977)فنایی،

 .نندکفقر یعنی گودالی که در زمین برای کاشتن نهال حار می  "المنجد". در فرهن  عربی 6

موارد ذکر شده، برای فقر تعاریف مختلای از جنبه های علمی و فنی ارائه شده است که عالوه بر 

 در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

 

 ( تعریف اصطالحي فقر8 - 8 - 8 - 8

سال پیش به نگارش درآمد و در آن فقر ناشی از  061توسط پرودون در  "فلساه فقر"از زمانی که 

در طول این لت جامعه به ارزش کار مردم دانسته شد، مدت طوالنی می گذرد. عدم اعتنا و اجرای عدا

تالش های بسیاری در این راستا صورت گرفته، اما کماکان مشکل باقی است. حتی جوابیه کارل مدت 

به این مسئله مهم اشاره دارد که تا زمانی که خود شناخت  "فقر فلساه"مارکس به پرودون در قالب 

برای باید ل باشد نمی توان فهمید فقر چیست و فقیر کیست و چه سیاست هایی را فقر دچار مشک

 (.2، 0973 )رئیس دانا، به کار گرفت این مشکلحل 

 اقتصاد از چه اگر فقر دارد. بستگی جوامع مختلف هایویژگی و مکانی زمانی، شرایط به فقر ماهوم

 ستا فراتری ابعاد دارای اما ،پذیردمی ایحظهمال قابل بسیار ثیرأت خانوادگی و فردی درآمد و جامعه

 انحرافات هایزمینه شدید اقتصادی فقر معموال نیست. آن توصیف به قادر صرف اقتصادی نگاه که

 دامن را فرهنگی فقر اقتصادی فقر سبب همین به آورد.می فراهم را اجتماعی هایگرفتاری و اخالقی

 .شودمی اقتصادی فقر تشدید موجب مواقع بعضی در اجتماعی و فرهنگی فقر که البته صد و ،زند می

 فرد ایپدیده را فقر ،"ایتوده فقر طبیعت" کتاب در نهادگرا اقتصاددان ،2گالبریت کنت جان -

 اجتماعی درآمد از باشد کافی بقا برای اگر حتی درآمدشان که فقیرند مردمی" گوید:می و شماردمی

 "ت.اس ترپایین بسیار

                                                 
2  John Kenneth Galbraith 
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 یک تنها فقر ناظرین برخی برای" گوید:می غیراقتصادی هایقالب در فقر یربارهد 9شیلر -

 آنکه مگر نیست فقیر کسی که دارد عقیده او واقع در ؛"شخص جیب وضعیت تا است ذهنی حالت

 است. فقیر کند احساس

فقر را به  0371و  0361( در مطالعات خود در خصوص فقر در دهه های 0385) 4تاونسند -

 زیر تعریف کرده است:صورت 

خانوارها و گروه های جمعیتی را زمانی می توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع  افراد، "  

های غذایی ، مشارکت در فعالیت ها ، شرایط و امکانات عمومی زندگی مواجه برای کسب انواع رژیم

 "باشند.

ص فقر به نوعی به محرومیت اشاره کلیه تعاریف صورت گرفته در خصو 5سن از نظر آمارتیا  -

های متااوت ها و زمانالبته محرومیت خود یک ماهوم نسبی است که ممکن است در مکان می کنند.

 .(01 ،0980، )خدادادکاشی و دیگران دنکامال با هم فرق داشته باش

وان ز فقر اشاره می کند. در یک ماهوم فقر به عن( به دو برداشت مختلف ا0383) 6اتکینسون -

که طبق آن هرگاه کل هزینه ها یا مصرف معنا می شود، انات معیشتی معینی عدم دسترسی به امک

معنای فقر م دیگر ودر ماه کمتر باشد فرد فقیر تلقی می شود؛ کاالهای خاص توسط فرد از حد معین

که اگر حق برخورداری از حداقل خاص از منابع و امکانات اقتصادی و اجتماعی است در ارتباط با 

در این ماهوم حق  .به آنها دسترسی نخواهد داشت از حداقل معینی پایین تر باشد درآمد فرد

 .(277، 0988)پیرائی، شهسوار، مصرفبرخورداری از حداقل درآمد مهم است نه نحوه 

را به کسی اطالق می کند که از حداقل فقیر  واژه 2620در قطعنامه شماره سازمان ملل متحد -

  .ن انسان محروم باشدازندگی در ش

که هر فرد مستحق می داند ، فقر را محرومیت از دارایی ها و فرصت هایی 7بانک توسعه آسیا -

  است.آنها 

                                                 
3  B. R. Schiller 
4 Townsend 
5  Sen, Amartya 
6 Atkinson 
7 Asian Development Bank 
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افراد مبتال به فقر کسانی هستند که قادر به "دولت فدرال آلمان در تعریف فقرا می گوید:  -

ی کافی نبودن تغذیه، نرخ باالی و فقر به معنا ،اداره یک سطح قابل قبول و مناسب زندگی نیستند

، وضعیت تحصیلی ناچیز، آب آشامیدنی غیر سالم، بهداشت و یر نوزادان، امید به زندگی پایینمرگ و م

 .(01،0977)فنایی، "است.  . . .درمان ناکافی و مسکن نامناسب و 

 از ردف آن در که است حالتی فقر" نویسد:می فقر از تعریای در آرانی، عظیمی حسین دکتر -

 ."است محروم دلخواه اهداف از ایمجموعه یا یک برآوردن برای الزم ابزار

برآورده  فقر عبارت است از ناتوانی انسان در"( فقر را اینگونه تعریف می کند: 0968) اسدی -

عنوان شرط کافی نیازهای بنیادی خود به منظور رسیدن به یک زندگی آبرومندانه به ساختن حد 

 ."به کمالاصلی رسیدن او 

آنچه مردم از واژه فقر در نظر دارند کمبود یا نبود امکاناتی است که انسان "تقوی می گوید :  -

  (.0976) تقوی، "نیاز داردبرای ادامه حیات و رشد و شکوفایی استعدادهای خود به آن 

 ادیافر را فقرا است، کرده ارائه روستایی فقر سمینار به که ایمقاله در تیغ جهان منوچهر -

 معمولی زندگی یک تسهیالت و زندگی فاقد و نبوده جامعه هایفعالیت در مشارکت به قادر که داندمی

 .هستند

ناتوانی در برآورده کردن نیاز های اساسی زندگی به ماهوم  به طور کلی فقر در جوامع انسانی

مین حداقل افی برای تاه داری توان و امکان کو مصداق آن وضعیت افراد و خانواده هایی است ک ،است

دیگر ضروریات اولیه و  بهداشت و مسکن نیستند؛ همچنین نیاز های زندگی شامل غذا، پوشاک،

متعارف زندگی نظیر آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و غیره نیز از مواردی است که نبودشان در 

  (.67، 0984)خالدی و پرمه، ایجاد فقر اهمیت می یابد 

 مورد هایقلحدا از فرد که زمانی ،نظران صاحب سوی از فقر پیرامون گوناگون یفتعار به توجه با

 اقتصادی، اجتماعی، مختلف ابعاد )در باشد محروم خود زندگی محل و جامعه در زندگی قبول

 تعبیری به و محرومیت احساس خود زندگی در موجود کمبودهای به نسبت .( . . و آموزشی فرهنگی،

 .کندمی رفق
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 ( سطوح و ابعاد فقر8 - 8 - 8

 فقر مبتني بر نیازهاي اساسي (8 - 8 – 8 – 8

 اساسی. می دانیم استنیازهای اساسی انسان  کردنرایی ترین رهیافت در تعریف فقر، مشخص 

. (42 ،0976)راوالیون،  استمواد غذایی الزم برای دریافت سطحی از انرژی غذایی  ،فردترین نیاز هر 

. پس از شناخته می شود ن و در عین حال مهم ترین سطح فقرپایین ترییی به عنوان فقر غذادر واقع 

 .شودک، مسکن، بهداشت و آموزش مطرح میپوشا ت در دریافت سایر نیازها از قبیلمحرومی ،آن

 فقر انساني( 8 - 8 – 8 – 8

یت افراد ، براساس میزان محرومشود متبلور می 8این نوع فقر که در قالب شاخص فقر انسانی

و سطح زندگی قابل قبول  ،جامعه در سه زمینه اساسی زندگی انسانی یعنی طول عمر، دانش و آگاهی

درصدی از جمعیت جامعه است که  "طول عمر"معیار  ،پایه گذاری شده است. در شاخص فقر انسانی

بی سوادی  نیز با درصد "محرومیت از دانش و آگاهی" ؛سالگی را ندارند 41انتظار رسیدن به سن 

از نظر  "زندگی زمیت از داشتن یک سطح قابل قبول اکمبود و محرو" رابطه مستقیم دارد؛بزرگساالن 

امکانات و تسهیالت اقتصادی با دو معیار دیگر یعنی درصد جمعیت غیر برخوردار از منابع آب 

شود )گزارش ی می دچار کم وزنی اندازه گیرو درصد کودکان زیر پنی سال  ،بهداشتی به صورت پایدار

 (.988، 2119توسعه انسانی، 

 فقر قابلیتي( 8 - 8 – 8 – 8

پایین بودن درآمد که ضابطه متعارف شناسایی فقر است نبوده و از آن به  در این نگاه، فقر صرفا

فقدان قدرت فرد یا  فقر به معنای ،عنوان محرومیت از قابلیت های اساسی یاد می شود. در نگاه جدید

یابی به غذا و خدمات بهداشتی و درمانی، ناتوانی از حاظ حریم و حرمت های انسانی، دست جامعه در

ناتوانی در پاسداری از عزت ناس، عدم توانایی در دست یابی به آزادی های اساسی و حداقل آموزش 

  تعریف می شود.

                                                 
8  Human Poverty Index 
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هش داده یا از بین برنامه های مبتنی بر فقر قابلیتی تالش دارند تا زمینه های پیدایش فقر را کا

و به عبارت دیگر ارتقای کیایت زندگی از طریق  ،ببرند. گسترش آموزش عمومی، بهداشت و درمان

 .بهبود شاخص های توسعه انسانی از بهترین راهکارها در این زمینه معرفی شده اند

 فقر مطلق و فقر نسبي( 4 - 8 – 8 – 8

امکان دستیابی به داقل زندگی است. به عبارتی فقر مطلق در واقع تعریای از ادامه بقا و یا ح

خدماتی که برای حیات یک خانواده ضروری است، مرز بین فقیر و غیر فقیر در نظر  مجموعه کاالها و

 .(Schiller,2001,16-17) شودگرفته می

به فقر نسبی است. بودن درآمد فرد از متوسط درآمد جامعه  ترپایین ،فقر نسبی بنا به تعریف

مختلف  و در جوامع استیک ماهوم قراردادی  . فقر نسبیی فقر درآمدی نیز گاته می شوداهگ

 .تعاریف متااوتی دارد

  فقر دائمي و فقر موقتي (5 - 8 – 8 – 8

و  می کنند،برخی از گروه های فقیر از ابتدا فقیر متولد شده و در تمام طول حیات با فقر زندگی  

ز نظر اجتماعی و اقتصادی در وضعیت آنها پدیدار نمی شود؛ به هیچ گونه تحول عمودی یا افقی ا

گوییم این می  طوری که ممکن است آنها وارث فقر از نسل قبل و انتقال دهنده آن به نسل بعد باشند.

  وه ها در فقر دائم به سر می برند.گر

لزله، سیل، اما فقر موقت در شرایط نامساعد اقلیمی یا آفات طبیعی و پیش بینی نشده مثل ز

خشکسالی و یا حوادث اقتصادی و اجتماعی مانند جن  و بحران و محاصره اقتصادی، ورشکستگی، 

ت آثار آن به نسل بعد منتقل نشود . رخ می دهد و به سرعت جبران شده و ممکن اس . . آتش سوزی و

 (.0978)جهانگیری، 

 فقر موردي و فقر فراگیر (8 - 8 – 8 – 8

در حالیکه سایر افراد  است،گیر عده قلیلی از افراد فقری است که گریبانوردی یا فردی فقر م

جامعه با آن بیگانه اند. ریشه این نوع فقر را باید در خصوصیات درونی این قبیل خانوارها و افراد 
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یک از ویژگی های اخالقی، موروثی، اقتصادی، نژادی، اجتماعی،  و باید بررسی کرد کدام کرد،جستجو 

مین اجتماعی الزم ناتوان افراد در بهره گیری از رفاه و تا آموزشی باعث می شود برخی محیطی و

 .باشند

  .شودیر عده زیادی از افراد جامعه اما فقر فراگیر فقری است که می تواند گریبانگ

 فقر مادي و فقر معنوي (8 - 8 – 8 – 8

و فقر  ،دگی روزمره استفقر مادی ناتوانی در تحصیل معاش و کسب روزی جهت گذراندن زن

 .شودمعنوی ناتوانی های فکری و روحی است که به عبارتی فقر فرهنگی تلقی می 

 فقر اولیه و فقر ثانویه (1 – 8 – 8

در آغاز قرن بیستم برداشت رایی از فقر و محرومیت در کشورهایی که امروزه جزء کشورهای 

تیاجات غذایی و زیستی الزم برای ادامه پیشرفته محسوب می شوند، ناتوانی در ارضای حداقل اح

فقر اولیه را نداشتن درآمد کافی برای کسب حداقل لوازم مورد نیاز به منظور  3حیات بود. راونتری

ه است. این ماهوم که با تعریف فقر مطلق ارتباط کرداحراز و نگهداری کارایی جسمانی محض تعریف 

بل استااده است. البته درمورد کشورهای پیشرفته هنوز هم درباره کشورهای درحال رشد قا ،دارد

افزایش ثروت ملی و توسعه خدمات اجتماعی باعث شده که فقر به ماهوم مطلق تا حد زیادی اهمیت 

 خود را از دست بدهد.

پس از این سطح راونتری فقر ثانویه را در مقابل فقر اولیه تعریف می کنند. این نوع فقر علی رغم 

 ر مصرف صحیح درآمد خود سرچشمه میاز ناتوانی فرد د اظهور می کند و عمدتا وجود درآمد کافی

گیرد. راونتری از میان عوامل زیادی که ممکن است مانع استااده کارای فرد از منابع درآمدهای خود 

که این عوامل به مسائل اجتماعی افراد فقیر و حاشیه نشین شهرهای  ،دهکرکید ، روی سه عامل تاشود

خواری و ناتوانی در  در قرن نوزدهم برمی گردد و عبارت است از قمار بازی، افراط در مشروب صنعتی

 ایجاد تعادل میان دخل و خرد.

 فقر اندازه گیري( 8-8

                                                 
9 Rowntree 
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ابتدا باید به نحوی فقیر ها را از غیر فقیر ها جدا کرد. برای این کار باید  به منظور اندازه گیری فقر،

خط فقر سود جست. خط فقر مقدار معین و الیتغیری نیست و بسته به از مالک و معیاری به نام 

قر به زمان و ماهومی که از فقر در نظر داریم، مقدار آن متااوت خواهد بود؛ و به عالوه، مقدار خط ف

 مکان نیز حساس است.

ر بنای پس از تعیین آستانه فقر و تمیز فقیر از غیر فقیر، باید فقر را بر حسب شاخصی که دارای زی

برای محاسبه و تخمین خط فقر و تمیز فقیر از غیر  0376نظری مستدل است محاسبه کرد. تا سال 

کوشش های زیادی صورت گرفت ولی اقدامی در جهت ساختن شاخص فقری که دارای زیربنای  ،فقیر

می شد که  نظری قوی باشد انجام نشد. تا قبل از این سال برای اندازه گیری فقر از دو شاخص استااده

 . یکی از این دو درصد افراد فقیر در کل جمعیت، و دیگری شکاف فقر بود

اما این روش های ساده اندازه گیری فقر نمی توانند تحوالت درونی جامعه اقتصادی را از حیث 

جابجایی در گروه های درآمدی، انتقال درآمد، جمع پذیری گروه های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن 

و دم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و خصوصیاتی از این دست منعکس کنند، یا ع

 (.0 ،0984این شاخص ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف اند )رئیس دانا،  از این رو

غیر  بنابراین برای مطالعه دقیق تر وضعیت فقر در جامعه الزم است پس از تاکیک افراد فقیر از افراد

فقیر از طریق محاسبه خط فقر، شاخص های دیگری که وسعت و عمق فقر را بهتر ترسیم می کنند 

 محاسبه شوند.

شاخص های فقر، و روش محاسبه هر یک توضیح  از رایی تریندر ادامه در مورد خط فقر و برخی 

 داده خواهد شد.

 خط فقر(  8 - 8 – 8

از تعریف آن، تعیین و معرفی شاخص و معیاری برای دومین گام برای مطالعه پیرامون فقر، پس 

سنجش فقر است. یکی از ابزارهای اساسی در تعیین وسعت فقر، که تقریبا مورد قبول عموم 

 کارشناسان در این زمینه است، خط فقر است. 

 ( تعریف خط فقر8 - 8 – 8 – 8
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 توجه کنیم :  تعریف خط فقر باید به سه نکتهدر 

 د. کرر را نباید براساس شرایط و خصوصیات افراد فقیر تعریف اول آنکه مثال فق

دوم آنکه تعریف خط فقر باید ساده و در عمل قابل کاربرد باشد. برای مثال نباید در تعریف فقر 

)خداداد کاشی  در عمل امکان برآورد آن وجود نداشته باشدجنبه های مختلای در نظر گرفته شود که 

 (.021، 0982و دیگران،

ر در رفاه را از نه ای باشد که به ترتیبی بتوان تاثیر عوامل موثوم آنکه تعریف خط فقر باید به گوس

ه عنوان خط فقر برای تمامی انواع هم تمیز داد. برای مثال یک سطح معین از درآمد نمی تواند ب

یست؛ و یا هزینه ا و ترکیب آنها نخانوار پذیرفته شود. چراکه فقر در یک خانوار مستقل از تعداد اعض

آن ممکن است برای یک  ثیر عوامل بهداشتی و ناحیه جغرافیایی است و مقدارهای زندگی تحت تا

 (.008و  007)همان منبع،  وت از یک خانوار غیر کشاورز باشدمتاا خانوار کشاورز

فقرا  و فقرا را از غیرخط فقر آستانه ای است که توسط آن می توانیم فقر را اندازه گیری کنیم 

 iyام برابر  iداریم که درآمد خانوار  (فردخانوار ) nبرای روشن شدن موضوع فرض کنید  تمیز دهیم.

یم الگوی زیر را بنامیم و درآمد ها را به ترتیب صعودی مرتب کنیم می توان zاست. اگر خط فقر  را 

  برای آن بنویسیم:

𝑦1 ≤ 𝑦2 ≤  …  ≤ 𝑦𝑞 ≤ 𝑧 ≤ 𝑦𝑞+1 ≤  …  ≤ yn−1 ≤ yn                                                              

 (245، 0988)پیرائی و شهسوار، 

خط فقر عبارت است از مخارجی که یک "خط فقر را اینگونه تعریف می کند:  01لیونامارتین راو

 "شود.ل میستانه فقر( متحمفرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح معین رفاه )آ

 بنابراین افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر تلقی می شوند.

هر تعریای از خط فقر به طور ضمنی براساس یک تعریف از رفاه پایه ریزی شده  "تارو"به عقیده 

و برای محاسبه خط فقر باید ماهوم رفاه را به نحوی مشخص کرد. بنابراین بسته به اینکه چه  ،است

                                                 
10  Ravallion 
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زه هومی از رفاه مورد نظر باشد خط فقرهای متااوت خواهیم داشت. در مطالعات کاربردی برای انداما

 مد و مخارد مصرفی به عنوان معیاری از رفاه استااده می شود.گیری شاخص های فقر اغلب از درآ

 است که فقرباید این نکته را هم در نظر گرفت که در تعریف خط فقر همواره این پرسش مطرح 

و تدوین میت مطلق؟ این موضوع در شکل گیری اساس محرومیت نسبی اندازه گیری شود یا محروبر

 .سیاست های کاهش فقر اهمیت دارد

خط فقر مطلق به ماهوم سطح ثابتی از درآمد حقیقی است و یک حداقل کافی از استاندارد 

 (. 096، 0975زندگی را برای یک خانوار تامین می کند )کازرونی، 

طابق تعریف سازمان ملل متحد، خط فقر مطلق میزان درآمدی است که عالوه بر تامین حداقل م

نیازهای اولیه و ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن، تحصیل، فرهن  و تاریح را نیز در بر می 

 (. 094، 0981گیرد )پروین و زیدی، 

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

اقتصادی جامعه مورد بررسی، برای تامین حداقل نیازهای ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن الزم 

 (.011، 0970است )ابوالاتحی قمی، 

اما خط فقر نسبی از نابرابری توزیع درآمد در جامعه و عدم تعادل های اجتماعی ناشی می شود. 

جامعه ای فقر مطلق وجود نداشته باشد ولی در عین حال جامعه مزبور با فقر بنابراین ممکن است در 

(. برای اندازه گیری این نوع 97، 0973نسبی گسترده ای مواجه باشد )فتحی پور و کاشای امیری، 

خط فقر، درآمد خانوار با متوسط درآمد خانوارهای جامعه مقایسه می شود. در این روش موضوع توزیع 

مام جامعه مورد رسیدگی قرار می گیرد. اگر رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد تمام درآمد در ت

های درآمدی جامعه به یک نسبت شود، فقر نسبی تغییری نخواهد کرد. اما اگر توزیع  طبقات و گروه

درآمد به ناع گروه کم درآمد تغییر کند، آن وقت می توان گات اصالحی در وضع فقرا به وجود آمده 

 (.80، 0977)زیاری،  است

اگر ماهوم فقر مطلق مورد توجه باشد، در این صورت بهترین سیاست برای کاهش فقر، رشد و  

 آنتوسعه اقتصادی است؛ اما اگر فقر بر اساس ماهوم نسبی مطالعه شود، بهترین اقدام برای مبارزه با 

 جلوگیری از نابرابری در توزیع درآمد است.
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 خط فقر محاسبه( 8 - 8 – 8 – 8

برای محاسبه خط فقر روشهای مختلای وجود دارد که هرکدام بر اساس تعریف متااوتی از خط 

رد نیاز ( می تواند به صورت حداقل مصرف یا مخارد موiz) . خط فقر برای یک خانوارشودفقر ارائه می 

های خانوار ی( و ویژگp( در سطح معینی از قیمت ها )zuی از مطلوبیت )برای دسترسی به یک حداقل

(x  تعریف شود؛ بنابراین )) zu , x , p ( = eiz ( در عمل نمی توان حداقل سطح مطلوبیت .zu یا )

از این رو باید یک روش کاربردی به کار گرفته شود. در ارتباط  کرد،را محاسبه  e(0)حتی تابع هزینه 

 با این مسئله دو دیدگاه وجود دارد: 

و سپس این خط با در نظر گرفتن  هبرای هر خانوار محاسبه شد در دیدگاه اول باید خط فقر -

خانوار به خانوار  ،هایی که با آن روبرو هستندجتماعی خانوارها و قیمت تااوت ترکیب )ساختار( ا

 تعدیل شود. 

در دیدگاه دوم که بیش از دیدگاه قبلی مورد استااده قرار می گیرد توصیه می شود که برای  -

اما به دلیل تااوت در ترکیب خانوار و قیمت ها باید   فقر سرانه محاسبه شود،فراد یک خط همه ا

سرانه تعدیل شده با خط فقر بدست آمده مقایسه شود تا  درآمد( تعدیل شود. سپس iy) درآمد سرانه

 (79، 0986بتوان گات آیا فرد زیر خط فقر است یا نه؟ )باقری و دیگران، 

فقر وجود دارد. بسته به نوع ماهوم مورد پذیرش از فقر و  های متنوعی برای محاسبه خطروش

 توان انواع خط فقر را تعریف کرد:  روش محاسبه آن، می

 88مطلق ( خط فقر8 - 8 – 8 – 8 – 8

طبق نظر مرکز آمار ایران خط فقر مطلق بیانگر آن میزان درآمدی است که برای تامین    

ک، مسکن و . . . الزم است، و با توجه به شرایط فرهنگی حداقل نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشا

اگر درآمد فردی در سطحی کمتر از این  ین برآورد می شود، وو اجتماعی و اقتصادی یک جامعه مع

حداقل باشد توان الزم را برای ادامه زندگی نخواهد داشت؛ بنابراین تعریف فقر مطلق به چگونگی 

 (.221، 0987بونوری،مالکی، تعریف حداقل معاش بستگی دارد )ا

                                                 
11 Absolute Poverty Line  
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در واقع فقر مطلق یک ماهوم بنیادی تقلیل ناپذیر از محرومیت مطلق است که گرسنگی، سوء 

بدون آنکه نیاز باشد هرگونه مالحظه نسبی  ،تغذیه و مرارت های آشکار را دلیل فقر به حساب می آورد

 (09، 0986منظور شود )محمودی، 

هم نامیده می شود زیرا متضمن حداقل نیاز برای  02ر معیشتیبه همین دلیل فقر مطلق گاه فق

  81مین بیش از رسیدن به بقای زیستی است. در صورتیکه در یک جامعه افراد و خانوارها قادر به تا

گوییم در آن جامعه فقر مطلق شدید وجود دارد می ،از کالری مورد نیاز خود نباشنددرصد 

 (.67، 0984)خالدی،پرمه، 

ثابت نبوده و از یک کشور به کشور دیگر تغییر  09بل توجه آن است که حداقل لوازم معاشنکته قا

وسایل و امکاناتی که در یک مملکت در شرایط تاریخی خاص از حیات یک ملت یک نیاز  .می کند

همان کشور حالت لوکس و در دیگر  زمانیممکن است در کشور های دیگر یا  ،اساسی تلقی می شود

ه باشد. علیرغم نسبی بودن تعریف محرومیت مطلق، می توان از تعدادی نیاز های تجملی داشت

که عدم دسترسی به حداقلی از آنها ادامه حیات افراد را به  ،چون نیاز به غذا، لباس و مسکن 04اساسی

که در همه کشورها صادق است اما در عمل به  کرد،به عنوان تعریف فقر استااده  ،مخاطره می اندازد

 ،های فرهنگیت وابستگی این نیاز ها به عادات، آداب و رسوم، آب و هوا و شرایط اقلیمی و ارزشعل

شهسوار،  و خواهد بود )پیراییااده باشد بسیار دشوار پیدا کردن حداقلی که در همه موارد قابل است

0988 ،297.) 

واقع فقر  و در ،هی نشده، به رفاه افراد و خانوارها توجفقر مطلقهای محاسبه خط در تمامی روش

. نباشندگرفته می شود که در آن افراد قادر به حاظ شرایط فیزیکی خود  به صورت شرایطی در نظر

که در این تعاریف رفاه بر حسب نیازهای اساسی تعریف شده  کنندالبته عده ای ممکن است اظهار 

در این صورت  ،امعه باشدعمومی جتوضیح این است که اگر نیازهای اساسی مستقل از سطح  است.

ثر از روش ااما اگر نیازهای اساسی متاست؛ توان فرض کرد رفاه هم مستقل از سطح عمومی جامعه می

در مقایسه با کل  ی فرد یا خانواردر این صورت رفاه هم به میزان ارضای نیازها ،زندگی جامعه باشد

 .(022، 0982، شی و دیگران)خداداد کابود خواهد ارضای نیازهای افراد جامعه وابسته 

                                                 
12  poverty subsistance  
13 Minimal Standards of Living 
14 Basic Needs 
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 و تشخیص آننیاز هاي اساسي   (8 - 8 – 8 – 8 – 8 – 8

بین اقالمی که برای بقا و ادامه حیات انسان ضروری هستند و  بر این باورند کهبرخی از محققین 

همان منبع، ندارد )کاالهایی که سالمت روح و روان را تضمین می کنند تااوتی وجود از آن دسته 

 .(029و  022

دلیل مورد مصرف قرار می گیرند که این برخالف عقیده فوق عده ای معتقدند کاالها و خدمات به 

و مواد غذایی هم از این قاعده مستثنی نیستند. غذا  ،ط اجتماعی موجب تشخص فرد می شونددر محی

و  دهد،می  خدمات دیگری را هم به فرد ارائه ،این که موجب حاظ و تداوم زندگی می شود عالوه بر

نوع غذایی که یک فرد مصرف می کند شاخصی از موقعیت اجتماعی وی است. بنابراین این تصور غلط 

است که نیازهای اساسی را به اقالمی که بقای جسمانی و تندرستی فرد را تضمین می کنند محدود 

  .کنیم

به طوری که  ر گرفتدر نظسه وضعیت را می توان برای یک جامعه  عقیده داگالس و ایشتوودبه  

 توصیف این سه وضعیت تشابه نزدیکی با سلسله مراتب نیازها به دست خواهد داد :

 د.کنندر وضعیت اول افراد فقیر بیشتر وقت خود را صرف تولید و تهیه غذا می  -

آنها نیز صرفه جویی می کند  توقدر وضعیت دوم افراد از مزایای کاالهای با دوام که در  -

 وند.مند می شبهره

در وضعیت سوم مردم ارتباطات اجتماعی خود را حداکثر می کنند و الگوی مصرف خود را به  -

 .گونه ای تعدیل می کنند که همیشه در جریان اطالعات باشند

نیز  و ،بلکه خدماتی که هر کاال فراهم می کند ؛دنبنابراین کاالها نباید به تنهایی در نظر گرفته شو

 .د مورد توجه قرار گیرندبای ارتباط میان کاالها

؛ بلکه نمی شوددن غذا و آشامیدنی برای افراد محو کرنتیجه بحث این است که فقر تنها با فراهم 

  .با قرار دادن آنها در وضعیت دوم و سوم است که می توان فقر را از میان برد
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به اغلب طلق ( پایین رفتن خط فقر م)باال و  نکته دیگر این است که تغییر در نیازهای اساسی

)رئیس  ثر استودلیل تحرکات اقتصادی صورت می گیرد؛ ولی تغییرات هنجاری هم تا حدی بر آن م

 .(21، 0984، دانا

توضیح این مطلب آن است که با افزایش درآمد دهکهای باالی جامعه، این گروه به سمت مصرف 

اده از برخی از این کاالها اما ممکن است به تدریی استا ؛کاالهای لوکس گرایش پیدا می کنند

گسترش یافته حالت عمومی به خود بگیرد و یا حتی  جزئی از سبد کاالهای اساسی خانوار به حساب 

بیاید. برای مثال زمانی داشتن یخچال و یا تلوزیون رنگی ضروری محسوب نمی شد؛ اما امروزه  چه 

 بسا چنین است .

د؛ زیرا با تغییر شرایط و کرر و برای همیشه تعریف بنابراین نیازهای اساسی را نمی توان یک با

انتقال جامعه از یک وضعیت به وضعیت دیگر ماهوم نیازهای اساسی برای آن جامعه متحول خواهد 

 شد.

از فقر  ،برای مثال اگر این هدف برای نسل فعلی تحقق یابد و درآمد تمامی فقرا افزایش یافته

طی ممکن است رفاه خانوارهایی که قبال فقیر بوده اند در سال مطلق رهایی یابند ، بازهم تحت شرای

)خداداد  استچون رفاه خانوارها تا حد زیادی به موقعیت نسبی آنها در جامعه مربوط  بعد کاهش یابد.

 .(095، 0982، کاشی و دیگران

ید ( از قول مارکس اظهار می دارد که حداقل معیشت را با0373) در همین زمینه پروفسور سن 

)مثل کارگران( تعیین  بر اساس یک دوره زمانی معین، در یک جامعه معین و برای یک گروه معین

انجام بازتعریف از نیازهای اساسی این امکان را فراهم  بنابراین. (024و  029، 0982همان منبع، د )کر

 ثیر بپذیرد.اطلق عالوه بر درآمد از رفاه هم تمی کند که فقر م

که نیازهای اساسی یا حداقل معاش ماهومی است ب ذکر شده مشخص می شود ه به مطالبا توج

که تعریف واحدی برای آن وجود ندارد؛ فلذا محقق ناچار است ابتدا تعریای عملیاتی از آن ارائه دهد. 

بررسی که در ادامه به های مختلای وجود دارد به همین دلیل برای محاسبه خط فقر مطلق روش

 .این روش ها خواهیم پرداخت برخی از مهم ترین
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از آنجا که غذا یکی از ضروریات زیستی انسان است، میزان مصرف آن معیار عمده ای در ارزیابی  

مین مواد غذایی است؛ همه فقرا دچار سوء با این حال سوء تغذیه حادتر از تافقر به حساب می آید. 

 (.05، 0986) محمودی، فقیرند ند ولی تقریبا تمام آنهایی که سوء تغذیه دارند تغذیه نیست

( معتقدند تنها برای مواد غذایی سطح 0365ضمن اینکه برخی از محققین مثل اورشانسکی )

و برای سایر نیازهای زندگی  ،دکرمخارجی را که مقبولیت عام داشته باشد تعیین می توان استاندارد 

 (. 028، 0982ندارد ) خداداد کاشی و دیگران،پذیرش عام داشته باشد وجود  استانداردی که

حال برای در نظر گرفتن حداقل معاش برای ادامه زندگی ، برخی از محققین در نظر گرفتن 

حداقل میزان کالری  برای حاظ تعادل فیزیکی را پیشنهاد کرده اند؛ که به آن روش نیازهای اساسی 

ن کالری توسط متخصصین علم تغذیه تعیین می شود. راونتری برای این کار از می گویند. این میزا

که رژیم غذایی زندانیان اسکاتلند را محاسبه  07روانشناس امریکایی و تخمین دانلوپ 06تخمین آتواتر

 (.024کرد )همان منبع، کرده بود استااده 

 در یک ناحیه، میزانی از کالرییعنی در این روش متخصصین تغذیه با توجه به فعالیت های افراد 

تخمین می زنند. سپس با توجه به فرهن  غذایی افراد آن  رای ادامه زندگی فرد حیاتی استکه ب را

و دست آخر قیمت آن سبد به عنوان خط فقر  شده،ناحیه، یک سبد غذایی برای آن ناحیه پیشنهاد 

 تخمین زده می شود.

. برای مثال استبرای جوامع و نواحی گوناگون متااوت  پر واضح است که میزان کالری مورد نیاز

کالری در روز تعریف شده است؛ به طوری که  2051در کشور چین حداقل معاش بر اساس نیاز بدن 

مین شده باشد. در کشور با مصرف خوراکی هایی بجز غالت تا دیگر %01آن از غالت و تنها  31%

آن از طریق غالت  %66ه طوری که تعریف می شود؛ ب کالری در روز 2111اندونزی خط فقر برحسب 

کالری در روز تعریف  2111مین شده باشد. در کشورهای تایلند و فیلیپین حداقل معاش بر حسب تا

کالری انرژی مورد نیاز در روز فرض  2111مینایلند برای محاسبه هزینه ریالی تاشده است. در کشور ت

                                                 
15 Basic Needs  
16 Atwator  
17 Dunlop  
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مین آن از طریق غالت تا %77ایی معادل و در مناطق روست آن %71می شود در مناطق شهری معادل 

 (.012، 0980)خدادادکاشی و دیگران، شده باشد

 2911تا  2073،  برحسب هرم جنسی و سنی ، میزان ان انستیتو تحقیقات تغذیه کشوردر ایر

و دیگران، اداد کاشی ه است ) خدکردکالری را به عنوان حداقل انژی الزم برای یک فرد ایرانی توصیه 

این مقدار کالری باید از ترکیب مواد غذایی متااوتی نظیر غالت، حبوبات، گوشت، قند و  (. قطعا0982

تغذیه تعیین  ینص، که سهم هر کدام را متخصمین شودغن نباتی، لبنیات، سبزی و میوه تاشکر، رو

 ( 0984کرده اند و به شرح جدول زیر است: )خالدی، پرمه، 

 وي پیشنهادي تغذیه مناسب در ایران: الگ8 - 8جدول 

 کیلوگرم در سال کیلو کالري در روز گرم در روز مواد غذایي

 25/30 683 251 نان

 5/96 961 011 برنج

 8/01 016 91 حبوبات

 4/06 081 45 قند و شکر

 3 225 25 روغن

 اا اا 011 گوشت

 88، 8814خالدي و پرمه، منبع: 

 :اساسی دارندغذایی از سه ایراد زهای خمین های مختلف از نیاتاما 

( 0373و  0362) نسندواولین ایراد مربوط به تعریف نیازهای غذایی است. چراکه همانگونه که تا 

هم اظهار داشته است، نیازهای غذایی افراد برحسب سن، جنس، شغل، فعالیت بدنی، شرایط آب و 

ب حتی نیازهای غذایی را هم نمی توان به و به این ترتی هوایی و نحوه گذران فراغت متااوت است

 همان منبع(.)صورت مطلق تخمین زد 
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ایراد دیگری که به تخمین حداقل نیازهای غذایی وارد است این است که توافق کلی و عمومی در 

مردم در پذیرش توصیه های متخصصین مقاومت  ین سبد غذایی وجود ندارد و اساساتعیین اجزای ا

متخصصان علم تغذیه باید متناسب با الگوی مخارد خوراکی جامعه یک برنامه  بنابراین .کنندمی 

اگر رژیم غذایی بدون رجوع به الگوی مصرف واقعی تجویز شود به سختی  ؛ زیراغذایی را تدوین کنند

ثر از عادات فردی و اچراکه الگوی مصرف مردم مت استقبال کنند. آنمی توان انتظار داشت مردم از 

یید تمامی ااین مسئله مورد ت (.0374 08و راین 0362 نسندو)تا فی مرسوم جامعه استرفتار مصر

البته راه حل اندیشمندان برای حل این مشکل با هم متااوت  طرفداران رویکرد نیازهای اساسی است.

که  دکر مطرحرا  اولیه و ثانویه برای مثال راونتری برای حل این مشکل دو تعریف مختلف فقر است.

: فقر اولیه به شرایطی اطالق می شود که درآمد های فرد تر در همین فصل آن را توضیح دادیمپیش

رغم داشتن شرایطی اشاره دارد که خانوار علیو فقر ثانویه به  ،مین حداقل نیازها کااف ندهداتبرای 

، ندیگرا )خداداد کاشی و درآمد مکای درآمد خود را متناسب با توصیه متخصصین خرد نمی کند

 .(026و  025، 0982

گاتیم که متخصصان علم تغذیه باید متناسب با الگوی مخارد خوراکی جامعه یک برنامه غذایی را 

تدوین کنند. اما اگر بخواهیم نیازهای غذایی خانوارهای کم درآمد را بر حسب الگوی مصرفی آنها 

چراکه نیاز فقرا بر حسب  تدوین کنیم، در این صورت دچار دور باطل در تعریف فقر خواهیم شد.

که نیازهای را مخارد واقعی افراد فقیر تعریف شده است. در حالیکه هدف ما این بود که افراد فقیری 

 .آنها برطرف نشده شناسایی کنیم

ایراد سوم این است که در تعیین یک برنامه غذایی که هم با توصیه متخصصین و هم با رفتار 

 در هستند؛طور ضمنی فرض می شود که افراد حداقل کننده هزینه مصرفی واقعی سازگار باشد به 

نها که نیازهای آ را حالیکه در عمل فقرا از اطالعات کافی برخوردار نیستند تا بتوانند ارزانترین سبدی

 کنند )همان منبع(.را تأمین می کند تهیه 

 

 

                                                 
18 Rein 
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و سپس به  شدهالزم جهت تامین هزینه های غذایی هر فرد برآورد  در این روش مقدار درآمد   

 آن درآمد، مبالغی برای تهیه حداقل نیازهای اساسی دیگر اضافه می شود.

 )ضریب انگل ( 88روش اورشانسکي (4 - 8 – 8 – 8 – 8 – 8

برای به دست آوردن خط فقر بر اساس این روش کافی است هزینه مواد غذایی  در معکوس    

رشانسکی وثر از ضریب انگل است. اااین در این روش خط فقر به شدت متضریب انگل ضرب شود. بنابر

د. با توجه به این که کرمین اجتماعی امریکا استااده ابرای ساختن خط فقر برای اداره ت از این روش

مواد غذایی ایاالت متحده به طور متوسط یک سوم از درآمد صرف مواد غذایی می شود، وی هزینه  در

. در روش بدست آورد)کل هزینه ها(  و خط فقر را بر حسب درآمد کردهضرب   9را در عدد

اورشانسکی مقدار درآمدی که فرد برای حیات خود صرف هزینه های غذایی می کند برآورد شده و 

قل بعد با استااده از میانگین هندسی نسبت هزینه غذایی به کل هزینه های یک فرد، خط فقر)حدا

 .( حاصل می گرددد نیاز برای تامین نیازهای اساسیدرآمد مور

برای مثال ارشانسکی  .البته در مطالعات مختلف ارقام متااوتی برای این ضریب به دست می آید

 .(094، همان منبع) آوردرا برای این ضریب به دست  99/1و  27/1در مطالعات مختلف ارقام 

از درآمد که صرف مواد غذایی می شود داللت دارد و از آنجا ضریب انگل عددی است که بر بخشی 

که رابطه ای منظم و پایدار بین درآمد کل و مخارد مواد غذایی وجود دارد،  از این ضریب در تعریف 

 ؛خط فقر استااده می شود. به این ترتیب که با افزایش درآمد، مخارد مواد غذایی هم افزایش می یابد

شود ی از درآمد که صرف مواد غذایی میر. یعنی با افزایش سطح زندگی بخشمنتها با نسبتی کمت

 .و بنابراین ضریب مخارد غذایی افزایش می یابد ،کاهش

در بعضی از موارد برای تعیین خط فقر روش ارشانسکی با اندکی تعدیل به کار گرفته می شود. به 

به کل هزینه های یک فرد، در کل این صورت که به جای میانگین هندسی نسبت هزینه های غذا 

                                                 
19 Rowntree  
20 Orshanski  
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جامعه مورد بررسی، از میانگین نسبت هزینه غذا به کل هزینه پایین ترین طبقه درآمدی جامعه 

 استااده می شود.

چراکه برای محاسبه ضریب  واضح است که  در این نوع از محاسبه  دچار دور منطقی می شویم.

ر این روش ابتدا سطحی از درآمد انتخاب می شود و افرادی د انگل فقرا ابتدا باید فقرا را شناسایی کرد.

و بعد ضریب انگل برای  شدهدر نظر گرفته  فقیربه عنوان  استکه درآمد آنها کمتر از سطح یاد شده 

بدیهی است در چنین حالتی خط فقر نسبت به انتخاب این سطح از درآمد  د.شونها محاسبه می آ

 (.098است )همان منبع، حساس 

رفتار مصرفی فقرا در  غذیه ای و محاسبه ضریب انگل صرفاطرف دیگر اگر در تعیین نیازهای تاز 

ولی اگر برای ؛ بودنظر گرفته  شود در این صورت خط فقر بر حسب ماهوم مطلق فقر تعریف خواهد 

د تعیین حداقل مواد غذایی مورد نیاز و در تخمین ضریب انگل رفتار مصرفی متوسط افراد جامعه مور

را در بر خواهد داشت. زیرا در این حالت خط  یقر به دست آمده تا حدی ماهوم نسبنظر باشد خط ف

معهذا ماهوم مطلقی از خط فقر را هم در بر ، فقر بر حسب تغییرات ضریب انگل تعدیل می شود

آنکه  تعدیل نمی شود مگر این خط فقر مرتبا (،0370) 20بنا بر استدالل المپمن ،خواهد داشت. چراکه

برای یک نسل،  دی به عنوان یک هدف و آن هم صرفاها تغییر کند. به نظر وی امحاء فقر درآمقیمت

تا تاریخ معینی قابل پذیرش است و پس از آن تاریخ نسل بعدی باید بر اساس اهداف سیاسی و 

 .و برای رفع آن تالش کند ،اجتماعی جدید خط فقر را تعریف

ر می تواند مطلق به حساب بیاید زیرا هزینه های غذایی فقط به اندازه بنابراین این نوع از خط فق

 کند.ه کل درآمد با گذشت زمان مستقیما تغییر نمیتورم تعدیل می شوند و سهم هزینه های غذایی ب

به عبارتی تغییرات شاخص قیمت برای مصرف کننده در بهترین حالت فقط می تواند به طور غیر 

با وجود  نشان دهد. اکل هزینه های غذایی و سهم درآمدی خرید های غذایی رمستقیم تغییرات سهم 

رضایت خاطر دارد « مطلقا نسبی» است تا« نسبتا مطلق»این خود اورشانسکی از این که این خط فقر 

 .(06، 0986، ) محمودی

 

                                                 
21 Lampman 
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 مقیاس معادل در خط فقر اورشانسکي (8 - 4 -8 – 8 – 8 – 8 – 8

توان به اندازه خانوار توجه کرد. یعنی هزینه مواد خوراکی یک انگل می به هنگام محاسبه ضریب

د. کرهایی که همان بعد را دارند ضرب توان در متوسط ضریب انگل خانوادهخانوار با بعد معین را می

بزرگتر خواهد بود؛ پس مخارد این خانوارها در ضریب انگل خانوارهای بزرگ معموال در این صورت 

هایی چون مسکن نشان های مقیاس برای هزینهشود. در این صورت صرفهی ضرب میعدد کوچکتر

های درآمد خود را صرف مسکن شود. چراکه برای مثال افراد مجرد بیشتر از خانوادهداده می

 (.093و  098، 0982کنند)خداداد کاشی و دیگران،می

های غیرغذایی به مقیاس هزینه های اقتصادی نسبتاما مشکلی که وجود دارد این است که صرفه

های های اقتصادی نسبت به مقیاس هزینهبا صرفه اند ممکن است کامالب آورده نشدهکه به حسا

 (.06، 0986. )محمودی، غذایی فرق داشته باشد

  88روش نسبت غذا (5 - 8 – 8 – 8 – 8 – 8

برای نسبت هزینه  مطلوبی ل در جامعه اندازه مشخص ودر این روش با توجه به تابع مصرف انگ   

)این اندازه مشخص و مطلوب متوسط هزینه غذا به مخارد کل برای متوسط  شدهغذا به درآمد تعیین 

و بعد  نسبت هزینه غذا به درآمد هریک از افراد جامعه با آن سنجیده می شود. حال اگر  جامعه است(

)خداداد کاشی  قیر در نظر گرفته می شودآن فرد فاین نسبت برای فردی بیشتر از اندازه مطلوب باشد 

 (.7، 0982و دیگران، 

  88خط فقر نسبي (8 - 8 – 8 – 8 – 8

گی سربازان ( درمطالعه ای که وی از  زند0341)24ماهوم محرومیت نسبی اولین بار توسط استوفر

 ی تبیین،تر( این ماهوم را به شکل وسیع0366)25ها رانسیمنآمریکایی به عمل آورد به کار رفت. بعد

د. وی از معیارهای کر( کاربرد ماهوم محرومیت نسبی را در مطالعات فقر پیشنهاد 0362نسند )وو تا

به حاظ  دارای یک محدودیت هستند که صرفا هافقر مطلق انتقاد کرده و اظهار داشت این شاخص

                                                 
22 Food Ratio  
23 Relative Poverty Line  
24 Stouffer  
25 Runciman  
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رابینسون کروزو  کارایی فیزیکی توجه دارند در حالیکه فقر یک ماهوم پویا و غیرایستا است. انسان

نیست که در یک جزیره به تنهایی زندگی کند. او یک حیوان اجتماعی است که در محل کار، خانه و 

العمل نشان دهد. با توجه اجتماع گرفتار یک سلسله روابطی است که ناچار است نسبت به آنها عکس

گیری فقر ا برای اندازهنسند به جای ماهوم حداقل معاش، ماهوم محرومیت نسبی روبه نکات فوق تا

کند که میزان منابع و دارائیش کمتر از توصیه کردد. براین اساس تانسند خانواری را فقیر تلقی می

 (.049، 0982باشد )خداداد کاشی و دیگران،فرد و یا خانوار شاخص جامعه  منابع و دارایی و ثروت

د را در محاسبه خط فقر بکار ( اولین فردی بود که روش پیشنهادی تانسن0365)26اسمیت -ابل

گرفت. پس از آن دانشمندان درصد درآمد میانگین جامعه در نظر  51/66برد. وی خط فقر را معادل 

در مطالعه خود بجای استااده از ماهوم فقر مطلق، فقر نسبی را در نظر گرفتند و افرادی چون  بسیاری

( تاکید کردند که خط فقر 0381)23سلی( و الن0374ین )ا( ، ر0363)28( ، رینواتر0367)27کنسنفا

های استاندارد سطح زندگی مرتبط شود. البته علی رغم توافق این پژوهشگران بر باید به شاخص

ماهوم نسبی فقر، آنها راجع به انتخاب شاخص توافق نداشتند. برای مثال تعدادی از آنها درآمد میانه و 

ها ضرب بر این راجع به درصدی که باید در این شاخصو عالوه  ،تعدادی درآمد نما را پیشنهاد دادند

تر درآمد میانه جامعه النسلی و رینوا کنس،نشود تا خط فقر بدست آید توافق عمومی به وجود نیامد. فا

درصد این شاخص را به عنوان خط فقر در نظر  51فاکنس و النسلی  .را مناسب تشخیص دادند

( درآمد میانگین 0373نسند )و. به نظر تانگین را در نظر گرفتد درآمد میانسنودر حالیکه تا ،گرفتند

های مختلف است. استدالل وی این است تری جهت مقایسه کشورهای مختلف در سالمرجع با ثبات

درصد افرادی ممکن است که تحت شرایطی ممکن است درآمد میانه در دو کشور برابر شود درحالیکه 

گیرند در این دو کشور مشابه نباشد. اما گروهی که درآمد ن قرار میکه در بین درآمد میانه و میانگی

در مطالعات مربوط به که دارند دانند در جواب طرفداران روش میانگین اظهار میمیانه را مرجع می

 (.044و  049، 0982است )خداداد کاشی و دیگران، فقر صرفا بخش پایینی توزیع درآمد مهم 

ر کسب سطح معینی از استانداردهای مطلوب زندگی در جامعه تعریف شده نسبی به ناتوانی د فقر 

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

ه صورت های مختلای تعریف می شود. البته باید توجه داشت که این ماهوم در کشورهای مختلف ب

                                                 
26 Abel -  Smith  
27 Funcns  
28 Rainwater  
29 Lansley  
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در این تعریف عده ای از افراد جامعه  .نیز بر اثر تحوالت اقتصادی تغییر یافته استو در طی زمان شده 

 (.203، 0988شوند )ابونوری و مالکی، پیشرفت و رفاه فقیر تلقی می صرف نظر از درجه 

ه متوسط جامعه بنابراین خط فقر نسبی معموال با درصد معینی از میانه یا میانگین درآمد یا هزین

ین و هر در محاسبه خط فقر، چه درآمد میانه لحاظ شود و چه درآمد میانگ د. اماتعریف می شو

خواهد بود و به آید با ماهوم نسبی فقر سازگار ، خط فقری که بدست میدرصدی در آنها اعمال شود

مربوطه )میانه یا میانگین( تغییر کند، خط فقر نیز به همان نسبت تغییر  هر نسبتی که شاخص

مشکلی که خط فقر نسبی ایجاد می کند آن است که  .(049، 0982داد کاشی و دیگران، کند )خدامی

این تعریف در هر حال عده ای از افراد جامعه را به عنوان فقیر تلقی می کند به این ترتیب مشکل فقر 

 را یک مشکل دائمی و غیر قابل اجتناب جوامع و صرف نظر از درجه پیشرفت و رفاه آنها در می آورد

عمل اگر خط فقر نسبی در نظر گرفته شود کشورهای ثروتمند  (. در298، 0988)پیرایی، شهسوار، 

در آمریکا  0331خطوط فقر باالتری از کشورهای فقیر دارند؛ به عنوان مثال نرخ رسمی فقر در دهه 

که طبق درصد بود در حالی که بسیاری از افرادی  05درصد و همچنین در اندونزی نیز  05نزدیک به 

 جزء افراد مرفه به شمار می آیند معیارهای آمریکا فقیر محسوب می شوند طبق استانداردهای اندونزی

 (.75، 0986باقری و دیگران، )

انتخاب این خط به معنی این است که همیشه در جامعه فقیر وجود دارد اما شمار آن چه با 

(. در واقع شاخص 0984، )رئیس دانا بدیا هنجارهای ثابت و چه به دلیل مشکالت هنجاری تغییر می

 های فقر نسبی بیشتر از آنکه نمایانگر فقر باشند، میزان نابرابری توزیع درآمد را نشان می دهند

 .(0984، )خدادادکاشی و دیگران

نکته مهمی که در اینجا الزم است به آن اشاره شود این است که در جهان سرمایه داری فقر 

اما در کشورهای  گرچه فقر مطلق هم همیشه وجود دارد. ل گسترش است.نسبی است که در حا

و در این کشورها فقر مطلق پایین تر از فقر  رود درحال توسعه همیشه انتظار افزایش فقر مطلق می

 نسبی است .
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 مقیاس معادل درخط فقر نسبي (8 - 8 – 8 – 8 – 8 – 8

وند در لحاظ کردن مقیاس معادل دارای شخط فقرهایی که به صورت نسبی ترتیب تعریف می

 د.هستنمشکل 

( درآمد میانگین را برای خانوارهای مختلف محاسبه کرد و سپس خط 0373نسند )وبرای مثال تا

فقر را برای هریک از این خانوارها معادل درصدی از میانگین درآمد آنها در نظر گرفت. اما مشکل این 

رآمد ممکن است دارای همبستگی باشند. برای مثال خانوارهای روش در این است که بعد خانواده و د

های کم درآمد قرار دارند. اگر در محاسبه خط فقر، از درآمد میانگین این خانوارها بزرگ اغلب در طبقه

استااده شود ممکن است خط فقر خانوارهای بزرگ، کوچکتر از خط فقر خانوارهای کوچک شود. در 

شود. بهرحال تاکنون برای حل مشکل مقیاس معادل میت نسبی نیز فدا میچنین حالتی، ماهوم محرو

 (.045، 0982است )خداداد کاشی و دیگران، دراین روش راه حلی پیدا نشده 

 خط فقر نسبي به صورت صدکي (8 - 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8

پایینی از  ساده ترین راه برای محاسبه خط فقر نسبی این است که فرض شود فقر تنها در درصد

درصد از کم درآمد ترین افراد یا خانوارها  21یا  01توزیع درآمد جامعه وجود دارد. یعنی برای مثال 

فقیر هستند. در این روش فقر دارای ماهومی کامال نسبی است زیرا با افزایش سطح زندگی همه افراد 

ن روش در واقع پذیرفته ایم که جامعه، خط فقر هم به همان نسبت افزایش می یابد. یعنی  با قبول ای

همواه درصد معینی از خانواده ها فقیر هستند. ضمن اینکه این تعریف به طور ضمنی بر این امر داللت 

 .خط فقر را به باال منتقل خواهد کرد ،دارد که کاهش نابرابری درآمد

  88خط فقر ذهني (8 - 8 – 8 – 8 – 8

و ریشه در احساسات فرد نسبت به فقر دارد. کم  ،مالک فقیر بودن جنبه ای شخصیدر این روش 

طلق و نسبی( خود را فقیر تصور می )م نیستند افرادی که با وجود داشتن درآمد باالتر از خط فقر

می برای اندازه گیری خط فقر ذهنی از اظهارات شخصی و مشاهدات تجربی استااده  کنند. معموال

 (.203، 0987شود )ابونوری و مالکی،

                                                 
30 Subjective Poverty Line  
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شرایط عینی  به اینکه آیا فقیر هستند یا نه بابه طور کلی ذهنیت افراد و احساس آنها راجع اما  

آنها مثل درآمد و بعد خانوار دارای همبستگی است. اگر این همبستگی کامل باشد، خط فقر عینی و 

یجه ذهنی به طور مشابه و یکسان افراد را طبقه بندی می کنند. اما اگر همبستگی کامل نباشد نت

جالبی حاصل می شود: ممکن است تعدادی از افراد بر حسب معیارهای عینی مثل بعد خانوار و درآمد 

ارها براساس . از طرف دیگر ممکن است برخی از خانوندانند فقیر تلقی شوند اما خودشان را فقیر

عدم توافق این دو  د خانوار فقیر تلقی نشوند اما خودشان را فقیر بدانند. مواردمعیارهای درآمدی و بع

)خداداد قابل رؤیت است  2-2معیار را خطای نوع اول و دوم می نامند. کلیه حالتهای ممکن در جدول 

 (.003و  008، 0984کاشی و دیگران،

 ( : حالتهاي مختلف عدم توافق میان دو نوع خط فقر عیني و ذهني8-8جدول) 

 

 انواع طبقه بندي

 طبقه بندي عیني

 غیر فقیر فقیر

 

 طبقه بندي ذهني

 خطای نوع دوم توافق فقیر

 توافق خطای نوع اول غیر فقیر

 (889، 8814منبع : )خداداد کاشي و دیگران، 

در واقع خطای نوع اول و دوم به این دلیل به وجود می آیند که ارزیابی شرایط افراد به عوامل و 

نظیر انتظارات بهداشتی افراد در آینده،  عناصری بیش از درآمد و بعد خانوار وابسته است. معیارهایی

بهترین روش برای حل مشکل عدم توافق بین معیارهای عینی ای انارادی. فراغت و سایر خصوصیت ه

و بعد ارتباط میان این دو  ،و ذهنی این است که مشابه خط فقر عینی، خط فقر ذهنی هم محاسبه

امل تااوت خط فقر برای گروه های مختلف ای از عناصر به عنوان عشود. وقتی مجموعهارزیابی 

ر و اثر سایر عوامل را به طو کردهتشخیص داده شدند، آنها را به طور مستقیم در تعریف خط فقر لحاظ 

 (.021م )همان منبع، متوسط محاسبه می کنی
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براین برای محاسبه خط فقر به  این روش  عرف جامعه را میزان قرار نمی دهیم بلکه از طریق بنا

در این روش از مردم پرسش هایی پرسیده می شود. برای مثال مردم باید  کنیم.رسشنامه عمل می پ

 .ن نیازها را برآورده کنندبگویند از نظر آنها نیازهای اساسی کدام اند و چه مقدار درآمد الزم دارند تا ای

شده آنها مقایسه  اگر مقدار واقعی مواد غذایی مصرفی خانوار را با حداقل مقدار ذهنی ذکر حال

 کنیم، می توانیم تعیین کنیم که آن خانوار فقیر است یا غیر فقیر.

 ذران زندگی یک خانوار شاخص )مثالاولین پرسش این است : به نظر شما حداقل درآمد برای گ

دو فرد بالغ با دو بچه ( چقدر است؟ در برخی از نظر سنجی های مؤسسه گالوپ این سؤال مطرح شده 

 (.055، 0984اداد کاشی و دیگران، )خد است

شود برای گذراندن زندگی حداقل درآمد مورد نیازشان سؤال دوم این است که از افراد پرسیده می

چقدر است )چه مقدار درآمد الزم دارند تا  نیازهای اساسی شان را برآورده سازند(. این سؤال به سؤال 

های اجتماعی ( در مرکز سیاست0377) 92لیکو د 90حداقل درآمد موسوم است. برای مثال گدارت

  (.056گرفتند )همان منبع، بلژیک، این سؤال را در تخمین خط فقر در نظر 

هرچه درآمد افراد بیشتر باشد، حداقل درآمدی که از نظر آنها برای گذران زندگی الزم است، نیز 

برابری درآمد واقعی و درآمد درجه، ترکیبات مختلای از  45 ، خط0-2 نموداربیشتر خواهد بود. در 

همدیگر را قطع  Y درجه در سطح درآمد 45مد و خط آدهد. منحنی حداقل درحداقل را نشان می

مد بیشتر آو در طرف چپ حداقل در ،آمد واقعی بیشتر از حداقل درآمددر Y کنند در سمت راستمی

آمد دارند در  Yدی که بیش ازتوان اظهار داشت افرالذا برای کل جامعه می از درآمد واقعی است.

 شوند. ر تلقی مییفق Y مد کمتر ازآغیرفقیر و افراد با در

                                                 
31 Goedhart  
32 Deleek  
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 (: نمودار فرضي از موقعیت درآمد واقعي و حداقل درآمد نسبت به یکدیگر8 - 8نمودار)

 درآمد واقعی 

 درآمد واقعی                       

آید ممکن است بسته به اینکه نیاز افراد با تغییر سطح خط فقری که بدین ترتیب بدست می

زندگی چگونه تغییر کند برروی خط مقیاس به ماهوم مطلق یا نسبی فقر نزدیک شود. کشش خط 

رای چندمین توان بدست آورد مشروط برآنکه اطالعات بفقر نسبت به سطح استاندارد زندگی را نیز می

مزیت این روش این است که نسبی یا مطلق بودن خط  .دوره و یا برای چند کشور در دسترس باشد

 (.058همان منبع، ) استیک واقعیت تجربی  و اساسا نبودهفقر، با ذهنیت قبلی محقق مرتبط 

 شود. به این ترتیبدر تعریف خط فقر براساس این روش یک فرض اساسی بطور ضمنی لحاظ می

تاسیری یکسان  (ز حداقل درآمد برای تامین نیازهاو یا ا)ز حداقل درآمد برای گذران زندگی که افراد ا

برحسب رفاه دارند و هر فرد با توجه به موقعیت خود قادر است درآمد متناسب با این سطح رفاه را 

مشابهی برای تمام معنای  قیده استوار است که کلمات تقریباد. در واقع این فرض براین عکنتعیین 

درآمد منحصری  مد موردنیاز از نظر آنها،آطه درآمد واقعی افراد و حداقل درافراد دارند. با تخمین راب

)همان  پندارندخود را فقیر می دارندکمتر از آن  یکه بیشتر افرادی که درآمد طوریه آید ببدست می

 (.057منبع، 

 

 حداقل درآمد                                                                                                

                                                                                                               

               

 

       درآمد واقعی 

 858، 8814 ،خداداد کاشي و دیگران منبع :        
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  شاخص هاي فقر (8 - 8 – 8

 تعریف شاخص فقر (8 - 8 – 8 – 8

های محاسبه خط فقر در ایجاد درک در مورد شاخصهای فقر درجه فقر را نشان می دهند. روش 

شرایط فقر کامل نیستند، بنابراین اندیشمندان اقتصادی به منظور توضیح فقر، در کنار خط فقر از 

ر در جامعه را در فراگیری فق ها. در حقیقت این شاخصها نیز استااده می کنندتعدادی از شاخص

  .عددی واحد خالصه می کنند

 ویژگي هاي یک شاخص خوب فقر (8 - 8 – 8 – 8

 اصل زیر را احراز کنند: 8هایی هستند که  بهترین شاخصهای فقر شاخص   

اصل یکنواختی، اصل انتقال، اصل تقارن جمعیت، نسبت تعداد فقیران در جامعه، تمرکز بر افراد  

عدم حساسیت نسبت به تغییر متناسب  ، وکنواختی و انتقال(، تجزیه پذیریفقیر، حساسیت نسبی)ی

 خط فقر و درآمد فقیران که در ادامه توضیح داده خواهند شد . 

با فرض ثبات سایر شرایط، کاهش درآمد فردی که در زیر  اصل یکنوایي ) یکنواختي (: .8

امر تاکید دارد که بین درآمد فقرا و این  شود. این اصل موضوع برخط فقر است موجب افزایش فقر می

 (.076، 0984)خداداد کاشی و دیگران، میزان فقر جامعه یک رابطه یک به یک و معکوس برقرار است

انتقال خالص درآمد از فردی که زیر خط فقر قراردارد به فردی که وضعیت  اصل انتقال : .8

 (.076منبع،  )همان  و انتقال به پایین()انتقال به باال شود وبرعکسبهتری دارد موجب افزایش فقر می

ای متناسب اگر شمار افراد در کلیه سطوح درآمدی به گونه اصل تقارن)تقارن جمعیت( : .8

 (.3، 0984)رئیس دانا،ماندافزایش یا کاهش یابد، شاخص فقر بی تغییر باقی می

یا کاهش در صورتی که سهم نسبی فقیران در جامعه افزایش  اصل نسبت تعداد فقیران: .4

 .یابدیابد شاخص فقر هم افزایش یا کاهش می
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 (8 – 8نمودار )

 اصل میزان تعداد فقیران وقتي سهم فقیران افزایش مي یابد

 

 شمار افراد جامعه ثابت نیست            شمار افراد جامعه ثابت است

 )پویا(           )ایستا(

  

  

 

 حداقل یک فرد دارا                   فرد دارا به         خط فقر تغییر کند       حداقل یک فرد به شمار درآمد هر فرد دارا      درآمد

                           از جامعه خارد شود                                           کاهش یابد        فرد فقیر انتقال یابد     و در نتیجه درآمد یکی        افراد فقیر افزوده شود    

      )خط فقر ثابت یا متغیر(                  از افراد جامعه کمتر                               )خط فقر ثابت یا متغیر(                      

 یا  مساوی آن شود                                                         

 (8814نا، منبع: )رئیس دا

در مورد ترکیب دو اصل تقارن جمعیت  و میزان تعداد فقیران توضیحی الزم است. فرض کنیم 

بین فقیران ونافقیران تقسیم می شود. در  21و  81است که به نسبت  011جمعیت جامعه مساوی با 

نسبی تقسیم می شوند. بنابراین سهم  91و  31می رسد که به نسبت  021دوره بعد جمعیت کل به 

درصد کاهش می یابد. فرض کنیم که سطوح درآمدی و خط فقر ثابت  75درصد به  81فقیران از 

است. در این صورت بنا به اصل تقارن جمعیت باید شاخص تغییر و بنا به اصل میزان تعداد فقیران 

راین نیاز بافزایش یابد. بنا وقتی جمعیت افزایش می باشد( شاخصباید به دلیل افزایش تعداد فقیران )

 .(01همان منبع، ) جدی به رعایت اصل نیست

بنابراین اصل شاخص بر فقیران متمرکز است و بنابراین اگر سایر  اصل تمرکز برفقیران: .5

 .(01همان منبع، ) عوامل ثابت بمانند، کاهش یا افزایش افراد فقیر تاثیری بر اندازه شاخص ندارد

ب این اصل اگر درآمد از فقیر به دارا منتقل به موج )انتقال(: الف( اصل حساسیت نسبي .8

شود ) با فرض ثابت بودن جمعیت بین دهندگان و گیرندگان و با فرض ثابت بودن اختالف درآمد 

 .دهندگان و گیرندگان( شاخص فقر افزایش خواهد یافت 
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  (8-8نمودار )

 

 اصل حساسیت نسبي )انتقال(

 

 

 انتقال درآمد از فقیر به دارا                                                انتقال درآمد از فقیر به دارا   

 با فرض ثبات جمعیت                                             با فرض ثابت بودن اختالف درآمد      

 گیرندگانبین دهندگان و گیرندگان                                                 دهندگان و      

 8814رئیس دانا، منبع: 

دارا در نظر گرفته شده است. افراد برای روشن شدن مطلب دو حالت برای انتقال درآمد فقیران به 

 در هر دوحالت باید شاهد افزایش یا کاهش شاخص باشیم. 

در هر دو حالت انتقال درآمد باید موجب افزایش شاخص شود و برعکس. اگر جمعیت افزایش یابد 

ناگزیر باید شمار افراد دارا باال برود و بنابر اصل میزان  ،دنار هم به افراد فقیر اضافه نشو حتی یک و

اما اگر در کنار این تمایل به افت ، انتقال درآمد از افراد فقیر به  .تعداد فقیران شاخص باید افت کند

اید ببینیم برآیند دو نیروی یاد صورت گیرد کاهش، تبدیل به افزایش می شود. پس آن گاه ب افراد دارا

 در مثال عددی قبلی فرض کنیم وضع به صورت زیر درآید: .شده چه نتیجه ای به بار می آورند

 

 درآمد متوسط

 شمار فقیران

 

75 

         58 

 

 

081 

 خط فقر

 

211 

41 

 

475 

02 

 

 

پس باید شاخص کاهش در این صورت بر اثر افزایش جمعیت از شمار افراد فقیر کاسته شده است 

 یابد.

و  0اما انتقال درآمد از افراد فقیر به افراد دارا صورت گرفته بی آن که اختالف میزان درآمد)گروه

به  رسیده، 9به برخی از اعضای گروه  پایین آمده و 0( تغییر کرده باشد. در واقع درآمد گروه 9گروه 
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فقیران  به عبارت دیگر بنا به اصل تمرکز بررغم آن که درآمد متوسط این گروه کاهش یافته است. 

جابه جایی درآمد در درون گروه دارا ربطی به شاخص ندارد اما انتقال درآمد از فقیر به دارا صورت 

بنابراین باید شاخص به دلیل  ،یا گروه متوسط در این مرحله کاری نداریم( 2)به گروه  گرفته است

اثر اصل میزان تعداد فقیران شاخص کاهش می یابد و به دلیل اثر انتقال باال برود. در نتیجه به دلیل 

)انتقال( شاخص افزایش می یابد. نتیجه نهایی به برآیند دو نیرو بستگی دارد.  اصل حساسیت نسبی

 (.02منبع،  اگر اثر انتقال درآمد بیشتر از اثر کاهش مقدار فقیران باشد شاخص باال می رود )همان

این اصل هرچه درآمد یک فرد فقیر در جامعه  بر بنا سبي)یکنواختي(:اصل حساسیت ن . ب(8

کمتر باشد، کاهش مقدار معینی از درآمد باید موجب افزایش بیشتری در اندازه شاخص شود . فرض 

است. با فرض ثابت بودن جمعیت، اگر درآمد شمار افراد فقیر به شرح جدول زیر کنیم درآمد و 

درصد کاهش( رقم شاخص در مقایسه با وقتی که  21) برسد 81به  011متوسط گروه کم درآمد از 

 (.02منبع،  کند )هماندرصد کاهش( افت بیشتری می 21) رسدمی 061به  211درآمد گروه دوم از 

 ( : مثالي فرضي از درآمد متوسط و شمار فقیران8-8جدول )

 

 درآمد متوسط

 

 شمار فقیران

 

011 

 

         61  

 

 

081 

 

فقر خط  

 

211 

 

91 

 

511 

 

01 

 8814منبع: رئیس دانا، 

 

های اگر شاخص فقر در یکی از زیر گروهبا فرض ثابت بودن سایر عوامل، پذیري: تجزیه .8

ارد. جامعه افزایش یابد شاخص فقر در کل جامعه افزایش می  یابد. این اصل اهمیت زیادی در ایران د

ود معموالً به فقیران زیر دهک اول که امکان آمارگیری در نوار تهیه می شوقتی آمار هزینه و درآمد خا

های نی، مهاجرت فقیران، گسترش فعالیتموردشان وجود ندارد توجه نمی شود. افزایش حاشیه نشی

اجتماعی ا . موجب افزایش شاخص فقر در گروه  . . پراکنده و غیر رسمی، بیکاری، خیابان خوابی و

اما چون بررسی ها برآن توجهی ندارد اثر آن را بر افزایش شاخص  ،می شود "خارد از مدار"اقتصادی 

 (.09منبع،  فقر در کل جامعه در نمی یابند و بنابراین سنجش پویش فقر نا میسر می شود )همان
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 با فرض ثابت ماندناصل عدم حساسیت به تغییر متناسب خط فقر و درآمد فقیران :  .1

ز افراد فقیر جامعه و خط فقر با ضریب معینی کاهش یا یکی ا سایر عوامل، در صورتی که درآمد

ر در کل جامعه ثابت بماند، شاخص فقافزایش یابد، به شرط آن که سهم نسبی تعداد افراد فقیر 

 .(09منبع،  )همان کندتغییری نمی

آنچه در باال گاته شد ویژگی های کلی شاخص های فقر است. گذشته از اینها، ویژگی ها و 

ام بیان شاخص های نیز وجود دارد که مختص یک یا چند شاخص فقر است که در هنگخصوصیاتی 

 نها بازگو می شوند.فقر مر بوط به آ

 عالوه بر این در بررسی شاخص های فقر باید به نکات زیر توجه داشت:

هیچ شاخص فقری وجود ندارد که دارای کلیه ویژگی های باال باشد. این امر به وضوح در  -0

  های سن، کاکوانی، تاکایاما، تون، و . . . نشان داده شده است.مورد شاخص

کلیه شاخص ها در شرایطی مورد ارزیابی قرار می گیرند که تعداد کل افراد جامعه ثابت است،  -2

 مگر آنکه خالف آن بیان شود.

کلیه شاخص های فقر مورد بررسی در ادامه این فصل از جمله شاخص های فقر نسبی  -9

 ورد شاخص های فقر مطلق توضیح داده نشده است.هستند و در م

 شاخص هاي فقر معرفي ( 8 - 8 – 8 – 8  

در این قسمت به معرفی تعدادی از مهم ترین شاخص های فقر و بیان برخی از ویژگی های آنها    

 می پردازیم. 

)نرخ فقر یا نسبت افراد فقیر  88شاخص نسبت سرشمار( 8 - 8 – 8 – 8 – 8

  (84ت فقریا نقطه اصاب

این شاخص ساده ترین و ابتدایی ترین روش اندازه گیری فقر بوده و در عین حال بسیار ملموس و 

 قابل درک است. این شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به کل افراد جامعه تعریف شده است:

                                                 
33 Headcount Ratio   
34 Incidence Poverty Point 
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𝐻 =  
𝑞

𝑛
                                              (1 − 2)  

 

 q = تعداد فقیران 

 n  = تعداد کل افراد جامعه 

مورد بررسی زیر خط فقر زندگی  بر این اساس می توان در یافت که چه نسبتی از افراد جامعه

کنند. بنابراین اندازه آن بین صار )در حالتی که هیچ فرد فقیری در جامعه وجود نداشته باشد و می

بیش از درآمد متناظر با خط فقر برآورده شده آن جامعه باشد( و یک )در درآمد کلیه افراد جامعه 

کند ظر با خط فقر باشد( تغییر می حالتی که درآمد کلیه افراد جامعه مساوی یا کمتر از درآمد متنا

 (.25، 0980)خداداد کاشی و دیگران، 

 ( انتقادات وارده به شاخص نسبت سرشمار8 - 8 – 8 – 8 – 8 – 8

 د عبارتند از:ناشکاالت این شاخص که کاربرد آن را بسیار محدود می کن مهمترین

سرشمار فقر نقص عمده ای دارد و آن این است که فقط به آن دسته از  سبتشاخص ن -

های فقرزدایی که باعث خرود مردم از وضعیت فقر می شوند حساس است، یعنی تنها به سیاست

ساسیت نشان می دهد نه سیاستهایی که باعث تخایف هایی که به حذف فقر می انجامند حسیاست

 فقر می شوند .

شاخص نسبت سرشمار به تعداد خانوارها یا افراد فقیر حساس است، اما هیچ حساسیتی به  -

 تااوت درآمد فقرا با خط فقر ندارد.

 برای روشن شدن موضوع دو ناحیه فرضی را در نظر می گیریم. 

ط سه نار زندگی می کنند: در ناحیه اول یک نار زیر خط حال فرض می کنیم در هر ناحیه فق

 فقر و در ناحیه دوم یک نار باالی خط فقر است و میانگین درآمد فقرا در هر دو ناحیه یکسان است . 

در این حالت  بدون هیچ تردیدی  باید وضعیت ناحیه اول را از نظر فقر مناسب تر ارزیابی کرد، در 

 (. 0977کند )خدادادکاشی، مشابهی برای هر دو ناحیه تعریف می حالی که نسبت سرشمار وضع
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شاخص نسبت افراد فقیر اصل یکنواختی را تامین نمی کند. به عبارت دیگر، به دلیل آنکه  -

کاهش میزان درآمد افراد فقیر جامعه بر تعداد افراد فقیر و تعداد کل افراد جامعه بی تاثیر است، لذا 

شده و اندازه شاخص بدون تغییر امعه موجب افزایش اندازه این شاخص نکاهش درآمد افراد فقیر ج

 اختی، این کاهش باید موجب افزایش اندازه شاخص فقر شود.ماند؛ در حالیکه بر اساس اصل یکنومی

اصل انتقال در شاخص نسبت افراد فقیر مصداق ندارد؛ بر مبنای این اصل، انتقال مقداری از  -

به افراد ثروتمند و غیر فقیر آن باید موجب افزایش اندازه شاخص فقر شود، در  درآمد افراد فقیر جامعه

حالیکه چنین انتقالی موجب تغییر تعداد افراد فقیر و تعداد کل افراد جامعه نشده، و لذا اندازه شاخص 

ل انتقال نیز در این شاخص نقض نسبت افراد فقیر هم به تبع آن تغییر نمی کند. به این ترتیب اص

 شود.می

یکی دیگر از ویژگی های یک شاخص فقر مناسب، مصداق داشتن اصل حساسیت نسبی در  -

آن است. لیکن با توجه به اینکه میزان درآمد افراد فقیر و غیر فقیر جامعه، کمی یا زیادی آن، افزایش 

تاثیری در یا کاهش آن، و دامنه تغییرات تااوت بین درآمد افراد فقیر و غیر فقیر جامعه هیچ گونه 

اندازه شاخص نسبت افراد فقیر و یا انتقال درآمد بین افراد فقیر و غیر فقیر جامعه )تا آنجا که موجب 

افزایش درآمد حداقل یک فرد فقیر به باالتر از درآمد خط فقر، و یا کاهش درآمد یک فرد غیر فقیر 

افراد فقیر و غیر فقیر جامعه و  جامعه تا سطح کمتری از درآمد خط فقر نشود، که در نتیجه آن تعداد

شاخص نسبت افراد فقیر نخواهد شد  تناسب بین آنها بدون تغییر بماند( ندارد، موجب تغییر در اندازه

 (.016، 0970)ابوالاتحی قمی، 

 85شاخص نسبت شکاف درآمدي( 8 - 8 – 8 – 8 – 8

و یا به شکل نسبت  این شاخص به صورت نسبت میانگین شکاف درآمدی افراد فقیر به خط فقر،

مجموع شکاف فقر موجود در جامعه مورد بررسی به حداکثر اندازه ممکن این شکاف تعریف شده 

 است. به این ترتیب: 

𝐼 =
1

𝑞

∑ (𝑧−xi)
𝑞
𝑖=1

𝑧
=  

𝑧− 𝜇*

𝑧
=  

∑ gi
𝑞
𝑖=1

𝑧
                     )2- 2( 

                                                 
35  Income Gap Ratio 
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 که در آن: 

I = شاخص نسبت شکاف درآمدی 

 q = عداد فقیرانت 

 z  = خط فقر 

iX =  درآمدi   امین فرد فقیر  

𝜇* = میانگین درآمد افراد فقیر 

𝑔𝑖 = شکاف فقر مربوط به هر یک از افراد فقیر جامعه 

 به جامعه فقیر خانوارهای درآمد فقر، کامل بردن بین از برای که مشخص می کند فوق  نسبت

  د.یاب یشافزا باید درصد( )چند چقدر طورمتوسط

 انتقادات وارده به شاخص نسبت شکاف درآمدي (8 - 8 – 8- 8 – 8 – 8

 توزیع به نسبت این شاخص که دریافت توان می نسبت شکاف درآمدیبا نگاهی به شاخص  -

 خانوار یک درآمد از قسمتی اگر دیگر عبارت به . نیست حساس فقیر خانوارهای داخل در درآمد مجدد

 هر ثابت، شرایط در کرد. نخواهد تغییری فوق شاخص بپردازیم، کمتر فقر با وارخان را به فقیر بسیار

با   Iشاخص فقر را می افزاید. شاخص کمتر، فقر با خانوار به فقیرتر خانوار یک از درآمد انتقال نوع

 عاجز فقیر افراد میان در فقر شدت توزیع بیان از ولی دهد می نشان کلی طور به را فقر عمقاینکه 

 .(0989)عرب مازار، حسینی نژاد،  ستا

عالوه بر اشکال فوق، شاخص نسبت شکاف درآمدی اصل انتقال، اصل حساسیت نسبی و اصل  -

نسبت تعداد فقیران در جامعه را تامین نمی کند و به همین دلیل تاسیر نتایی حاصل از کاربرد آن نیز 

 (. 017، 0970 آورد )ابوالاتحی قمی،ابهامات و تناقضاتی را به وجود می
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سن و دیگران دو معیار فوق را مورد انتقاد قرار داده اند؛ زیرا این معیارها توزیع درآمد در بین  -

فقرا را نادیده می گیرند و موجب سوء تعبیر در مورد وضعیت فقر می شوند. در واقع شاخص هایی که 

 ی مزایای بیشتری هستند. هم شکاف فقر و هم توزیع درآمد میان فقرا را درنظر می گیرند، دارا

  88شاخص  سن (8 - 8 – 8 – 8 – 8

سن با توجه به مصداق نداشتن اصل یکنواختی و اصل انتقال در دو شاخص فقر پیش گاته، که تا 

آن زمان تنها شاخصهای مورد استااده در بررسی های مربوط به اندازه گیری شدت فقر بودند، شاخص 

ین منظور سن از روش مبتنی بر اصل صل بر آن حاکم هستند. به اجدیدی را ارائه کرد که این دو ا

های پذیرفته شده پیروی کرده و عالوه بر دو اصل یکنواختی و انتقال، اصول دیگری را نیز در نظر 

فرد است، و مجموعه  nگرفته است. او برای تبیین اصول خود جامعه ای را در نظر می گیرد که دارای 

 دهد.نشان می  S(z)افراد فقیر را با 

مربوط به مجموعه  97در این جامعه، شکاف کل فقر xبه این ترتیب برای هر بردار توزیع درآمد 

شکاف فقر هر یک از افراد فقیر جامعه است،  98افراد فقیر آن عبارت از حاصل جمع موزون نرمال شده

 است. بنابراین: x , z( iv*(که ضریب وزنی آن 

𝑄(𝑧) = A(z, x) ∑ 𝑔𝑖vi(z, x)

i∈S(z)

               (3 − 2) 

پارامترهای رابطه هستند. عالوه بر منای نبودن ضریب  ivو  Aشکاف کل فقر، و  z( Q(که در آن 

، سایر ویژگیهای این دو پارامتر تابع اصل هایی است که برای مشخص کردن این رابطه کلی ivوزنی 

ر در بردار توزیع درآمد ماروض است، به شکاف کل فق را که حداکثر Q (z)شود. سن،  پدیرفته می

 را با پذیرش اصول زیر مشخص می کند:  ivو  Aعنوان شاخص فقر در نظر می گیرد و پارامترهای 

در بردار توزیع درآمد ماروض، در صورتی که    j  و  i  برای هر دو فرد  :89اصل عدالت نسبي

)x(jw <) x(iw   باشد، باید رابطه)x,z(jv <) x,z(iv  نیز برقرار باشد؛ که در این بیان منظور از

)x(iw  میزان رفاه حاصل از درآمدix  برای فردi  .ام جامعه است 

                                                 
36  Sen 
37  Aggregate Poverty Gap 
38  Normalized Weight Sum 
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مربوط به شکاف  x,z(iv(بر مبنای این اصل، ضریب وزنی : 48اصل ضرایب فني رتبه اي اردینال

عه است. بنابراین ام جامعه مساوی رتبه این فرد در ترتیب رتبه ای رفاه فردی فقیر جام iفقر فرد 

 هرچه درآمد یک فرد فقیر کمتر باشد، اندازه ضریب وزنی مربوط به شکاف فقر او بیشتر خواهد بود.

تعریف شده بر مبنای مجموعه )بزرگتر از(  <بر اساس این اصل، رابطه : 48اصل رفاه یکنواخت

است و  42ی دقیقا کاملیک رتبه بند x، برای هر بردار توزیع درآمد x(iw(اعداد رفاه فردی، یعنی 

، متناظر با مجموعه اعداد رفاه فردی، ixتعریف شده بر مبنای مجموعه درآمد های فردی،  >رابطه 

، در  xدر بردار توزیع درآمد  jو  iای از رابطه قبلی است. به بیان دیگر، برای هر دو فرد  49زیررابطه

 است.  نیز برقرار x(jw >) x(iw(باشد، رابطه  jx > ixصورتی که 

یر جامعه قبر مبنای این اصل، در صورتی که درآمد کلیه افراد ف: 44اصل میزان نرمال شده فقر

برابر با حاصل ضرب شاخص نسبت افراد فقر در شاخص نسبت  Q(z)مساوی باشد، میزان شدت فقر 

 شکاف درآمدی خواهد بود؛ یعنی:

Q(z) = P = HI 

 مبین شاخص فقر است. Pکه در آن 

دارد یک شاخص فقر مطلوب باید دارای این خصوصیت باشد که تعداد افراد فقیر، سن اعتقاد 

یع درآمد بین افراد فقیر، بر آن تاثیر بگذارد؛ و چون دو متوسط شکاف فقر آنان، و الگوی توزمیزان 

اساسا توزیع درآمد در بین افراد فقیر را در  (I)و نسبت شکاف درآمدی  (H)شاخص نسبت افراد فقیر 

نمی گیرند، بنابراین استااده از آنها در حالت عادی جامعه که متضمن نابرابر بودن توزیع درآمد  نظر

بین افراد جامعه است، دارای اشکال است. لیکن در حالت برابری کامل توزیع درآمد بین افراد فقیر، 

حالت بین افراد  ادغام این دو شاخص در یکدیگر می تواند میزان شدت فقر را نشان دهد؛ زیرا در این

 (.013، 0970 ابوالاتحی قمی،)ری درآمدی وجود ندارد فقیر نابراب

                                                                                                                                               
39  Relative Equity Axiom  
40  Ordinal Rank Weithgs Axiom 
41  Monotonic Welfare Axiom 
42  Strict Completed Ordering 
43  Sub-Relation 
44   Normalized Poverty Value Axiom   
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را با تعیین پارامترهای آن می توان به یک  (9 - 2)اکنون با توجه به آنچه گاته شد، رابطه کلی 

 رابطه مشخص تبدیل کرد. 

𝑥1اگر درآمد افراد جامعه به صورت  ≤ 𝑥2 ≤ ⋯  ≤ 𝑥i ≤  … ≤ 𝑥q ≤  … ≤ 𝑥n   در نظر

 رفته شود، بر اساس اصل رفاه یکنواخت، رفاه فردی آنان به این شکل رتبه بندی می شود:گ

 𝑤1(𝑥) ≤ 𝑤2(𝑥) ≤ ⋯  ≤ 𝑤i(𝑥) ≤ ⋯ ≤ 𝑤q(𝑥) ≤ ⋯ ≤ 𝑤n(𝑥)   

𝑖ام از جامعه ) iبه این ترتیب مالحظه می شود که برای هر فرد  ≤q تعداد )q+1-i  فرد در بین

ام جامعه است. بنابراین بر  iبیشتر یا مساوی رفاه فرد  فقیران جامعه وجود دارد که رفاه فردی آنان

 اساس ضرایب فنی رتبه ای اردینال:

(4 − 2)                                  𝑞 + 1 − 𝑖(z,x) = iV 

 ( به صورت زیر خواهد بود:9 - 2است و رابطه )

   𝑄 = 𝑃 = 𝐴(𝑧, 𝑥) ∑ 𝑔𝑖(𝑞 + 1 − 𝑖)

𝑞

𝑖=1

                          (5 − 2) 

است، شکاف فقر   *𝜇در حالت خاصی که درآمد کلیه افراد فقیر جامعه برابر یکدیگر و مساوی 

∗𝑔آنان نیز برابر یکدیگر و مساوی  = 𝑧 − 𝜇*  به شکل زیر در ( 5 - 2ه )خواهد بود. بنابراین رابط

 خواهد آمد:

P = 𝐴(𝑧, 𝑥) 𝑔∗
𝑞(𝑞 + 1)

2
                                        (6 − 2) 

که با استااده از حاصل جمع تصاعد حسابی بدست آمده است. از سوی دیگر بر اساس اصل میزان 

 نرمال شده فقر، اندازه شاخص فقر در این حالت خاص عبارت است از:

P = 𝐻𝐼 =
𝑞

𝑛
.
𝑔∗

𝑧
                                          (7 − 2) 

 به ترتیب زیر بدست می آید: A(z,x)( اندازه پارامتر 7 - 2( و )6 - 2) با مساوی قرارا دادن رابطه
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𝑞

𝑛
.
𝑔∗

𝑧
= 𝐴(𝑧, 𝑥) 𝑔∗

𝑞(𝑞 + 1)

2
 

𝐴(𝑧, 𝑥) =

𝑞
𝑛

.
𝑔∗

𝑧

𝑔∗ 𝑞(𝑞 + 1)
2

    

𝐴(𝑧, 𝑥) =
2

𝑛𝑧(𝑞 + 1)
                                           (8 − 2) 

( و تعریف شکاف فقر 8 -2( و )4 - 2( با توجه به روابط )9 - 2رابطه کلی )به این ترتیب 

)ix-=z𝑔𝑖( :به صورت زیر خواهد شد 

𝑃 = 𝑄(𝑧) = 𝐴(𝑧, 𝑥) ∑ 𝑔𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑣𝑖(z, x) 

     =
2

nz(q + 1)
[∑(𝑧 − 𝑥𝑖

𝑞

𝑖=1

)(𝑞 + 1 − 𝑖)] 

     =
2

n(q + 1)
∑(𝑞 + 1 − i) −

𝑞

𝑖=1

2

nz(q + 1)
∑ 𝑥𝑖

𝑞

𝑖=1

(q + 1 − i) 

 

∑ که با توجه به    (𝑞 + 1 − i) =
𝑞
𝑖=1

𝑞(1+𝑞)

2
 : 

𝑃 = 𝑄(𝑧) =
𝑞

𝑛
−

2

𝑛𝑧(𝑞 + 1)
∑ 𝑥𝑖(𝑞 + 1 − 𝑖)       

𝑞

𝑖=1

(9 − 2) 

از سوی دیگر رابطه تعیین کننده ضریب جینی توزیع درآمد بین افراد فقیر به صورت زیر خواهد 

 بود:
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𝐺∗ = 1 +
1

𝑞
−

2

𝑞2𝜇∗
[𝑞𝑥1 + (𝑞 − 1)𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑞] 

∑که عبارت داخل کروشه، بسط رابطه  𝑥𝑖(𝑞 + 1 − 𝑖)𝑞
𝑖=1 :است. بنابراین 

𝐺∗ = 1 +
1

𝑞
−

2

𝑞2𝜇∗
∑ 𝑥𝑖

𝑞

𝑖=1

(𝑞 + 1 − 𝑖)                      (10 − 2) 

جامعه است. بر مبنای این رابطه تساوی زیر نشان دهنده میانگین درآمد افراد فقیر  ∗𝜇که در آن 

 برقرار است:

∑ 𝑥𝑖

𝑞

𝑖=𝑞

(𝑞 + 1 − 𝑖) =
(1 +

1
𝑞

− 𝐺∗) 𝑞2𝜇∗

2
 

 ( خواهیم داشت:3 - 2که با جایگزینی آن در رابطه )

𝑃 =
1

𝑛𝑧(𝑞 + 1)
[𝑞𝑧(𝑞 + 1) + 𝑞2𝜇∗ (𝐺∗ −

1 + 𝑞

𝑞
)]           (11 − 2) 

 

 :را به صورت زیر نیز می توان نوشت( 00 - 2رابطه )

𝑃 =
𝑞

𝑛
+

𝑞2𝜇∗𝐺∗

𝑛𝑧(𝑞 + 1)
−

𝑞𝜇∗

𝑛𝑧
 

که با اضافه کردن رابطه 
𝑞2𝐺∗

𝑛(𝑞+1)
−

𝑞2𝐺∗𝑧

𝑛𝑧(𝑞+1)
=  به آن به صورت زیر در می آید:  0

𝑃 =
𝑞(𝑧 − 𝜇∗)

𝑛𝑧
+

𝑞2𝐺∗

𝑛(𝑞 + 1)
−

𝑞2𝐺∗(𝑧 − 𝜇∗)

𝑛𝑧(𝑞 + 1)
 

 0=که با اضافه کردن رابطه 
𝑞

𝑛
−

𝑞

𝑛
 :به آن خواهیم داشت 
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𝑃 =
𝑞

𝑛
−

𝑞

𝑛
+

𝑞2𝐺∗

𝑛(𝑞 + 1)
+

𝑞(𝑧 − 𝜇∗)

𝑛𝑧
−

𝑞2𝐺∗(𝑧 − 𝜇∗)

𝑛𝑧(𝑞 + 1)
 

 ( خواهیم داشت:2 – 2( و )0 – 2که با توجه به رابطه )

𝑃 = 𝐻 − 𝐻 + 𝐻
𝑞𝐺∗

𝑞 + 1
+ 𝐻𝐼 − 𝐻𝐼

𝑞𝐺∗

𝑞 + 1
 

 ، به صورت زیر در می آید:Hکه با فاکتور گرفتن 

𝑃 = 𝐻 [1 − (1 − 𝐼) (1 − 𝐺∗ (
𝑞

𝑞 + 1
))]           (12 − 2)           

به قدر کافی بزرگ باشد،  qدر صورتی که اندازه 
𝑞

𝑞+1
=  خواهد بود، بنابراین: 1

𝑃 = 𝐻[𝐼 + (1 − 𝐼)𝐺∗]                                 (13 − 2) 

( اثبات کننده نظریه سن است که می گوید: برای حالتی که تعداد افراد فقیر در 09 - 2رابطه )

جامعه زیاد است، تنها شاخص فقری که اصل های ضرایب فنی رتبه ای اردینال، رفاه یکنواخت و میزان 

 دست می آید.( ب09 - 2نرمال شده فقر در آن مصداق دارد، از رابطه )

های رفاه یکنواخت و ی توان دریافت که با توجه به اصلبر مبنای آنچه تا کنون گاته شد م

ضرایب وزنی رتبه ای اردینال، وارد کردن افراد غیر فقیر جامعه در تعیین شاخص فقر، تغییری در آن 

بود مساوی صار خواهد ایجاد نمی کند؛ زیرا بر مبنای این اصول، ضرایب وزنی اختصاص یافته به آنها 

 (.000)همان منبع، 

از ویژگی های شاخص سن آن است که اندازه آن بین صار )در حالتی که فرد فقیر در جامعه 

ه مساوی صار باشد( تغییر می کند وجود نداشته باشد( و یک )در حالتی که درآمد کلیه افراد جامع

رآمد کلیه افراد فقیر جامعه مساوی باشد همچنین در حالتی که د(. 0980)خداداد کاشی و دیگران، 

)0 = *G(  هر چه درآمد افراد فقیر کمتر باشد شاخص سن به سمت شاخص نسبت افراد فقیر)H( 

میل می کند؛ از سوی دیگر در این حالت، هر چه نسبت افراد فقیر جامعه بیشتر باشد، شاخص سن به 

 (.005نبع، د )همان مل می کنمی (I)سمت شاخص نسبت شکاف درآمدی 
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 انتقادات وارده به شاخص سن (8 - 8 – 8 – 8 – 8 – 8

 شاخص سن دارای اشکاالتی است که موارد زیر از آن جمله است:

شاخص سن اصل انتقال را در بعضی موارد نقض می کند. بر طبق این اصل، هرگونه انتقال  .0

ر را افزایش دهد؛ در حالیکه اگر درآمد از یک فرد فقیر به یک فرد با فقر کمتر باید اندازه شاخص فق

این انتقال درآمد موجب شود تا فرد دوم درآمدی بیش از درآمد متناظر با خط فقر شود، اندازه 

شاخص سن کاهش می یابد و در نتیجه اصل انتقال در این حالت خاص نقض می شود. دلیل این امر 

 است. ivبستگی اندازه شاخص سن به ضریب وزنی 

بزرگ باشد( نقض می کند. کافی به اندازه  qقارن را )جز در حالتی که شاخص سن اصل ت .2

در شاخص سن است. بنابراین هر چه تعداد افراد  ivاین امر نیز به دلیل وجود ضریب وزنی رتبه ای 

جامعه بیشتر شود، تغییرات آن نسبت به تغییرات متناسب تعداد افراد جامعه کمتر شده، و در نتیجه 

 ن نیز کمتر تغییر می کند.اندازه شاخص س

مورد نظر در اصل حساسیت نسبی )انتقال( را تامین  شاخص سن هیچ یک از دو حالت .9

درآمد فرد  ، فارغ از اینکه)ix - z(و شکاف فقر  ivنمی کند؛ زیرا با توجه به ضریب وزنی رتبه ای 

دو فرد در حاالت مختلف  ینچه میزان است، اگر تااوت رتبه بیا دریافت کننده درآمد به انتقال دهنده 

انتقال درآمد )و یا تااوت درآمد آنها در این حاالت( یکسان باشد، هر چند اندازه شاخص سن نسبت به 

قبل تغییر می کند، اما میزان تغییر در حاالت مختلف مورد نظر یکسان خواهد بود، و این امر ناقض 

 اصل حساسیت نسبی )انتقال( است.

یری را نقض می کند. به طور کلی نشان داده شده است که ذشاخص سن اصل تجزیه پ .4

شاخص های نابرابری رتبه ای قابل تجزیه به نابرابری بین گروه ها و نابرابری درون گروه ها نیستند. به 

همین دلیل شاخص سن نیز که مبتنی بر ضریب جینی است، و این ضریب نیز از جمله شاخص های 

 (.006منبع،  جزیه پذیری را تامین نمی کند )هماننابرابری رتبه ای است، اصل ت

 

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 



67 
 

  45شاخص  کاکواني( 4 - 8 – 8 – 8 – 8

ه کرده است که هر یک از آنها به جنبه های خاصی ی چندین شاخص برای بررسی فقر ارائکاکوان

از فقر اهمیت می دهد. برای آشنایی با این شاخص ها و آگاهی از ویژگی های آنها، هر یک به طور 

 خالصه توضیح داده می شود:

 ، شاخص زیر را به عنوان شاخص فقر پیشنهاد کرد:46او ابتدا با استااده از روش انتقال درآمد

𝐾1 = 𝐹(𝑧)
(𝑧 − 𝜇∗)

𝜇
                                 (14 − 2) 

میانگین  𝜇، و میانگین درآمد افراد فقیر  *𝜇خط فقر،   z، درصد زیر خط فقر  𝐹(𝑧) که در آن

 درآمد کل جامعه است.

نشان دهنده درصدی از کل درآمد جامعه است که انتقال آن از افراد غیر فقیر به افراد  1Kشاخص 

جامعه موجب می شود تا درآمد کلیه افراد فقیر به سطح درآمد خط فقر افزایش یافته و فقر از  فقیر

از جمله شاخص های است که میزان  1Kبین برود. به این ترتیب مالحظه می شود که شاخص 

 تر و عام تر آن نیز دارای این ویژگیفقر را نشان می دهد، و حاالت کلیسهولت یا سختی از بین بردن 

  .(029، 0970ابوالاتحی قمی، )یر شاخص های فقر متمایز می کند( اساسی است )که آنها را از سا

نسبت به نابرابری درآمد بین افراد فقیر جامعه حساسیت ندارد  1Kکاکوانی می پذیرد که شاخص 

ینی را شدت فقر ناکافی است. برای جبران این کمبود، او ضریب جو به همین دلیل برای اندازه گیری 

برای اندازه گیری میزان نابرابری درآمد بین افراد فقیر جامعه در نظر گرفته و در شاخص فقر خود وارد 

 ر باید دارای ویژگی های زیر باشد:می کند. او معتقد است شاخص فق

در صورتیکه درآمد کلیه افراد فقیر جامعه برابر یکدیگر باشد و به عبارت دیگر میزان نابرابری  .0

∗𝐺)بین آنها صار باشد  درآمد = o) حاصل می شود. (04 – 2)، اندازه شاخص فقر از رابطه 

                                                 
45  Kakwani 
46  Transfer of Income Approach 
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در صورتیکه درآمد کلیه افراد فقیر جامعه مساوی صار باشد، درآمد هر یک از این افراد برابر  .2

∗𝜇میانگین درآمد افراد فقیر و مساوی صار است ) = o ؛ و در نتیجه، حداکثر اندازه شاخص فقر)

𝐹(𝑧)ل معاد
𝑧

𝜇
𝐾خواهد بود. یعنی   ≤ 𝐹(𝑧)

𝑧

𝜇
 است.  

شاخص فقر باید نسبت به نابرابری درآمد بین افراد فقیر حساسیت داشته باشد؛ به این ترتیب  .9

که با فرض ثابت بودن سایر عوامل و شرایط، افزایش میزان نابرابری درآمد بین افراد فقیر باید اندازه 

𝐺، و بر عکس. یعنی به ازای تمام مقادیر شاخص فقر را افزایش دهد باید   ∗
𝜕K

∂G∗
> 𝑜  .باشد 

 برای تامین این ویژگی ها، کاکوانی شاخص کلی زیر را پیشنهاد می کند:

𝐾 =
𝐹(𝑧)

𝜇
[𝑧 − 𝜇∗ 𝑔(𝐺∗)]                           (15 − 2) 

 

𝐺تابع یکنواختی از 𝑔(G∗)که در آن   د شرایط زیر را داشته باشد: که بایاست   ∗

𝑜  ت این تابع بین صار و یک باشد: دامنه تغییرا .0 ≤ 𝑔(𝐺∗) ≤ 1 

در صورتیکه درآمد کلیه افراد فقیر جامعه مساوی یکدیگر باشد، اندازه این تابع به حداکثر  .2

∗𝐺خواهد رسید. یعنی به ازای  = 𝑔 (𝐺رابطه    0 ∗) =  برقرار است.  1

برابری بین افراد فقیر جامعه، اندازه این تابع پیوسته کاهش می یابد. یعنی با افزایش میزان نا .9

𝐺به ازای تمام مقادیر   برقرار است. ′G𝑔)*( > 0رابطه   ∗

دارای سه ویژگی   𝐾وجود داشته باشد، شاخص فقر  𝑔(𝐺∗)در صورتیکه این سه شرط در تابع 

𝑔 (𝐺در حالتی که مورد نظر کاکوانی خواهد بود؛ عالوه بر این  ∗) = به   𝐾باشد، شاخص کلی   1

 تبدیل می شود.  𝐾1شاخص خاص 

𝑔(𝐺∗)کاکوانی دو تابع  = 1 − 𝐺∗        و𝑔(𝐺∗) =
1

1+𝐺∗
ازای  را پیشنهاد می کند که به  

 به شاخصهای خاص زیر تبدیل می شود:  𝐾آنها شاخص 
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𝐾2 =
𝐹(𝑧)

𝜇
[𝑧 − 𝜇∗(1 − 𝐺∗)]                             (16 − 2) 

 

𝐾3 =
𝐹(𝑧)

𝜇
[𝑧 −

𝜇∗

1 + 𝐺∗
]                                (17 − 2) 

  

شاخص فقری است که بر مبنای اصل های عدالت نسبی، ضرایب وزنی رتبه ای   𝐾2شاخص 

 می توان به آن دست یافت.  تعدیل یافتهاردینال، رفاه یکنواخت و میزان نرمال شده فقر 

را بر مبنای اصل های عدالت نسبی و رفاه یکنواخت و دو اصل زیر بدست   𝐾3کاکوانی شاخص 

 آورد:

اصل اول: مجموع ضرایب وزنی تخصیص داده شده به شکاف فقر کلیه افراد جامعه متناسب با  -

 تعدا افراد فقیر جامعه است.

در جامعه،   𝑥وط به شکاف فقر فرد فقیر با درآمدمرب 𝑣(𝑧,𝑥)اصل دوم: ضریب وزنی  -

متناسب با درآمد کلیه افراد دیگری است که درآمد آنان بیشتر از درآمد او و کمتر از درآمد خط فقر 

است. به این ترتیب مالحظه می شود که ترتیب وزن دادن به شکاف فقر افراد فقیر در روش سن )اصل 

ناسب با تعداد افرادی است که درآمد آنان بیشتر از درآمد فرد مورد ضرایب وزنی رتبه ای اردینال( مت

نظر است، در حالیکه وزن تخصیص داده شده به شکاف فقر هر فرد فقیر بر مبنای اصل دوم کاکوانی 

متناسب با میزان درآمد افرادی )و نه تعداد آنان( است که درآمد آنان بیشتر از درآمد فرد مورد نظر 

 ( 025بع، همان مناست. )

 48توربک  -گریر   –شاخص فوستر  (5 - 8 – 8 – 8 – 8

ارائه دادند.   𝐹𝐺𝑇 فوستر و همکارانش گروه دیگری از شاخص ها را تحت عنوان 0384در سال 

شاخص فوق بخصوص از آن جهت درخور تامل است که باعث شده عالوه بر معیار اصابت فقر )درصد 

                                                 
47  Foster J. , Greer J. , Thorbecke E. 
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در میان فقرا سنجیده شود؛ عالوه بر این، این سه پژوهشگر بنیان  افراد فقیر(، میزان شدت فقر نیز

روش خود را بر این باور می گذارند که تجزیه پذیری از ویژگی های مهم یک شاخص فقر مطلوب و 

ها، بتوان مناسب است. به عبارت دیگر شاخص فقر مطلوب آن است که عالوه بر داشتن سایر ویژگی

آن نقش فقر هر یک از زیرگروه های جامعه در کل میزان فقر جامعه را آن را تجزیه، و به وسیله 

بررسی کرد. به اعتقاد آنان حداقل انتظار آن است که به فرض ثابت بودن سایر شرایط، کاهش میزان 

فقر در یکی از زیرگروه های جامعه، میزان فقر در کل جامعه را کاهش دهد. از سوی دیگر بهترین 

ه به وسیله شاخص فقر بتوانیم اندازه میزان تاثیر تغییر فقر در هر یک از حالت نیز آن است ک

 (040، 0970کنیم )ابوالاتحی قمی، میزان فقر جامعه را برآورد زیرجامعه ها در کل 

 فوستر و همکارانش شاخص فقر خود را به صورت زیر تعریف می کنند:

𝐹𝐺𝑇 =
1

𝑛𝑧2
∑ 𝑔𝑖

2

𝑞

𝑖=1

                                 (18 − 2) 

 

میزان فقر در جامعه را به صورت مجموع موزون )و نرمال شده(   𝐹𝐺𝑇به عبارت دیگر شاخص

شکاف فقر افراد فقیر درنظر می گیرد، که ضریب وزنی هر شکاف فقر همان شکاف فقر است. در 

 (040همان منبع، )نتیجه میزان محرومیت هر فرد فقیر تابعی از میزان شکاف فقر او است. 

صورت گروهی از شاخص ها تعمیم  فوستر و همکارانش به تبعیت از کاکوانی شاخص خود را به

پارامتر فقرگریزی و پارامتری مثبت است. به عبارت دیگر هرچه  αاست.  α که دارای پارامتر دهندمی

به فقیر ترین افراد اهمیت  بزرگتر باشد به معنی آن است که جامعه از فقر گریزان تر بوده و αاندازه 

 به صورت زیر است: FGTبیشتری می دهد. حالت تعمیم یافته شاخص 

𝐹𝐺𝑇(𝛼) =
1

𝑛
∑(

𝑧 − 𝑥𝑖

𝑧
)𝛼                 𝛼 ≥ 𝑜

𝑞

𝑖=1

              (19 − 2) 
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نشان دهنده خط  zام است؛  iام و یا خانوارهای سطح  iنشان دهنده مصرف خانواده  ixکه در آن 

 را پوشش می دهد. iنشان دهنده جمعیتی است که سطح  nفقر، و 

𝛼 این شاخص کلی و عام به ازای = 𝑜  به شاخصH به ازای ،𝛼 = ، و به HIبه حاصلضرب  1

𝛼 ازای = 𝛼ترتیب می توان نشان داد که به ازای  این تبدیل می شود. به FGTبه شاخص  2 > 2 ،

 نتقال نسبی را نیز تامین می کند.این شاخص اصل ا

این شاخص به توزیع فقر در میان فقیران حساس است چون در آن هرچه افراد فقیرتر باشند، وزن 

عمق فقر  حساسیت بیشتری به 𝛼(؛ یعنی با افزایش 2116، 48بیشتری به آنها تعلق می گیرد )ورنر

فرد یا خانوار فقیر از خط فقر تعیین در این حالت شاخص فوق براساس تااوت درآمد  .داده می شود

)عرب مازار و  دارندمی شود و بیشترین وزن متوجه خانوارهایی است که از خط فقر فاصله زیادتری 

، به ترتیب وزن بیشتری به افراد فقیرتر  Hو  FGT ،HI(. پس در شاخصهای  0989حسینی نژاد، 

 داده شده است. 

یک شاخص تجزیه پذیر باید اصل یکنواختی زیرگروه را تامین فوستر و همکاران او عقیده دارند که 

زیرگروه تقسیم شود و بردار درآمد هر  mفردی مورد بررسی به  nکند؛ به این ترتیب که اگر جامعه 

، اصل زیر باید در یک شاخص تجزیه پدیر ,m) . . . (j=1,2,باشد  jnو تعداد افراد آن  jxزیرگروه 

 صدق کند:

و تبدیل  jبردار درآمدی باشد که با تغییر درآمدها در زیرگروه  𝑥اگر  یرگروه:اصل یکنواختي ز

تغییری نکرده، و در صورتیکه  jnبدست آمده باشد، به شرط آنکه  𝑥jبه  jxبردار درآمد آن زیرگروه از 

یز باید بیشتر از میزان فقر ن 𝑥باشد، میزان فقر بردار  jxبیشتر از میزان فقر بردار  𝑥jمیزان فقر بردار 

 باشد. xبردار 

 توان رابطه زیر را نوشت: ( می03 - 2رابطه )با توجه به 

𝐹𝐺𝑇(𝛼) = ∑
𝑛𝑗

𝑛

𝑚

𝑗=1

 𝐹𝐺𝑇(𝛼)
𝑗

                             (20 − 2) 

                                                 
48 Verner 
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که در آن 
𝑛𝑗

𝑛
 𝐹𝐺𝑇(𝛼)

𝑗  نشان دهنده سهم زیرگروهj زان فقر در جامعه، و در کل می𝐹𝐺𝑇(𝛼)
𝑗 

ام جامعه مورد بررسی است. به این ترتیب میزان فقر )که  jشاخص فوستر، گریر و توربک در زیرگروه 

اندازه گیری می شود( در کل جامعه برابر است با مجموع موزون میزان فقر در  FGTبا شاخص 

زیرگروه، سهم جمعیتی آن زیرگروه از کل زیرگروه های آن جامعه، به شرط آنکه ضریب وزنی هر 

جمعیت جامعه باشد. بنابراین هر چه سهم جمعیتی یک زیرگروه بیشتر باشد، تغییر میزان فقر در آن 

 زیرگروه تاثیر بیشتری در تغییر میزان فقر در کل جامعه خواهد داشت. 

ارای ویژگی های مطلوب در عین سادگی، در مقایسه با سایر شاخص های فقر د 𝐹𝐺𝑇(𝛼)شاخص 

𝛼 بیشتری است. این شاخص اصل یکنواختی  > 𝛼، اصل انتقال، اصل حساسیت نسبی 1 > 2  ،

اصل تقارن، اصل نسبت تعداد افراد فقر در جامعه، اصل تمرکز بر افراد فقیر، اصل تجزیه پذیری و اصل 

ین اصل اخیر توسط کلیه عدم حساسیت نسبت به تغییر متناسب خط فقر و درآمد افراد فقیر )البته ا

خص های نسبی هستند( را تامین شاخص های فقر معرفی شده تامین می شود، چون همه آنها شا

سب و کند. به عبارت دیگر این شاخص دارای تمام ویژگی هایی است که برای یک شاخص فقر منامی

 .(042، 0970)ابوالاتحی قمی،  مطلوب در نظر گرفته شده است

 

 49شاخص تاکایاما( 8 - 8 – 8 – 8 – 8

 این اشکاالت که کند ارائه فقری شاخص کرد سعی و گرفت اشکال دو سن فقر شاخص به تاکایاما

 :از عبارتند اشکال دو این نباشد. را نداشته

اساس   بر جامعه افراد از یک هر فقر شکاف به یافته اختصاص وزنی ضرایب ،سن شاخص در .0

نادیده  جامعه در غیرفقیر افراد وجود و است "51شده بریده مددرآ توزیع" در وی درآمد بندی رتبه

 نسبی از ماهوم یک را فقر که صورتی در زیرا است. جامعه کل مشکل فقر حالیکه در شود؛ می گرفته

                                                 
49 Takayama  
50  Truncated Distribution 
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 نمی فقیر جامعه افراد درآمد با تنها را خود درآمد جامعه فقیر فرد هر بگیریم نظر در درآمدها تااوت

 .گیرد می نظر در ارزیابی این در نیز را غیرفقیر فرادا درآمد بلکه ،سنجد

 کل و فقر، خط با متناظر درآمد جایگزین را جامعه درآمد میانگین چنانچه سن شاخص در .2

شاخص  شود. می تبدیل جینی ضریب به تقریبا شاخص کنیم، فقیر افراد جایگزین را افراد جامعه

 با صار برابر باشد مساوی جامعه افراد همه درآمد یکهحالت در جایگزینی این از حاصل درآمد نابرابری

 .شود می

توسط  شده ارائه فقر شاخص که گیرد می نظر در را اصل ها از ای مجموعه تاکایاما ترتیب این به

 :کند می فرض زیر کلی صورت به را درآمد توزیع نابرابری شاخص وی کنند. تایید را وی

𝑇 = 𝐵 ∑ 𝑣𝑖𝑔𝑖 + 𝐶                                  

𝑛

𝑖=1

(21 − 2) 

 

 ضرایب وزنی غیر منای هستند. iVپارامتر های رابطه، و  Cو  Bشاخص نابرابری،  Tکه در آن 

اندازه  از است عبارت توزیع یک درآمدی نابرابری اندازه دهد می نشان فوق رابطه که همانطور 

 (. 23، 0980)خداداد کاشی و دیگران، عه جام افراد همه به مربوط درآمدی شکاف کل موزون

  :از عبارتند گیرد می نظر در خود شاخص تعیین برای تاکایاما که را اصولی

 فرد رتبه این با است برابر جامعه فرد امین iمربوط به شکاف درآمدی  iVضریب وزنی  اصل اول:

 .خواهد بود I −1+n =  iv جامعه. به ترتیب  کل فردی رفاه بندی رتبه در

 مساوی نابرابری میزان اندازه باشند داشته یکسانی درآمد جامعه افراد کلیه که زمانی : دوم اصل

 (.T=0)  شد خواهد صار

 بقیه و شود داده اختصاص جامعه از فرد یک به جامعه درآمد کل که صورتی در : سوم اصل

𝑇رابطه    از نابرابری میزان اندازه ،باشند نداشته درآمدی هیچگونه جامعه افراد = 1 −
1

𝑛
 بدست  

 . آید 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 



74 
 

اساس شاخص  این بر و است جینی ضریب همان Tنابرابری  شاخص که کند می اثبات تاکایاما

دارد  اعتقاد که این وجود با وی کند. می ارائه "50شده منقطع درآمد توزیع" ماهوم بر پایه را خود فقر

 بر این حال عین در ولی کند، ایجاد تغییری فقر شاخص اندازه در نباید غیرفقیر افراد درآمد تغییرات

 بردار درآمدی وی گرفت. نادیده را غیرفقیر افراد وجود توان نمی فقر شاخص تعیین در که است باور

 می کند: تعریف زیر صورت به را X *(z)  منقطع

𝑋∗(𝑧) = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, … , 𝑥𝑞
∗ , 𝑥𝑞+1

∗ , … , 𝑥𝑛
∗ ) 

 توان از می آن طریق از که است کلیدی و بنیادین ماهوم یک منقطع درآمد توزیع کایاما،تا نظر از

 این بر (.91منبع،  )همان  کرد استااده فقر شدت گیری اندازه برای درآمدی نابرابری های شاخص

 :دهد می ارائه زیر صورت به را خود فقر تاکایاما شاخص اساس

𝑇𝑎 = 𝐷 ∑ 𝑣𝑖(𝜇𝑧 − 𝑥𝑖
∗) + 𝐸 

𝑖∈𝑆(𝑥𝑞
∗ )

                              (22 − 2) 

 

  هستند. رابطه پارامترهای Eو  Dو  جامعه، افراد کل درآمد میانگین 𝜇𝑧آن  در که

 58شاخص تون (8 - 8 – 8 – 8 – 8

تعدادی از  تون بر پایه مطالعه چگونگی تاثیر انتقال درآمد از افراد پردرآمدتر به افراد فقیرتر در

ارائه شاخص خود می پردازد. او ابتدا خانواده ای از شاخص های فقر را به  شاخص های فقر رایی، به

 صورت زیر تعریف می کند:

𝑃𝑟 = 𝐴(𝑧, 𝑞, 𝑛) ∑ 𝑔𝑖(𝑞 + 1 − 𝑖)                           

𝑞

𝑖=1

(23 − 2) 

 

                                                 
51 Censored Income Distribution 
52 Thon 
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یرات درآمد افراد فقیر بررسی می کند. در و عکس العمل آن را نسبت به انتقاالت درآمدی و نیز تغی

معلوم و مشخص است. انتقاالت درآمد به گونه ای است  nو  zانجام این امر او فرض می کند که اندازه 

که رتبه نسبی انتقال دهنده و انتقال گیرنده را تغییر نمی دهد و انتقاالت درآمد به صورت انتقاالت 

، تا زمانی که تعداد افراد فقیر zو  nبطه باال به ازای اندازه مشخص منارد در نظر گرفته می شود. در را

به صورتی موزون شده است که به  rPنیز تغییر نمی کند. در ضمن  Aجامعه تغییر نکند اندازه پارامتر 

شکاف های فقر بزرگتر اهمیت بیشتری می دهد و ضریب وزنی مربوط به افراد غیر فقیر جامعه مساوی 

 نتیجه می توان گات: صار است. در

ایانه بین افراد فقیر، در صورتیکه تعداد افراد فقیر تغییر نکند،یک انتقال درآمد برابر گرقضیه اول: 

 را کاهش می rPمد یک فرد فقیر و یا انتقال درآمد از فردی ثروتمند به فردی فقیر، اندازه افزایش درآ

رآمد یک فرد فقیر و یا انتقال بین افراد فقیر، کاهش دمقابل، یک انتقال درآمد نابرابر گرایانه  ردهد. د

 را افزایش می دهد. rPمد از فردی فقیر به فردی غیر فقیر، اندازه درآ

در صورتی که انتقال درآمد یا تغییر درآمد موجب تغییر تعداد افراد فقیر جامعه شود، ارتباط بین 

ل درآمد بین افراد فقیر و افراد غیر فقیر، و تغییر و انتقال درآمد بین افراد فقیر، انتقا  rPعکس العمل 

درآمد افراد غیر فقیر به سادگی و روشنی حالت فوق نیست؛ زیرا در نتیجه تغییر تعداد افراد فقیر، هم 

در  rPو هم ضرایب وزنی مربوط به افراد تغییر می کند. برای بررسی تغییرات اندازه شاخص  Aپارامتر 

کند که درآمد یکی از افراد غیر فقیر جامعه به اندازه ای کاهش یابد )مثال در این موارد، او فرض می 

شود.  zنتیجه انتقال به یک فرد غیر فقیر دیگر و یا کاهش مقداری از درآمد یک فرد فقیر( که مساوی 

، 0970نار می شود )ابوالاتحی قمی،  q+1بنابراین تعداد افراد فقیر جامعه یک نار افزایش یافته و 

، تعاریف زیر را  𝑃�̅� و rPخواهد بود. تون بر مبنای مقایسه  𝑃�̅�شاخص فقر متناظر با این حالت (. 090

 ارائه می کند:

 rPبا فرض ثابت بودن سایر شرایط، اگر کاهش تعداد افراد فقیر باعث کاهش شاخص تعریف اول: 

)که در این صورت  ،د افراد فقیر جامعه دارد(، این شاخص بستگی مثبت با تعدا𝑃�̅�<rPشود )یعنی 

 است.( PCNP59دارای ویژگی  rPشاخص 
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با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اگر کاهش تعداد افراد فقیر باعث افزایش شاخص تعریف دوم: : 

rP  شود )یعنی𝑃�̅�>rP (، این شاخص با تعداد افراد فقیر جامعه بستگی منای دارد. )که در این صورت

 است.( NCNP54دارای ویژگی  rPخص شا

 با توجه به تعاریف باال دو قضیه زیر به سادگی اثبات می شوند:

 z , q<nاست، به شرط آن که برای کلیه مقادیر  PCNPشاخصی  rPشاخص  قضیه دوم:

 دارای ویژگی زیر باشد: A(z , q , n)پارامتر 

𝐴(𝑧, 𝑞, 𝑛)

𝐴(𝑧, 𝑞 + 1, 𝑛)
<

𝑞 + 1

𝑞
                                     (24 − 2) 

  

 z , q<nاست، به شرط آن که برای کلیه مقادیر  NCNPشاخصی  rPشاخص  قضیه سوم:

 دارای ویژگی زیر باشد: A(z , q , n)پارامتر 

𝐴(𝑧, 𝑞, 𝑛)

𝐴(𝑧, 𝑞 + 1, 𝑛)
>

𝑞 + 3

𝑞 + 1
                                       (25 − 2) 

 

( به شکلی باشد که هیچ یک از دو ویژگی 29 - 2در رابطه ) Aتیکه پارامتر به این ترتیب، در صور

به ازای ثابت بودن سایر شرایط و کاهش تعداد افراد فقیر جامعه، ممکن  rPباال را تامین نکند، شاخص 

افزایش، و برای تعدادی دیگر از بردارهای درآمد کاهش یابد.  xاست برای تعدادی از بردارهای درآمد 

وجود ندارد که نسبت به   rP(، هیچ شاخص 29 - 2ته واضح است که با توجه با رابطه تعریای )الب

 تغییر تعداد افراد فقیر جامعه حساسیت نداشته باشد. بنابراین قضیه زیر را می توان اثبات کرد:

𝑃𝑟 رابطه  q - n < 1با ویژگی  xاگر برای بردار درآمد  قضیه چهارم:
̅̅ ̅< rP اشد، می توان برقرار ب

ل درآمد از یک فرد فقیر کم نشان داد که مجموعه انتقاالت درآمدی متوالی وجود دارد که شامل انتقا

 کاهش می یابد. rPتر به یک فرد فقیر پردرآمدتر بوده و در نتیجه آن، اندازه شاخص درآمد
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درآمد او به یک فرد  برای اثبات این قضیه، اگر درآمد یک فرد غیر فقیر در نتیجه انتقال بخشی از

تبدیل شود، و شاخص فقر  x'به بردار  xکاهش یافته و بردار درآمد اولیه  zثروتمند دیگر تا میزان 

𝑃�̅�مربوط به آن 
∗

 باشد، داریم: 

 𝑃�̅�
∗

= 𝑃�̅� = 𝐴(𝑧, 𝑞 + 1, 𝑛) ∑ 𝑔𝑖(𝑞 + 2 − 𝑖)

𝑞

𝑖=1

                (26 − 2) 

  

انتقال داده شود،  zاز یک فرد فقیر به فرد فقیر دارای درآمد  dیار کوچک درآمد حال اگر مقدار بس

𝑃�̅�حاصل شده و شاخص فقر مربوط به آن،  x"بردار درآمد 
∗∗

 ، عبارت است از:  

 𝑃�̅�
∗∗

= 𝐴(𝑧, 𝑞, 𝑛) [∑ 𝑔𝑖(𝑞 + 1 − 𝑖) + 𝑑(𝑞 + 1 − 𝑖∗)

𝑞

𝑖=1

]       (27 − 2) 

  

، میزان آن به اندازه ای کوچک در نظر گرفته شده که رتبه فرد انتقال دهنده  dمد در انتقال درآ

(*i را تغییر نمی دهد. حال اگر اندازه )d :به سمت صار میل کند 

𝑃�̅�
∗∗

→ 𝑃𝑟 < 𝑃�̅� = 𝑃�̅�
∗
                             (28 − 2)                                

      

ه این ترتیب مالحظه می شود که در نتیجه یک انتقال درآمد نابرابر گرایانه بین افراد فقیر )که ب

 rPکم شده است. این کاهش در اندازه  rPتبدیل می کند(، اندازه شاخص  x"را به بردار  x'بردار 

زیرا از سویی به رآیند دو تاثیر متضاد انتقال درآمد از یک فرد فقیر به فرد فقیر پر درآمد تر است. ب

کاهش می یابد، و از سوی دیگر به دلیل یک انتقال  rPدلیل کاهش یک نار از تعداد افراد فقیر اندازه 

افزایش  rPدرآمد نابرابر گرایانه که موجب گسترده تر شدن شکاف فرد انتقال دهنده می شود، اندازه 

است.  dتابعی از اندازه  rP( افزایش 92 - 2همچنین با توجه به رابطه ) (.092یابد )همان منبع، می

و در نتیجه تاثیر افزایش انتقال درآمد نابرابر گرایانه  rPبه سمت صار، افزایش  dبنابراین با میل کردن 

به سمت صار میل می کند؛ و به این ترتیب ثابت می شود که همیشه یک انتقال درآمد نابرابر گرایانه 

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 



78 
 

را کاهش دهد )به شرط این که تعداد افراد فقیر در نتیجه این  rPازه می تواند وجود داشته باشد که اند

 انتقال تغییر کند(. 

 55آلف -همینگ  -شاخص کالرک  (1 - 8 – 8 – 8 – 8

و ویژگی های آنها نشان دادند که هر چند  Pو  H ،Iاین سه محقق با بررسی شاخص های 

ین حال دارای دو اشکال عمده است که به نسبت به دو شاخص دیگر اولویت هایی دارد، با ا Pشاخص 

 است.   57و دیگری اشکال تکنیکی 56نظر آنان، یکی از آن دو، اشکال ماهومی

مربوط به چگونگی منظور کردن ماهوم   Pبه نظر کالرک و همکاران او اشکال ماهومی شاخص 

م در نظر گرفته فقط محرومیت نسبی افراد فقیر با ه p محرومیت نسبی در آن است؛ زیرا در شاخص 

شده و محرومیت نسبی افراد فقیر نسبت به افراد غیر فقیر به حساب نمی آید؛ در حالیکه کالرک و 

همکارانش عقیده دارند میزان محرومیت هر کس باید با مقایسه درآمد او با دیگران اندازه گیری شود، 

عی آنان و درآمد افراد غیر فقیر با این شرط که در این مقایسه، درآمد افراد فقیر مساوی درآمد واق

  (.098ناظر با خط فقر در نظر گرفته شود )همان منبع، مساوی درآمد مت

ناشی از روش موزون کردن رتبه ای آن است که در نتیجه آن، میزان  Pاشکال تکنیکی شاخص 

به افراد درگیر تاثیر انتقال مقدار معینی درآمد از یک فرد فقیر به فرد فقیر دیگر تابعی از تااوت رت

انتقال )یعنی تعداد افرادی که در بردار توزیع درآمد بین افراد فقیر جامعه، بین فرد انتقال دهنده و فرد 

انتقال گیرنده قرار دارند( بوده و به میزان درآمد آنان بستگی ندارد. به عبارت دیگر  انتقال مقدار 

، به شرط آنکه تعداد افراد بین فرد انتقال مشخصی درآمد بین دو فرد فقیر با اختالف درآمد معین

دهنده و فرد انتقال گیرنده ثابت باشد، در کلیه سطوح درآمدی موجب تاثیری یکسان بر اندازه شاخص 

P  می شود. این امر به آن معنی است که شاخصP را تامین نمی کند نسبی )انتقال(  اصل حساسیت

 (.096)همان منبع، 

ند برای رفع این اشکال باید گروهی از توابع رفاه اجتماعی تعیین شده و کالرک و همکارانش معتقد

الگو های توزیع درآمد بر مبنای آن مقایسه شوند؛ و سپس شاخص های نابرابری مناسب از آنها 
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استخراد شوند. به این ترتیب آنان گروه توابع رفاه اجتماعی را در نظر می گیرند که نسبت به رفاه 

را نیز در  53بوده، و درضمن ماهوم مورد نظر سن از محرومیت نسبی 58پذیر جزا جمعفردی به صورت م

  (.096، 0970باشد )ابوالاتحی قمی، خود داشته 

اگر محرومیت نسبی افراد فقیر جامعه یکسان در نظر گرفته شود، حالت خاصی از آن می تواند به 

 شکل زیر باشد:

𝑑(𝑔𝑖) = (
1

𝛼
)𝑔𝛼

𝑖                    𝛼 ≥ 1                             (29 − 2) 

  

 α  پارامتری است که گریز از نابرابری را نشان می دهد و شرطα ≥ موجب می شود این تابع  1

رت تابعی کاهنده، متقارن نسبت به درآمد افراد فقیر تابعی مقعر باشد. اگر تابع رفاه اجتماعی را به صو

–اد فقیر در نظر گرفته و آن را با یر از شکاف فقر افرو جمع پذ 𝑤(𝑔, 𝛼) :نشان دهیم، داریم 

−𝑤(𝑔, 𝛼) = ∑ 𝑑(𝑔𝑖)

𝑞

𝑖=1

                   𝑖 = 1,2, … , 𝑞            (30 − 2) 

 

 بردار شکاف فقر است. 𝑔که در آن 

–به این ترتیب مالحظه می شود که تابع رفاه اجتماعی  𝑤(𝑔, 𝛼) اد فقیر تابعی از شکاف فقر افر

𝛼است و ماهوم سن از محرومیت نسبی را تامین می کند. در این رابطه اگر  = باشد، میزان رفاه  1

𝛼اجتماعی تابعی از مجموع شکاف فقر افراد فقیر است؛ در صورتیکه  > باشد، در تعیین میزان رفاه  1

ود؛ و در شرایطی اجتماعی وزن بیشتری به درآمد های کمتر )شکاف های فقر گسترده تر( داده می ش

𝛼که  →  (.098منبع،  ، میزان رفاه اجتماعی فقط به کمترین درآمد بستگی دارد )همان∞

                                                 
58  Additively Separable 
59  Relative Deprivation 
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کالرک و همکاران او به تبعیت از آتکینسون برای اندازه گیری نابرابری در توزیع شکاف های فقر، 

کنند که اگر را به صورت شکاف فقری تعریف می  " 61معادل شکاف فقر توزیع متعادل"ابتدا ماهوم 

همه افراد فقیر آن شکاف درآمد را داشته باشند، دارای همان اندازه رفاه اجتماعی خواهند بود که با 

 نشان داده شود داریم: ∗∗𝑔آورند؛ که اگر با توزیع شکاف های فقر فعلی نیز بدست می

𝑔∗∗ = [
1

𝑞
∑ 𝑔𝑖

𝛼

𝑞

𝑖=1

]

1
𝛼

                         𝑖 = 1,2, … , 𝑞                 (31 − 2) 

  

 و شاخص فقر را نیز به صورت زیر تعریف می کنند:

𝐶𝐻𝑈 = 𝐻𝐼 (
𝑔∗∗

�̅�
) =

𝑞𝑔∗∗

𝑛𝑧
                           (32 − 2) 

 

عبارت است از نسبت مجموع معادل شکاف فقر توزیع متعادل به  CHUبه این ترتیب شاخص 

موع شکاف فقر )یعنی حالتی که درآمد کلیه افراد جامعه مساوی صار و شکاف فقر حداکثر اندازه مج

 (.098باشد( )همان منبع،  zهمه افراد برابر 

،  H  ،I شاخص آن است که تابعی فزاینده از از ویژگی های این
𝑔∗∗

�̅�
 𝛼)یعنی محرومیت نسبی( و  

و اصل انتقال و حساسیت نسبی )انتقال( را تامین است؛ اندازه آن بین صار و یک تغییر می کند؛ و د

 .می کند

 88شاخص بالکوربي و دونالدسون (9 - 8 – 8 – 8 – 8

برای تعیین شاخص فقر و معرفی ماهوم درآمد  62بالکوربی و دونالدسون با استااده از روش رفاه

با عنوان ، شاخص فقر سن را تعمیم داده و شاخص های فقر )نسبی و مطلق( خود را 69نماینده

                                                 
60  Equally Distributed Equivalent Poverty Gap 
61   Blackorby C. & Donaldson D. 
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ارائه می دهند. به دلیل آنکه روش های مورد استااده آنان اساسا مشابه  " 64شاخص های اخالقی"

نیز همان ماهوم  "درآمد نماینده"است، ماهوم  CHUروش کالرک و همکاران او در ارائه شاخص 

مشابه شاخص و شاخص ارائه شده توسط آنان دارای ویژگی هایی نسبتا  ،"تعادل درآمد توزیع متعادل"

CHU :است. بنابراین به شکل خالصه توضیح داده می شود 

تعریف می  بالکوربی و دونالدسون شاخص نسبی نابرابری درآمد بین افراد فقیر را به صورت زیر

 کنند:

I𝑝 =
𝜇∗ − 𝜆

𝜇∗                                   (33 − 2) 

  

انتخاب شده  65فقیر است که وابسته به تابع ارزیابی اجتماعیدرآمد نماینده بین افراد  𝜆که در آن 

 است. از سوی دیگر شاخص سن را به صورت زیر می تون نوشت:

𝑃 = 𝐻[𝐼 + (1 − 𝐼)𝐺∗] 

    = 𝐻 [
𝑧−𝜇∗

𝑧
+

𝜇∗

𝑧
𝐺∗]                           (34 − 2) 

 

  pIدرآمد بین افراد فقیر( شاخص  )ضریب جینی توزیع  G*( به جای 94 - 2اگر در رابطه )

 )شاخص نسبی نابرابری درآمد بین افراد فقیر( را جایگزین کنیم، داریم:

𝑃 = 𝐻 [
𝑧 − 𝜇∗

𝑧
+

𝜇∗

𝑧
(
𝜇∗ − 𝜆

𝜇∗
] 

    = 𝐻 [1 −
𝜇∗

𝑧
+

𝜇∗

𝑧
(1 −

𝜆

𝜇∗
)] 

                                                                                                                                               
62  Wefare Approach 
63  Representative Income 
64  Ethicalindices 
65  Social Evaluation Function 
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    = 𝐻 [1 −
𝜆

𝑧
] = 𝐵𝐷                                (35 − 2) 

  

بستگی به تابع ارزیابی اجتماعی  λماهوم  ت واس شاخص فقر بالکوربی و دونالدسون BD که

، و در نتیجه برای λ انتخاب شده دارد و بنابراین به ازای هر تابع ارزیابی اجتماعی، تابع خاصی نیز برای

له توابعی است که خاصی وجود خواهد داشت. رابطه زیر از جم BDهر تابع ارزیابی اجتماعی، شاخص

λ :را بر مبنای آن می توان بدست آورد 

𝜆 = 𝑞−2 ∑(2𝑖 − 1)𝑥𝑖

𝑞

𝑖=1

                      (36 − 2) 

 

𝑥1ترتیب خاصی از درآمد افراد فقیر است، به طوریکه  ixکه در آن  ≥ 𝑥2 ≥  …  ≥ 𝑥𝑞   .باشد

گین هندسی درآمد افراد فقیر را مساوی میان λن البته به ازای توابع ارزیابی اجتماعی معینی می توا

∏ )یعنی 𝑥
𝑖

1

𝑞𝑞
𝑖=1یعنیهای خاصی از آن ، و یا حالت(، میانگین حسابی درآمد افراد فقیر(  

∑ (
𝑥𝑖

𝑟

𝑞
)

1

𝑟
𝑞
𝑖=1   0به شرط اینکه < 𝑟 ≤  باشد( در نظر گرفت.  1

فقیر در جامعه، اصل تمرکز بر افراد فقیر، و اصل  این شاخص اصل یکنواختی، اصل نسبت افراد

عدم حساسیت نسبت به تغییر متناسب درآمد خط فقر و درآمد کلیه افراد فقیر را تامین می کند و 

ارزیابی اجتماعی انتخاب شده، می  اندازه آن در دامنه صار و یک نوسان دارد. همچنین، بسته به تابع

 .(049همان منبع، اسیت نسبی را تامین کند. )تواند تجزیه پذیر بوده و اصل حس
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 :88شاخص چاکراوارتي (88 - 8 – 8 – 8 – 8

شکاف درآمد "است که بر مبنای ماهوم  CHUشاخص چاکراوارتی، حالت تعمیم یافته شاخص 

و  Pاین شاخص نشان می دهد که شاخص  (.049است )همان منبع، بنیاد گذاشته شده  " 67نماینده

CHU  هم خانواده هستند. شاخص شاخص هاییCHU :را به صورت زیر می توان باز نوشت 

𝐶𝐻𝑈 =
𝑞𝑔∗∗

𝑛𝑧
= 𝐻𝐼

𝑔∗∗

�̅�
                             (37 − 2) 

 

 برای تعمیم دادن این شاخص، تابع محرومیت بین افراد فقیر را به صورت زیر در نظر می گیریم:

𝐹 = 𝐹(𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑞)                            (38 − 2) 

 

شکاف  =( بین افراد فقیر جامعه را آن شکاف درآمدی )𝑔𝑒در صورتی که شکاف درآمدی نماینده )

فقر( تعریف کنیم که اگر شکاف درآمد همه افراد فقیر معادل آن باشد، این توزیع شکاف درآمدی از 

باشد )همان منبع، درآمدی مورد بررسی تااوتی نداشته  نقطه نظر کل جامعه افراد فقیر با توزیع شکاف

 :(، یعنی044

𝐹(𝑔𝑒 × 1) = 𝐹(𝑔)                                 (39 − 2) 

 

 بردار مناسبی )با توجه به تعداد افراد فقیر( از عدد یک است، بنابراین: 1که در آن 

𝑔𝑒 = 𝐸(𝑔)                               (40 − 2) 

  

                                                 
66  Chakravarty S.R. 
67  Representative Income Gap 
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 است.  Fعبارت از بیان یک کمیت عددی مشخص برای  Eکه ماهوم 

 چاکراوارتی شاخص فقر خود را به صورت زیر تعریف می کند:

𝐶𝐻𝐴 =
𝑞

𝑛

𝑔𝑒

𝑧
                         (41 − 2) 

 

 شت:اگر تابع محرومیت کلیه افراد فقیر هم شکل یکدیگر باشند، می توان نو

𝐹 = 𝜑[�̅�(𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑞)]                               (42 − 2) 

  

را به صورت زیر  �̅�است. حال اگر تابع  68تابع هموژن خطی مثبت �̅�تابعی فزاینده و  𝜑 که در آن

 در نظر بگیریم:

�̅�(𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑞) = ∑ 𝑎𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑔𝑖                            (43 − 2) 

 

میانگین شکاف  𝑔𝑒یک توالی مثبت و غیر فزاینده است، و با توجه به اینکه  iaکه درآن توالی 

 ( می توان نوشت:49 - 2( و )41 - 2درآمدی کلیه افراد فقیر جامعه است، بر اساس رابطه )

𝑔𝑒 = 𝐹(𝑔) =
∑ 𝑎𝑖𝑔𝑖

𝑞
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑞
𝑖=1

 

است. با  iaدرآمدی واقعی کلیه افراد فقیر جامعه با ضریب وزنی که میانگین موزون شکاف 

 ( خواهیم داشت:40 - 2در رابطه ) 𝑔𝑒جایگزینی 

                                                 
68  Positively Linearly Homogeneous 
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𝐶𝐻𝐴 =
𝑞

𝑛𝑧
𝑔𝑒 

          =
𝑞

𝑛𝑧

∑ 𝑎𝑖𝑔𝑖
𝑞
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖
𝑞
𝑖=1

 

          =
𝑞

𝑛𝑧

1

∑ 𝑎𝑖
𝑞
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖𝑔𝑖
𝑞
𝑖=1                         (44 − 2) 

 

𝑎𝑖که اگر    =  𝑞 +  1 −  𝑖  را در آن جایگزین کنیم، به شاخصP   تبدیل می شود )زیرا در

∑این حالت  𝑎𝑖
𝑞
𝑖=1  =  ∑  (𝑞 + 1 − 𝑖)

𝑞
𝑖=1  =  ∑

𝑞(𝑞+1)

2

𝑞
𝑖=1   است (. از سوی دیگر، اگر𝑔𝑒 

بدست می آید.  CHU( جایگزین شود، شاخص 40 - 2شده و در رابطه )در نظر گرفته  ∗∗𝑔مساوی 

تا اندازه ای تغییر می کند و در حاالت خاص، مشابه  �̅�ویژگی های این شاخص با توجه به شکل تابع 

 (.044ای شاخص های بدست آمده از آن است )همان منبع، ویژگی ه

 

 جمع بندي و نتیجه گیري

ه درآمد، از دیرباز گریبانگیر ابناء بشر بوده است. موضوعی که تاکنون مشکل فقر و توزیع ناعادالن

مطالعات زیادی در مورد آن صورت گرفته و برای کاهش آن نظریات و راهکارهای مختلای ارائه شده 

و در واقع می توان گات در بین پژوهشگران برای ارائه راهکار   است. البته این نظریات متااوت هستند

قی برای کاهش فقر اختالف نظر وجود دارد؛ اما همگی بر این باورند که مطالعه پیرامون جامع و دقی

 فقر و تالش برای اندازه گیری آن، مقدمه ای است برای سیاستگزاری در جهت فقر زدایی. 

 ،های اساسی زندگی استبه معنای ناتوانی در برآورده کردن نیازبه طور کلی فقر در جوامع انسانی 

مکان کافی برای تأمین حداقل آن وضعیت افراد و خانواده هایی است که داری توان و ا و مصداق

دیگر ضروریات اولیه و بهداشت و مسکن نیستند؛ همچنین های زندگی شامل غذا، پوشاک، نیاز

متعارف زندگی نظیر آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و غیره نیز از مواردی است که نبودشان در 

  .اهمیت می یابدایجاد فقر 
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. فقر مطلق و نسبی، فقر گروهی از پژوهشگران نیز تالش کردند فقر را از ابعاد مختلف تعریف کنند

موقتی، فقر موردی و فراگیر، فقر مادی و معنوی، و فقر اولیه و ثانویه از سطوحی هستند که  دائمی و

 پژوهشگران مختلف در تحقیقات خود برای فقر قائل شده اند. 

ن گام برای مطالعه پیرامون فقر، پس از تعریف آن، تعیین و معرفی شاخص و معیاری برای دومی

فقیر ها را از غیر فقیر ها جدا کرد.  با استااده از خط فقر،ابتدا باید . به این منظور سنجش فقر است

آن متااوت خط فقر مقدار معین و الیتغیری نیست و بسته به ماهومی که از فقر در نظر داریم، مقدار 

-روش خواهد بود؛ و به عالوه، مقدار خط فقر به زمان و مکان نیز حساس است. برای محاسبه خط فقر

شود. مهم ترین و های مختلای وجود دارد که هرکدام بر اساس تعریف متااوتی از خط فقر ارائه می 

خط فقر مطلق  های محاسبه خط فقر که تا کنون معرفی شده اند، بر محاسبهکاربردی ترین روش

تأکید دارند. برخی از این روش ها عبارتند از: روش نیازهای اساسی، روش راونتری، روش اورشانسکی 

 و روش نسبت غذا.

 را فقر الگوی تواند نمی تنهایی به فقر خط و فقیر افراد تعداد البته باید توجه داشته باشیم که که

جوامع  این در فقر شدت جامعه چند یا دو در مشابه نفقیرا تعداد و فقر خط ازای به زیرا ،کند توصیف

برای مطالعه دقیق تر وضعیت فقر در جامعه الزم است پس از  . از این روباشد متااوت تواند می

تاکیک افراد فقیر از افراد غیر فقیر از طریق محاسبه خط فقر، شاخص های دیگری که وسعت و عمق 

صرفنظر از اینکه شاخص مورد استااده چیست و کدام  ند.فقر را بهتر ترسیم می کنند محاسبه شو

بخش از فقر جامعه را بیشتر و بهتر توضیح می دهد، در صورتی می توان به نتایی آن استناد کرد که 

 اصول زیر را احراز کند:

اصل یکنواختی، اصل انتقال، اصل تقارن جمعیت، نسبت تعداد فقیران در جامعه، تمرکز بر افراد 

)یکنواختی و انتقال(، تجزیه پذیری، عدم حساسیت نسبت به تغییر متناسب  ساسیت نسبیفقیر، ح

 .خط فقر و درآمد فقیران

توربک،  –گریر  –شاخص های نسبت افراد فقیر، نسبت شکاف درآمدی، سن، کاکوانی، فوستر 

های ی از شاخصآلف، بالکوربی و دونالدسون، و چاکراوارتی تعداد  –همین   –تاکایاما، تون، کالرک 

فقری هستند که تاکنون معرفی شده و مورد آزمون تجربی قرار گرفته اند، و با وجود آنکه هیچ کدام 

بدون نقص نیستند، هر یک به نوعی وضعیت و شدت فقر را در جامعه مورد واکاوی قرار می دهند. 
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  پیشگفتار

انجام یک پژوهش علمی، قبل از هر چیز نیازمند مطالعه گسترده روی موضوع تحقیق، و نیز 

بررسی تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران دیگر درباره موضوع مورد نظر است. این کار عالوه بر 

قات تکراری نیز آنکه باعث گسترده شدن دید محقق نسبت به موضوع تحقیق می شود، از انجام تحقی

کند. عالوه بر این مقایسه روش کار و نتایی حاصل از سایر تحقیقات انجام شده روی جلوگیری می

گیری موضوع مورد نظر، به محقق این امکان را می دهد که با دقت و اطمینان بیشتری به نتیجه

 تری را ارائه دهد.تر و کاربردیهای علمیها و سیاستپرداخته، و پیشنهاد

 به همین منظور در این فصل پس از بیان مختصری از تاریخچه مطالعات مربوط به فقر، به بررسی

 ، در داخل و خارد از کشور خواهیم پرداخت.در حوزه فقرپژوهش های انجام شده  برخی از مهم ترین

 ( تاریخچه محاسبات مربوط به فقر8-8

و همکارانش در  63گردد. برای مثال کین بوط به فقر به قرن هیجدهم باز میاولین مطالعات مر

اطالعاتی درباره وضعیت فقرا در  70و می هیو 71این قرن به برآورد تعداد فقرا پرداختند؛ و انگلس

در کتاب خود اطالعاتی درباره وضع بودجه  0737شهرهای انگلستان تهیه کردند. و ادن هم در سال 

طور جدی خط فقر برای اولین بار توسط فردی به  وری کرد. امابهحوزه کلیسایی گردآ 011خانوار در 

 0832 – 37محاسبه شد. وی با انجام مطالعات میدانی در شهر لندن فقر را برای سال های  72نام بوت

ه و تحلیل وضعیت درآمدی به تجزی 79فردی به نام راونتری 0310محاسبه کرد. بعد از بوت و در سال 

ویورک را با وضعیتی که بوت در لندن بدست آورده بود مقایسه ها پرداخت. او وضعیت فقر در نیخانوار

کرد. راونتری توانست شاخص و استانداردی برای فقر بر مبنای برآوردی از حداقل میزان تغذیه و دیگر 

  (.0973مایحتاد زندگی بدست آورد )صمد حکمتی، 

تری پیدا کرد. در ه وسیعموضوع فقر، عمق و دامن با ورود محققان آمریکای شمالی به این عرصه، 

های زیادی که با هدف رائه کرد، که این تعریف در بررسیتعریای از خط فقر ا 74هانتر 0341سال 

                                                 
69  King 
70  Engels 
71  Mayhugh 
72  Boot 
73  Rowntree 
74  Hunter 
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بدست آوردن شاخص عینی در خصوص حداقل رفاه و بودجه خانوار مناسب برای تامین حداقل 

از اولین  76و تاونسند 75مایحتاد خانوارهای شهر نیویورک انجام گرفت، به کار گرفته شد. ابل اسمیت

کسانی بودند که در حوزه بودجه خانوار به تحقیق پرداختند. آنها از روش بودجه خانوار و هزینه برای 

خط فقر را به صورت تجربی اندازه  هم ار نخستین کسانی بود که 77تعیین فقر استااده کردند. باولی

 (. 0982گیری کرد )پاکدامن، 

ریف و اندازه گیری دامنه جهت انجام مطالعات تطبیقی درباره تعیکی از نخستین کوشش ها در 

به عمل آمد؛  78توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،شورهای پیشرفته اروپا و آمریکافقر در ک

که به دلیل ارتباط نزدیک میان مسئله فقر و نحوه توزیع درآمد و امکانات معیشتی، این مطالعات 

 ت مربوط به توزیع درآمد انجام می شوند.تطبیقی تحت عنوان مطالعا

دی هم عالقه زیا 81و سازمان بین المللی کار 73های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانیسازمان

اند. در همین راستا در برخی کشورهای در حال توسعه مطالعات به این نوع مطالعات نشان داده

و فنی این دو سازمان بهره  ه از حمایت مادیگسترده ای درباره فقر و توزیع درآمد انجام شده ک

اند. همچنین کتابشناسی جامعی از مطالعات فقر در کشورهای در حال توسعه توسط سازمان گرفته

بانک جهانی مورد استااده قرار ته که بخشی از آنها در گزارش های ساالنه فبین المللی کار انتشار یا

 (. منبع گیرد )همانمی 

)یعنی با شروع برنامه اول توسعه(  0950جدی روی فقر برای اولین بار در سال  در ایران مطالعه

ریزی در ایران به عمل آمد که نشان ای توسط موسسه برنامهمطالعه 0959 – 54انجام گرفت. در سال 

زیر خط فقر معیشتی زندگی می کرده اند )صمد حکمتی،  0950جمعیت در سال  %42می داد 

فقر، شناسایی فقرا،  های بسیاری در خصوص تعیین خط فقر، عمقپژوهش تاکنون(. از آن سال 0973

 های فقر و سیاست های فقر زدایی انجام گرفته است.و سایر شاخص

 

                                                 
75  Abel - Smith 
76  Townsend 
77  Bowley 
78  Organisation for Economic Co-operation and Development 
79  World Trade Organization 
80  International Labor Organization 
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 ( مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه فقر8-8

پیرامون فقر و توزیع درآمد مطالعات زیادی صورت گرفته است. بخش زیادی از این مطالعات، 

خصوصا در خارد از کشور، مربوط به ارائه مباحث تئوریک، از جمله بیان تعاریف و معرفی رویکردهای 

های مربوط به آن است. البته محققین زیادی هم بر اساس در زمینه اندازه گیری فقر و شاخصمختلف 

مطالعات میدانی در  تئوری های ارائه شده، به صورت تجربی و با استااده از آمار و ارقام رسمی به انجام

 زمینه فقر مبادرت ورزیدند.

در ایران و قبل از انقالب کارهای تجربی محدودی در این خصوص صورت گرفت که عمدتا توسط 

کارشناسان سازمان برنامه، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و تعدادی از دانشگاهیان انجام شده بود. 

نامه تعدیل اقتصادی تعداد مطالعات تجربی پیرامون فقر، در پس از انقالب و به ویژه بعد از اجرای بر

موسسات تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی و دانشگاهیان افزایش یافت. در بعضی از این کارهای تجربی به 

فقر به عنوان یک معضل و آسیب اجتماعی، و در برخی دیگر به عنوان یک پدیده اقتصادی توجه شده 

نجام شده توسط محققان مختلف، درمی یابیم که فقر یک پدیده چند وجهی است. با بررسی مطالعات ا

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

 (.92، 0980و روستایی، متخصصین محیط زیست و . . . قرار گرفته است )خداداد کاشی، 

های متااوت مورد بررسی قرار ان را از جنبه های مختلف و به روش اقتصاددانان معضل فقر در ایر

اند. در بعضی از این مطالعات خط فقر محاسبه شده و در بعضی دیگر عالوه بر خط فقر درصد داده 

افراد فقیر نیز برآورد شده است. در تعدادی از این مطالعات هم شاخص های فقر همچون شاخص سن، 

 محاسبه شده است.  درصد فقیرها و شکاف فقر

عالوه بر تحقیقات صورت گرفته در زمینه محاسبات فقر، گروه دیگری از پژوهشگران مطالعات 

زدایی و خود را روی سایر مباحث مرتبط با فقر، از جمله ارتباط الگوی مصرف و فقر، سیاست های فقر 

 ند. ه است متمرکز کردثیر رشد اقتصادی بر فقر، و مباحثی از این دیا عوامل موثر بر فقر، تأ

در ادامه برخی مطالعات انجام شده در زمینه فقر، در ایران و سایر کشورها، و خالصه نتایی هر یک 

های مربوط به آن بیان خواهد شد. از آنجا که پژوهش حاضر بر اندازه گیری خط فقر و برخی شاخص

دسته اول مطالعات  ا بیان شود،ام شده در دو دسته مجزتمرکز دارد، سعی شده خالصه مطالعات انج

 مربوط به اندازه گیری شاخص های فقر، و دسته دوم مطالعات مربوط به فقر در سایر حوزه ها.
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 ( مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیري فقر 8 - 8 - 8

در آغاز مقوله فقر و توزیع درآمد را مورد  "فقر، خط فقر و کاهش فقر"در مقاله ( 8885پژویان )

توجه قرار داده و سپس به بحث خط فقر می پردازد. او در این مقاله ابتدا تعریای از فرد فقیر ارائه 

کرده است. به نظر او کسی که قادر به فراهم کردن نیازهای عادی اساسی خود، خصوصا اولین نیاز 

ی زم براهزینه الاو )سالمت جسم و تغذیه مناسب(، نباشد فقیر محسوب می شود. در مرحله بعد 

که از سوی متخصصین و سازمان های ذیصالح بهداشتی و تغذیه ای  رامین سبد حداقل مواد غذایی تأ

ضروری تلقی می شود، محاسبه کرد. بدین ترتیب اگر اعضای خانوار نتوانند مقدار کالری الزم را از 

به ارزش های طریق مواد غذایی مصرف شده فراهم کنند، فقیر محسوب می شوند. پژویان با محاس

ها، خط دی، و با توجه به مخارد این گروهغذایی دریافتی خانوارهای موجود در گروه های مختلف درآم

محاسبه کرد. در ادامه، با توجه به اعتقاد سن، اتکینسون و کاکوانی در  0979فقر ریالی را برای سال 

س اطالعات بدست آمده از مورد عدم توانایی خط فقر در مشخص کردن درجه یا شدت فقر، بر اسا

 شکاف فقر، و مدل پیشنهادی کاکوانی، به محاسبه مقدارکمک مورد نیاز به فقرا پرداخت.

ابعاد گوناگون "در پژوهشی با عنوان  (8888اداره بررسي هاي اقتصادي بانک مرکزي ایران )

برای را یین شدت و شکاف فقر، ضریب جینی و شاخص نسبت هزینه دهک باال به پا "فقر در ایران

 محاسبه کرده، که برخی از نتایی آن به شرح جدول زیر است: 0970 – 80سالهای 

 : شاخص شکاف فقر8-8جدول 

 8818 8818 8889 8881 8888 8888 8885 8884 سال

نسبت شکاف فقر بر اساس 

 002/1 072/1 246/1 204/1 24/1 273/1 515/1 558/1 در روز $8سرانه 

ساس نسبت شکاف فقر بر ا

 596/0 802/0 517/2 339/0 058/2 586/2 488/9 829/9 در روز $8سرانه 

 ( 8888منبع: اداره بررسي هاي اقتصادي بانک مرکزي ایران )
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 کالري در روز 8889: شدت فقر بر اساس روش 8-8جدول 

 8889 8881 8888 8888 8885 8884 8888 8888 8888 سال

 267/1 288/1 239/1 480/1 910/1 919/1 994/1 233/1 998/1 شهري

 289/1 288/1 233/1 235/1 235/1 999/1 956/1 960/1 972/1 روستایي

 ( 8888منبع: اداره بررسي هاي اقتصادي بانک مرکزي ایران )

 

ثیر برخی سنجه های بررسی خط فقر و تأ"ای تحت عنوان  در مقاله( 8888پیراسته و رنجبر )

، با استااده از سیستم الگوی خطی هزینه با "(0958 – 75در ایران ) اقتصاد کالن بر مولاه های فقر

وجود عادات مصرفی و تابع مطلوبیت استونگری، خط فقر نسبی و پنی شاخص دیگر مرتبط با فقر را 

ای سنجه های اقتصاد یر پارهثد کردند. سپس به منظور ارزیابی تأدر ایران برآور 0958 – 75طی دوره 

بر شاخص های پنی گانه مذکور، تحلیل های اقتصاد  ده سیاست های مختلف دولتزتاب دهنبا کالن

سنجی چندگانه ای را صورت دادند. نتایی مطالعه حاکی از متوسط نرخ رشد ساالنه خط فقر به میزان 

درصد در مناطق شهری و روستایی ایران طی دوره مورد بررسی است. برازش سنجه های اقتصاد  21

های پنی گانه فقر نیز نشان می دهد که افزایش تولید ملی، سهم مخارد عمرانی دولت کالن بر مولاه 

د، حاشیه ثیر معکوس، و افزایش نابرابری های توزیع درآمبر پدیده فقر تأ در تولید ملی، و نرخ مالیات

 ثیر مستقیم بر آن دارد.نرخ ارز و تورم تأ

گیری فقر در ایران بر حسب خصوصیات اندازه "در پژوهشی با عنوان ( 8888خداداد کاشي )

، فقر را با استااده از شاخص سن و از "اجتماعی و اقتصادی خانوارها: کاربرد شاخص سن در ایران

 محاسبه کرد، که خالصه نتایی آن بدین شرح است: 0964 – 71روش نیازهای اساسی در دوره 
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 : محاسبه فقر بر اساس شاخص سن8-8جدول 

 8888 8889 8881 8888 8888 8885 8884 سال

 08/1 21/1 25/1 25/1 29/1 20/1 05/1 شهر

 01/1 18/1 00/1 00/1 13/1 02/1 ااااا روستا

 (8888منبع: خداداد کاشي )

در این مقاله اشاره می شود که سن با توجه به اصول متعارف، معیاری برای اندازه گیری رتبه ای 

 صول متعارف یک ماهوم رتبه ای از رفاه را ارائه می دهند. ، که مجموعه این اه استفقر ارائه کرد

 : 68تا  64یافته های این مقاله داللت بر آن دارد که در فاصله سال های 

فقر در ایران افزایش یافته ولی پس از آن رو به کاهش گذارده است. این گرایش در مناطق  .0

یید برای سطوح مختلف سواد مورد تأ، و مختلف جغرافیایی، برای مشاغل و گروه های سنی مختلف

 تجربی قرار گرفته است. 

 اندازه فقر در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. .2

در مناطق مختلف جغرافیایی، این بررسی نشان می دهد که بیشترین اندازه فقر مربوط به  .9

تان و بلوچستان، و کمترین و سیس ،استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، ایالم

 اندازه فقر مربوط به استان های تهران، فارس و اصاهان بوده است.

خانوارهایی که سرپرست آنها دارای مشاغل علمی، فنی و تخصصی است، در مقایسه با سایر  .4

 حرف، کمتر دچار فقر هستند.

 بیشترین میزان فقر نزد خانوارهایی است که سرپرست آنها بی سواد است. .5

سال است، در مقایسه با سایر گروه های سنی  56خانوارهایی که سن سرپرست آنها بیشتر از  .6

 فقیرتر هستند؛ و بیشترین شدت فقر نزد خانوارهایی است که سرپرست بازنشسته دارند.
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بررسی و اندازه گیری شاخص های فقر و نابرابری توزیع درآمد "در ( 8888ترابي و همکاران )

، بر اساس هزینه سرانه و حداقل کالری مورد نیاز، فقر نسبی و مطلق، و نیز "(0965–75در ایران )

 محاسبه کردند.  75تا  65شاخص های فقر و نابرابری را طی سال های 

مقایسه فقر و ارتباط آن با متغیرهای کالن "در مقاله ای با عنوان ( 8888طبیبیان و همکاران )

خط فقر مطلق، خط فقر  ،، بر اساس روش حداقل کالری"0955 – 67اقتصادی کشور طی سال های 

کاف فقر را طی نسبی، درصد خانوار های فقیر، و همچنین شاخص های فقر نظیر نسبت افراد فقیر و ش

گیری کردند. نتایی این تحقیق حاکی از آن است که روند فقر طی سال های مورد ها اندازهاین سال

 بررسی نزولی بوده است.

، "برآورد خط فقر در استان تهران و مقایسه تطبیقی آن با کل کشور"در ( 8889) حکمتيصمد 

به برآورد خط فقر از روش خط فقر ذهنی پرداخته است. وی در این مطالعه به کمک سیستم مخارد 

(، هزینه ای را که خانوارهای شهری به عنوان حداقلی از مخارد تجربه کرده اند بدست LESخطی )

گروه کاالیی  8در  0963 – 78تحقیق برای تخمین خط فقر از آمار مخارد سالهای  آورد. در این

استااده شده، و عالوه بر خط فقر، شاخص های دیگر همچون کشش ها و درصد خانوارهای زیر خط 

 فقر نیز محاسبه شده است. 

سیستان و  گستره و عمق فقر در استان"عنوان  در مقاله ای با (8889کشاورز حداد )

مبادرت ورزید. در این تحقیق با  0969 – 76، به سنجش خط فقر این استان در دوره "بلوچستان

استااده از آمار بودجه خانوار و شاخص قیمت، ابتدا گستره و سپس عمق فقر در مناطق شهری و 

روستایی استان سیستان و بلوچستان برآورد شده است. این محقق برای سنجش خط فقر کاربرد 

خارد خطی استونگری را مناسب دانسته و با استااده از این روش خط فقر و فقر مطلق را سیستم م

 اندازه گیری کرده است. 

، ضمن برآورد خط فقر "برآورد فقر غذایی در استان آذربایجان شرقی"در ( 8818اسد زاده )

ی مهم فقر را ها، شاخص0974ذربایجان شرقی در سال غذایی برای مناطق شهری و روستایی استان آ

های ا استااده از سیستم تقاضای هزینهبرای این استان محاسبه کرده است. همچنین در این تحقیق ب

خطی، به برآورد کشش های قیمتی و درآمدی اقالم عمده هزینه خانوار پرداخته شده است. نویسنده 

تی بیانگر این واقعیت های درآمدی و قیماضای مصرفی خانوارها از طریق کششمعتقد است مطالعه تق
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است که خانوارهای فقیر سهم کوچکی از افزایش درآمدشان را به خرید کاالهای خوراکی اختصاص 

می دهند، و در نتیجه زدودن فقر غذایی به مراتب مشکل تر و پر هزینه تر از زدودن فقر مالی خواهد 

 بود.

، به تخمین سبد غذایی "یراناندازه گیری فقر در ا"هشی تحت عنوان ودر پژ( 8818محمودي )

پرداخته است. وی در این تحقیق  0968 – 79برای مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 

نشان می دهد که نرخ فقر در دوره مورد بررسی در کل کشور افزایش یافته، اما در مناطق شهری، با 

 وجود افزایش نرخ فقر، وضعیت فقیرترین فقرا بهبود داشته است.

 "0981 – 82محاسبه خط فقر در ایران طی سال های "در ( 8818اقري، حیدري و پیمان )ب

، بر اساس معیارهای حداقل کالری، درصدی از میانگین  0981 – 82خط فقر را برای سال های 

مخارد و درصدی از میانه محاسبه کردند، که در تمامی این محاسبات خط فقر شهری بزرگتر از خط 

کالری در  2911بوده است. همچنین بر اساس نتایی بدست آمده بر مبنای روش نیاز به فقر روستایی 

خانوارهای روستایی، و در سال  درصد5/00خانوارهای شهری و  درصد 00حدود  0981روز، در سال 

 خانوارهای روستایی زیر خط فقر بوده اند. درصد01خانوارهای شهری و  درصد02حدود  0982

بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر در جوامع "در ( 8818) طرازکار و زیبایي

، شاخص های مختلف توزیع درآمد و فقر را برای خانوارهای شهری و روستایی هر "روستایی وشهری

یک از استان های اصاهان، سمنان و فارس با یکدیگر مقایسه کرده اند. بر اساس یافته های این 

دالنه درآمد و شکاف فقر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. همچنین پژوهش توزیع ناعا

سطح رفاه خانوارهای روستایی هر استان در مقایسه با مناطق شهری همان استان پایین تر است، که 

و در نتیجه  در صورت بی توجهی به این مسئله، پیامدهای آن موجب افزایش شکاف بین شهر و روستا

 اجرت روستاییان و کاهش تولیدات کشاورزی خواهد شد.افزایش مه

برآورد میزان فقر و شدت آن در "در مطالعه ای با عنوان ( 8818عرب مازار و حسیني نژاد )

، شدت فقر خانوارهای FGTبا استااده از شاخص  "گروه های مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایران

و محل سکونت محاسبه کردند. نتایی این مطالعه حاکی از  روستایی را با توجه به شغل سرپرست خانوار

آن است که گذشته از خانوارهای با سرپرست بیکار یا از کار افتاده که در بدترین شرایط رفاهی به سر 
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می برند، شدت فقر در خانوارهایی که سرپرست آنها به کشاورزی اشتغال دارد بیش از سایر خانوارهای 

 است.جامعه روستایی ایران 

فقر، توزیع درآمد و رفتار مصرفی "ای تحت عنوان مقاله( در 8818کاوسي و قلمزن نیکو )

شکاف فقر و و نیز براساس روش حداقل کالری، را فقر ، خط "(0974 – 81خانوارهای استان گیالن )

 های نسبت هزینه دهک باال به دهک پایین را در مناطق شهری و روستایی استان گیالن طی سال

محاسبه کردند. نتایی بدست آمده در مورد نسبت هزینه دهک باال به دهک پایین در جدول  81-0974

 زیر نشان داده شده است:

 (8884 – 18: نسبت هزینه دهک باال به دهک پایین در مناطق شهري و روستایي استان گیالن )4-8جدول 

 8818 8889 8881 8888 8888 8885 8884 سال

 09/00 16/01 8/02 32/06 02/02 28/20 9/04 شهري

 8/07 06/08 45/22 83/92 03/03 20/24 7/20 روستایي

 48/04 5/04 6/07 3/24 6/05 67/22 08 کل

 (8818منبع: کاوسي و قلمزن نیکو )

تر از خانوارهای شهری مد در خانوارهای روستایی بداین نتایی حاکی از آن است که توزیع درآ

 است.

بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و "در مطالعه ای تحت عنوان ( 8814خالدي و پرمه )

، به بررسی وضعیت فقر مطلق و نسبی در مناطق شهری و روستایی "(0975 – 82روستایی ایران )

 طی سال های مذکور پرداخته و به نتایی زیر رسیدند:

صعودی داشته ا روند تورم، سیر خط فقر مطلق و نسبی طی دوره مورد بررسی، متناسب ب .0

 .است
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میزان فقر مطلق و نسبی در دوره مورد بررسی در خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای  .2

 شهری بوده است.

نوشت و در  "اندازه گیری شاخص و پویش فقر در ایران"مقاله ای با عنوان ( 8814رئیس دانا )

گیری کرد. نتیجه محاسبات اندازه  0982آن شاخص سن و شاخص کاکوانی را برای ایران برای سال 

 او بیانگر باال بودن اندازه این شاخصها برای اقتصاد ایران است. 

، با استااده "SSTاندازه گیری شدت فقر در ایران: کاربرد شاخص "در ( 8815باقري و کاوند )

 2911از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و با در نظر گرفتن خط فقر مطلق 

کالری )محاسبه شده در مطالعه قبل( برای مناطق شهری و روستایی، شدت فقر را با استااده از 

اندازه گرفته، و سپس به منظور اطمینان آماری از برآورد صورت  89و  82در سالهای  SSTشاخص 

یی گرفته، با استااده از روش بوت استرپ، فاصله اطمینان شاخص مورد نطر را محاسبه کردند. نتا

و در مناطق  8/0در مناطق روستایی  82نسبت به سال  89حاکی از آن است که شدت فقر در سال 

درصد افزایش داشته است. در عین اینکه شدت فقر در این دو سال در مناطق شهری  7/0شهری 

 بیش از مناطق روستایی بوده است.

در استان سرسبز  اندازه گیری فقر"در پژوهشی با عنوان ( 8815گیلک حکیم آبادي )

ن دران مانند آموزش، بهداشت و تأمی، عوامل موثر بر سطح زندگی مردم استان مازن"مازندران

اساس برای این استان برهای فقر را بررسی کرده، و سپس شاخص 0969 – 84اجتماعی را طی دوره 

 خط فقر محاسبه شده از طریق سیستم مخارد خطی پویا اندازه گرفته است.

جمعیت استان مازندران زیر  درصد 48شان می دهد در دوره مورد مطالعه به طور متوسط نتایی ن

درصد خط فقر به هر فرد  44خط فقر قرار داشته، و پر کردن شکاف فقر مستلزم پرداخت متوسط 

بوده است. روند شاخص سرشمار و شکاف فقر بیان کننده این است که نسبت افراد فقیر به کل 

 زندران و همچنین شدت فقر در این استان رو به کاهش بوده است. جمعیت استان ما

، فقر را در مناطق "0968 – 89فقر در ایران طی سال های "در ( 8818فر و ابراهیمي )راغ

اندازه  با استااده از آمار هزینه و درآمد خانوارها 89تا  68شهری و روستایی ایران طی سال های 

ا ابتدا خط فقر مطلق را با استااده از رویکرد نیازهای اساسی و بر مبنای ور آنهگرفتند. برای این منظ

کیلو کالری محاسبه کرده، و برای اضافه کردن حداقل نیازهای غیر خوراکی از روش  2111حداقل 

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

FGT  پرداختندز سال های مورد بررسی برای مناطق شهری و روستایی ایران برای هر یک ا. 

پویایی فقر در ایران با استااده از داده های مرکب "در  (8818زیبایي و شوشتریان )

، ابتدا خط فقر شهر و روستا را محاسبه کرده و بر اساس آن خانوارهای "خانوارهای روستایی و شهری

 spellه های مورد مطالعه مشخص کردند. سپس با برآورد الجیت و مدل فقیر و غیر فقیر را در نمون

 رود از فقر و ورود مجدد به فقربه مطالعه نقش هر یک از عوامل تعیین کننده فقر بر نرخ مخاطره خ

پرداختند. آنها برای محاسبه خط فقر از جمع خط فقر غذایی و غیر غذایی، و برای محاسبه خط فقر 

 استااده کردند. FEIغذایی از روش 

نتایی این تحقیق در محاسبه خط فقر غذایی، که در جدول زیر آمده است، نشان می دهد فقر در 

 مناطق روستایی ابعاد بزرگتری داشته و جوامع شهری با پدیده فقر مزمن رو به رو هستند.

 : خط فقر غذایي5-8جدول 

 مناطق روستایي مناطق شهري سال

8818 630918 627617 

8818 811499 791938 

8818 325571 862995 

 (8818منبع: زیبایي و شوشتریان )

توزیع درآمد را با استااده از شاخص ضریب جینی محاسبه کردند. بر ( 8818کاظمي و زمانیان )

اساس یافته های تحقیق، ضریب نابرابری با روش تاکیک پذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق 

مقایسه ضریب جینی بین فقرا  رسیده است. ضمناً 81در سال  49/1به  76ال در س 93/1روستایی از 

نشان دهنده آن است که نابرابری بین فقرا به طور متوسط بیش از نابرابری بین خانوارهای دهک اول 

 است.
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در مقاله خود خط فقر در بخش روستایی، شهری و کل کشور را ( 8818نجفي و شوشتریان )

ر مبنای آن خانوارهای فقیر و غیر فقیر را در نمونه های مورد مطالعه مشخص کرده، و بگرفتند اندازه 

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

ن ( بهره گرفته شده است. نتایی ایFEIدر این مقاله در برآورد خط فقر غذایی از روش انرژی غذایی )

مطالعه نشان می دهد که فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته و اندازه خانوار و بار تکال از 

 مهم ترین تعیین کننده های فقر به شمار می روند.

 – 89خط فقر در استان سمنان طی برنامه های توسعه )"در  (8818ابونوري و مالکي )

ن سمنان طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه ، خط فقر و شاخص های فقر را برای استا"(0968

های به ظاهر غیر مرتبط تکراری ( با روش رگرسیونLESبا استااده از سیستم مخارد خطی )

(ISUR برآورد کردند. نتایی بیانگر آن است که خط فقر شهری از مبلغ )ریال در  0142730

ریال در پایان برنامه  07760549ش، به برابر افزای 07نخستین سال برنامه اول توسعه، با بیش از 

ریال  630390سوم توسعه رسیده است. در مناطق روستایی نیز خط فقر در ابتدای برنامه اول توسعه 

 ریال رسیده است. 02416300ایش، به برابر افز 08بوده، و در پایان برنامه سوم توسعه، با حدود 

ری بیش از مناطق روستایی بوده، اما خط فقر عالوه بر این با وجود آنکه خط فقر در مناطق شه

های فقر در اند. شاخصد بررسی همواره روند صعودی داشتهروستایی و شهری در طی دوره مور

مناطق شهری و روستایی استان سمنان در برنامه اول توسعه افزایش، و طی برنامه های دوم و سوم 

 توسعه به صورت نسبی کاهش داشته است.

ایی برای بررسی وضعیت فقر و ناامنی غذدر مقاله خود ( 8818و بخشوده )جعفري ثاني 

استااده کردند.  FGTاز شاخص  ،0982مناطق شهری و روستایی استان های مختلف ایران در سال 

نتایی تحقیق نشان می دهد که در مناطق روستایی ایران درصد فقرا کمتر از مناطق شهری است، در 

توجه به سه شاخص محاسبه شده )برای کمبود کالری، پروتئین و  حالیکه امنیت غذایی با

ایی دارد. کربوهیدرات مورد نیاز بدن(، در مناطق شهری وضعیت مناسب تری نسبت به مناطق روست

 در نا امنی غذایی قرار ندارند. هایی که فقیرند لزوماًلذا می توان گات استان

 ،"(0969– 86ناطق شهری و روستایی ایران )توزیع درآمد در م"در ( 8811حسیني و نجفي )

به تاکیک مناطق شهری و  0969 – 68کشور طی سال های در به بررسی وضعیت توزیع درآمد 

روستایی پرداختند. آنها در این مقاله با استااده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار 

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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ناطق شهری و روستایی کشور را محاسبه کرده اند. ایران گردآوری شده، تغییرات توزیع درآمد در م

به این منظور از ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم درآمدی به دهک 

ورد بررسی از نابرابری درآمد دهد در طول دوره مد. یافته های این مطالعه نشان میاول استااده کردن

بسیار کند بوده است. در ضمن نتایی حاکی از آن است که شور کاسته شده، اما این روند کاهش در ک

 تر از مناطق شهری بوده است.مناطق روستایی نابرابرتوزیع درآمد در 

محاسبه خط فقر و برخی از شاخص های فقر برای استان های "در  (8811خیري دوست )

باال به دهک و نسبت هزینه دهک  FGT، خط فقر و شاخص های "ایران به تاکیک شهر و روستا

های ) یعنی سالپایین را برای استان های ایران، در سال دوم برنامه های سوم و چهارم توسعه 

این سالها در محاسبه کرد. نتایی پژوهش حاکی از آن است که خط فقر طی ( 0985و  0981

در بیشتر شهرها و روستاها با  FGTمختلف افزایش یافته، اما شاخص شهرهای و روستاهای 

 اهش مواجه بوده است.ک

تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و "مقاله ای تحت عنوان  (8811زیاري و موسوي )

ارائه دادند، و در آن با استااده از داده های طرح هزینه و  "سیاست های فقرزدایی در استان یزد

برخی شاخص های فقر درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، به محاسبه خط فقر و 

پرداختند. به این منظور ابتدا از روش  0980در مناطق شهری و روستایی استان یزد برای سال 

حداقل نیازهاس اساسی خط فقر را محاسبه کرده و در نهایت با استااده از روشهای راونتری، منحنی 

و تحلیل توزیع درآمد و  لورنز، ضریب جینی، شکاف فقر و شاخص های سن و کاکوانی به اندازه گیری

درصد  6/24درصد از افراد جامعه شهری و  97پوشش فقر پرداختند. بنابر بررسی های صورت گرفته 

زیر خط فقر زندگی می کردند. نتایی حاصل از  0980از افراد جامعه روستایی استان یزد در سال 

االی خط فقر شهری و محاسبه شاخص های سن و کاکوانی نیز بیانگر آن است که اگر افراد ب

درصد از هزینه هایی را که انجام می دهند به افراد زیر خط فقر منتقل  3/0و  6/5روستایی به ترتیب 

 کنند، همه آنها به خط فقر خواهند رسید. 

، تحلیل ماصلی از فقر در تایلند ارائه کرد و خطوط "آنالیز فقر در تایلند"در ( 8888) 18کاکواني

ه  داد که نیازهای متااوت اعضای خانوار و تااوت های قیمتی ناحیه ای در آنها فقر جدیدی را توسع

ان را با قیمت کمتری لحاظ شده بود. نتایی بیانگر آن است که روستاییان قادرند انرژی مورد نیازش

                                                 
81  Kakwani 
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 نشینان تهیه کنند، و از آنجا که سبد های روستایی به لحاظ هزینه ای کارا ترند، از آنهانسبت به شهر

به عنوان پایه برای محاسبه خط فقر استااده می شود. او سپس خط فقر را برای هر خانواده با توجه 

 به شرایط جغرافیایی و ترکیب اعضای آن از نظر سن و جنس اندازه گیری کرد.

میانه برای دوره  %51، فقر نسبی را بر اساس روش "نابرابری و دولت"در کتاب ( 8884) 18هیلز

 6به  77درصد بوده، در سال  01فقر نسبی  61نشان داد که در دهه  بررسی کرد، و 0360 – 2112

درصد رسیده است. فقر نسبی دوباره در سال های  20و بعد با افزایشی سریع به کاهش یافته، درصد 

 درصد بازگشته است. 07به  36و  35

چگونه می توان با ، نشان دادند که "تطبیق فقر چند بعدی"در ( 8888و دیگران ) 18داکلوس

نها در استااده از شاخص های مقایسه فقر چند بعدی از رفاه، فقر را اندازه گرفت. به عبارت دیگر آ

سنجش فقر با شیوه های تجمعی و انتخاب خط فقر چند بعدی بسیار قوی تر  این مقاله نشان دادند

های حاصل از تعدادی از کشورهای و بهتر از سایر روش ها است. نتایی این مقاله با استااده از داده 

 در حال توسعه اثبات می شود.

تطبیق فقر چند بعدی در غنا،  "در پژوهش دیگری تحت عنوان  (8888داکلوس و دیگران )

ن ، خط فقر و شاخص های فقر را در این سه کشور اندازه گیری کرده و به ای"ماداگاسکار و اوگاندا

هری یک ناحیه می تواند بیشتر از مناطق روستایی ناحیه ق شنتیجه رسیدند که خط فقر در مناط

 دیگر باشد.

، با استااده از داده های فقر "فقر روستایی در کشور های در حال گذار"در ( 8888) 14ماکورز

کشور  29اساس مطالعات سطح خانوار بانک جهانی، تغییرات فقر را در مناطق شهری و روستایی بر

وپا و اتحادیه شوروی سابق بررسی کرد. او برای این کار یک سری فرضی در حال گذار مرکز و شرق ار

را به عنوان  0338. وی گرفترا برای توضیح تااوت میان کشورها و تغییرات در طول زمان به کار 

سال گذار در نظر گرفته و تحلیل خود را به دو دوره قبل و بعد از این سال تقسیم کرد. نتایی این 

هد فقر در نواحی مرکزی آسیا زیاد و در نواحی مرکزی اروپا کم بوده است. در پی مقاله نشان می د

                                                 
82  Hills 
83  Duclos 
84  Macours 
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کاهش داشته  0333فقر روستایی در نواحی در حال گذار افزایش، و بعد از سال  0338بحران سال 

 ثابت باقی مانده است.  است. شکاف میان فقر شهری و روستایی در طول این دوره نسبتاً

فقیران روستایی در نواحی روستایی ثروتمند: فقر در "قیقی با عنوان در تح( 8888) 15ورنل

توسط بانک جهانی  2119ل ، با استااده از اطالعات فقر روستایی که در سا"روستاهای آرژانتین

وش ، به مطالعه فقر روستایی در کشور آرژانتین پرداخت. او برای محاسبه خط فقر از رمنتشر شد

ده کرد. نتایی این تحقیق نشان استاا FGTهای فقر از شاخص ه شاخصحداقل غذا و برای محاسب

 %05زیر خط فقر غذایی قرار داشتند که حدود  2119درصد از مردم آرژانتین در سال  7/28دهد می

کردند. نتایی این تحقیق در رابطه با فقر ساختاری در آرژانتین هم آنها در نواحی روستایی زندگی می

خانوارهای بزرگتر، فقیر تر از خانوارهای کوچک تر بوده اند. خانوارهای با سرپرست که نشان می دهد 

زن از خانوارهای با سرپرست مرد، و خانوارهای با سرپرست جوان از خانوارهای با سرپرست مسن تر 

 فقیر تر بوده اند. عمیق ترین فقر در میان خانوارهای با سرپرست دارای تحصیالت پایین و جوان دیده

 می شود.

اندازه گیری فقر مطلق برای جهان در حال "مقاله ای با عنوان ( 8888) 18چن و راوالیون

شورهای در حال توسعه پرداختند. آنها نوشته و در آن به بررسی فقر در ک "2114تا  0380توسعه از 

وسط استااده کشور کم درآمد و با درآمد مت 011خانوار از  561در این مقاله از اطالعات سری زمانی 

کرده و بر مبنای خط فقر یک دالر در روز )بر اساس توصیه بانک جهانی(، شاخص نسبت سرشمار را 

محاسبه کردند. نتایی نشان می دهد در طی دوره مورد بررسی شاخص نسبت سرشمار برای خط فقر 

زیر خط  کاهش یافته است. همچنین نتایی حاکی از آن است که درصد افراد درصد 89/1یک دالر 

فقر طی این دوره کاهش قابل توجهی داشته است. یافته های این مقاله نشان می دهد سه چهارم 

 افراد فقیر کشورهای در حال توسعه در نواحی روستایی زندگی می کردند.

 

 

 

                                                 
85  Vernell 
86  Chen & Ravallion 
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 ( مطالعات انجام شده در سایر حوزه هاي مربوط به فقر8-8-8

، ساختار اقتصاد ایران را از دیدگاه فقر  "ایران زمینه های اقتصادی فقر در"در ( 8888پروین )

و توزیع درآمد بررسی کرده است. وی در این مطالعه، توزیع درآمد و مصرف، و همچنین تورم، توزیع 

درآمد و هزینه و آثار توزیعی مالیات را مورد توجه قرار داده است. نتایی و یافته های این مطالعه به 

 شرح زیر است:

ر بر توزیع نابرابر درآمد می توان به ساختار بازار کار و قوانین حاکم بر آن اشاره از عوامل موث .0

 کرد. شرایط توسعه اقتصادی نیز عامل دیگری است که در کیایت توزیع درآمد نقش اساسی دارد.

بررسی توزیع درآمد و هزینه در ایران حکایت از گستردگی نابرابری در توزیع درآمد و هزینه  .2

، ضریب جینی توزیع درآمد بزرگتر از ضریب جینی توزیع 0968وردها نشان داد که در سال دارد. برآ

 درصد45ثروتمندان، و کمتر از  درصد01درآمد در اختیار  درصد41هزینه بوده، به طوری که بیش از 

 افراد جامعه قرار داشته است. درصد81درآمد در اختیار 

 عداد خانوارهای بدون عضو شاغل و باسواد است.از ویژگی های طبقات کم درآمد، گستردگی ت .9

درصد خانوارهای  01اند. این نسبت در خانوارها فاقد عضو با سواد بوده از کل درصد05حدود  .4

 بوده است.  درصد55فقیر بیش از 

، توجه ویژه ای به "مبارزه با فقر از طریق ایجاد اشتغال"در مقاله ای با عنوان ( 8885عالفر )

ست و افراد خانوارهای فاقد درآمد یا کم درآمد مبذول داشت. وی با پذیرش ماهوم فقر اشتغال سرپر

خانوارها تا سطح زیر خط فقر، و به عنوان مقوله ای کیای و نسبی در قالب پایین بودن سطح درآمد 

عینی ثیر بیکاری سرپرست یا افراد خانواده در کاهش درآمد خانوار، ایجاد اشتغال را به عنوان نمود تأ

مبارزه با فقر قلمداد کرده است و بیان می کند که باید با شناخت صحیح چگونگی پراکندگی افراد 

کم درآمد جامعه شهری و روستایی، راهکارهای مناسب اشتغال متناسب با شرایط، امکانات و 

ور در منظبرای این  مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهر و روستا طراحی و ارائه گردد. 

بیکاری مورد بررسی قرار گیرد و پس از آگاهی از کم و کیف بیکاری و  وهله نخست الزم است منشأ

های برخورد با این انواع آن، اعم از ساختاری، تکنولوژیکی، دائمی، فصلی، ادواری، پنهان و . . . راه

 پدیده شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
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، چارچوبی "بررسی برخی عوامل ایجاد فقر در اقتصاد ایران"له ای بنام در مقا( 8885فطرس )

خاص برای طرح این مسئله ارائه کرد. به عقیده او چون فقر یک پدیده چند بعدی است، درک آن 

ای است. باید توسط کارشناسان علوم اجتماعی صورت بگیرد و تبیین آن مستلزم بررسی میان رشته

در ایجاد و تشدید فقر موثر می داند. تشدید فشار تورم، قدرت خرید حقوق و وی عوامل گوناگونی را 

ر و غنی را غنی تر می کند. دستمزد کارکنان و مستمری بگیران را کاهش می دهد، و فقیر را فقیرت

اند. ها و رکود اقتصادی، بیکاری را دامن می زند و گروه های جدیدی را به زیر خط فقر می ربحران

 زند. ها و طبقات اجتماعی پدیده احساس فقر و محرومیت را دامن میدر مصرف بین گروه عدم تعادل

انه کاالهای اساسی بر فقر و اثرات پرداخت یار" در مقاله ای با عنوان( 8818کاظمي )

نه یارانه، و همچنین محاسبه ، به بررسی پرداخت و چگونگی تخصیص بهی"های فقرشاخص

کاف فقر و شاخص کاکوانی  برای مناطق شهری و روستایی پرداخت. هایی مثل شدت فقر، ششاخص

نسبت به  0976وی در مطالعه خود به این نتیجه رسید که خط فقر سرانه شهری و روستایی در سال 

 افزایش یافته، که اهم دالیل آن را در دو مورد زیر بیان می کند: 0975سال 

 افزایش قیمت آزاد اکثر کاالهای اساسی .0

 قیمت کوپنی و تعادلی برخی از کاالهای اساسی افزایش .2

وی در تحلیل شاخص کاکوانی به این نتیجه رسید که شاخص کاکوانی در شهرها به علت باال 

 بودن سطح درآمد کمتر از روستاها است. 

عوامل موثر بر فقر خانوارهای "در پژوهشی تحت عنوان ( 8818عرب مازار و حسیني نژاد )

به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر  87با استااده از یک مدل ساده لوجیت "یرانشاغل روستایی در ا

دهد که در داختند. نتایی این تحقیق نشان میپر 0973فقر خانوارهای شاغل روستایی کشور در سال 

های خانوار، نسبت به متغیرهای جمعیتی زایش بار تکال و نیز کاهش داراییمیان کشاورزان، اف

الن استخدامی، بی سواد نقش بیشتری در فقیر شدن خانوار بر عهده دارند. در گروه شاغجغرافیایی، 

گذارد. در ضمن، خانوارهایی های آن چنین اثری را بر جای میبودن سرپرست خانوار و کاهش دارایی

ه خانوارهایی که سرپرست آنها تی شاغل هستند، نسبت بکه سرپرست آنها در بخش خصوصی یا دول

تعاونی شاغل اند، شانس کمتری برای فقیر شدن دارند. در میان شاغلین در بخش آزاد،  در بخش

 مهم ترین عامل فقیر شدن، میزان دارایی های خانوار است.

                                                 
87  Logit 
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به کل هزینه ها در  در مقاله خود نسبت هزینه خوراکی( 8818کاوسي و قلمزن نیکو )

را محاسبه، و رفتار مصرفی  0974 – 81مناطق شهری و روستایی استان گیالن طی سالهای 

خانوارهای زیر خط فقر را تحلیل کردند. نتایی حاکی از آن است که نسبت هزینه خوراکی به کل 

های کاهش یافته است. همچنین در سال 81درصد در سال  28 به 74درصد در سال  41هزینه ها از 

 .این سهم در دهک های محاسبه شده روند نزولی داشته است 81و  74

مخارد عمرانی دولت بر اثرات "ای با عنوان در مقاله( 8814ترکماني و جمالي مقدم )

–81     ، با استااده از آمارهای سری زمانی برای دوره سی ساله "زدایی در مناطق روستایی ایرانفقر

آن است گذار بر فقر روستایی برآورد کردند. نتایی بیانگر یستم معادالتی از متغیرهای تأثیر، س0951

زی، و آبیاری به که سرمایه گذاری در توسعه و عمران روستایی، جاده سازی، تحقیق و ترویی کشاور

 در کاهش فقر روستایی بر عهده دارند.را نقش  ترتیب بیشترین

در مقاله خود با استااده از آمار هزینه و درآمد خانوار، به ترسیم ( 8814غروي نخجواني )

پرداخت. نتایی نشان دهنده آن است که  0960 – 82ران طی سال های وضعیت فقر در اقتصاد ای

، و در مناطق روستایی درصد41نزدیک به  82تا  60هزینه واقعی مواد خوراکی شهری از سال 

ای کشور نه تنها کاهش داشته است. همچنین این بررسی نشان می دهد که مصرف خانواره درصد29

دگرگون شده است. برای مثال سهم گوشت در مخارد خانوارهای ر کمی، بلکه از نظر کیای هم از نظ

کاهش یافته  درصد05به  درصد29، و سهم میوه ها و سبزیجات از درصد25به  درصد91شهری از 

افزایش یافته است. مصرف  درصد03به  درصد09است؛ در عوض سهم آرد، رشته، غالت و نان از 

مات زندگی کاهش یافته، که نشانگر افزایش فشارهای کاالهایی چون پوشاک، کاش، و اثاثیه و ملزو

است. تمرکز خانوارها در این دو دهه به سوی کاالهای بخش عمومی اقتصاد یعنی  هامالی بر خانوار

 بهداشت و درمان، ارتباطات و تحصیل بوده است.

ن یک ، بیان می کنند که باید فقر را به عنوا"فقر قابلیتی"در ( 8814محمودي و صمیمي فر )

موضوع قابلیتی بررسی کنیم و نه یک موضوع درآمدی؛ در این صورت فقر باید به مثابه محرومیت از 

قابلیتی،  قابلیت، یعنی ناتوانی از خرود از وضعیت فقر، تعریف شود. آنها در این مقاله ضمن تبیین فقر

 ررسی کرده اند.های اندازه گیری، بتااوت آن را با رویکردهای رایی، از نظر تعریف و روش
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تحقیقی با هدف ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری ( 8814زنوز ) 

برای مبارزه با فقر و نابرابری  را در این تحقیق راهبردهای دوگانه ایراناو اجتماعی در ایران انجام داد. 

اول، یعنی امحاء نظام سرمایه داری و اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده و نشان داده است که راهبرد 

ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط، راه به جایی نبرده و اقتصاد ایران این بار شاهد سربرآوردن 

های دولتی بوده است؛ اما راهبرد دوم، یعنی گسترش عدالت توزیعی نظام سرمایه داری متکی بر رانت

و مین اجتماعی به توسعه روستایی، توسعه نظام تأ جهاز طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، تو

ای ثر بوده، اما این راهبرد به گونهکمک های حمایتی دولت، در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی مو

 اجرا شده که خود موجب اتالف منابع، کاهش کارایی و بی عدالتی بین نسلی شده است.

مت بر که سالبه این نتیجه رسید  ،"ایرانبررسی رابطه فقر و سالمت در "در ( 8814ماهر )

فرد نیازمند همان بدن او ی دارد، زیرا به اعتقاد او سرمایه ثیر قابل توجهکاهش فقر و رشد اقتصادی تأ

است، و از دست دادن سالمت برای او به منزله فقیر شدن، و نتیجه آن افزایش فقر جامعه و کاهش 

 رشد اقتصادی خواهد بود. 

، به برآورد اثر خالص "برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران"در ( 8818دي )ابونوري و قا

. نتایی بیانگر آن است که در ندپرداخت 0960 – 76رشد اقتصادی بر فقر در ایران طی سال های 

-مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیدهاما خانوارهای فقیر در  طول دوره مورد بررسی فقر افزایش یافته،

عالوه بر این طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در اند. 

ایران، به استثنای برنامه سوم، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر افزایش سهم خانوارهای پردرآمد به 

 صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.

، به "شاخص های فقر و تغییرات رفاهی خانوارهای روستایی"در  (8818) رحیمي و محمدي

پرداختند. بر اساس یافته  0973 – 82بررسی تغییرات رفاهی خانوارهای منتخب روستایی برای دوره 

درصد( مخارد زندگی خانوارهای منتخب روستایی در دوره  41های این پژوهش باالترین سهم )

وراکی و دخانی، و پس از آن متعلق به هزینه مسکن بوده است. نتایی مذکور، متعلق به مخارد خ

به  82و  73حاصل از محاسبه شاخص فقر نشان می دهد درصد افراد فقیر روستایی در سالهای 

 بوده است. درصد8/45و  درصد8/73ترتیب 
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تحقیقی با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد ( 8818خالدي و دیگران )

اری کشاورزی انجام دادند. در این تحقیق از طریق معادالت گذدی کشاورزی، با تأکید بر سرمایهصااقت

گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (، نوع ارتباط سرمایهSUREبه ظاهر نامرتبط )

دهد سی نشان میمورد بررسی قرار گرفته است. نتایی این برر 0951 – 82روستایی، برای سال های 

گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی این بخش را به همراه که هر چند سرمایه 

که فقر روستایی را تحت است ، اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده  داشته

 کنترل قرار دهد.

مشاهده در  000اده از ، با استا"ثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدهاتأ"در ( 8818مهرباني )

که نرخ ثبت نام در مقطع  نسانی متااوت، به این نتیجه رسیدکشور با سطوح توسعه ا 30مورد 

ثیر منای و ارد. از دیگر نتایی این تحقیق، تأدبیرستان، با فقر و نابرابری درآمدی رابطه معکوس د

 معنادار مخارد آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدی است. 

یعنی از ساله  21وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن را در پاناما برای یک دوره  (8998) 11اتوسو

گیری شدت های رگرسیون الجیت به اندازهده و با استااده از مدلکربررسی  0381تا  0361سال 

جامعه، شامل ساختار درآمدی، ساختار خانوادگی، وضعیت  های خانوارهای فقیرویژگی ثیرگذاریتأ

رپرست خانوار، وضعیت باروری، درصد برخورداری خانوارهای فقیر از نظام تأمین اجتماعی، سنی س

 .توضعیت اشتغال، سطح تحصیالت و وضعیت مسکن خانوارهای فقیر پرداخ

اثر برنامه های توسعه نواحی فقیر چین را ارزیابی کرده و ( 8888و  8991و راوالیون ) 19جاالن

د فقر میزان انتظار بوده است. آنها پیامای نواحی فقیر باالتر از نشان دادند رشد مصرف خانواره

ناپایدار را در روستا های چین بررسی کرده و دریافتند که نیمی از ربع شکاف فقر و بیش از یک سوم 

 شکاف فقر با نوسانات در مصرف ایجاد می شوند.

ثیر ، به بررسی تأ"هش فقر در تانزانیامعیشت روستایی و کا"در ( 8888) 98الیس و امدو

های این تحقیق بیانگر آن است که فقر روستایی به شدت با تراتژی کاهش فقر پرداختند. یافتهاس

                                                 
88  Suatu 
89  Jalan 
90  Ellis & Mdoe 
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ی در جایگزین کردن گزینه های غیرکشاورزی، کمبود زمین و دام مرتبط است. همچنین ناتوان

 های کشاورزی را کاهش می دهد. فرصت

تصمیمات بهینه خانوارها را برای بنا کردن یک شاخص در مقاله خود مدلی از ( 8885) 98تیمینز

 Uای رابطه گرفت که. او نتیجه گرفتهزینه زندگی درست و جامع با آمارهای کشور برزیل به کار 

مانند میان هزینه زندگی و شهرنشینی وجود دارد. همچنین عدم همگرایی میان بازارها در افزایش 

 هزینه ها نقش دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Timmins 
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 مع بندي و نتیجه گیريج

ین کار الزم است یک محقق قبل از انجام تحقیق به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده بپردازد. ا

، از دوباره کاری در شوددیدگاه محقق نسبت به موضوع تحقیق می  ضمن اینکه باعث گسترده شدن

اتی را که در حوزه های انجام تحقیقات نیز جلوگیری می کند. به همین منظور در این فصل مطالع

 مختلف مربوط به فقر، در داخل و خارد از کشور انجام شده مورد بررسی قرار دادیم.

در مطالعات گوناگون انجام شده در زمینه محاسبه فقر از روش های متااوتی چون روش حداقل 

برای  کالری برای محاسبه خط فقر مطلق، و روش درصدی از میانگین مخارد و درصدی از میانه

شاخص هایی چون درصد خانوارهای فقیر، شکاف فقر، نسبت سبه خط فقر نسبی استااده شده، و محا

اند؛ عالوه بر این حاسبه شدههزینه دهک باال به دهک پایین، شاخص سن و شاخص کاکوانی م

اند.  پژوهشگران دیگری نیز فقر را از جنبه های دیگر، غیر از اندازه گیری، مورد بررسی قرار داده

های و فقر، عوامل موثر بر فقر، سیاستمطالعاتی که در حوزه های مروبط به ارتباط الگوی مصرف 

ثیر رشد اقتصادی بر فقر و . . . انجام شده اند، حاکی از این است که فقر یک پدیده فقرزدایی، تأ

قر از هم الزم است حوزه های مختلف مرتبط با فآن  هرچه بهتربررسی که برای چندوجهی است 

 تاکیک شوند تا مطالعه انجام شده دقیق تر و نتایی حاصل از آن بیشتر قابل استناد باشند. 
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 پیشگفتار

ز غیر فقرا تمیز گیری کنیم و فقرا را اای است که توسط آن می توانیم فقر را اندازهخط فقر آستانه

های فرهنگی، اجتماعی و دهیم. به عبارت دیگر خط فقر مقدار درآمدی است که با توجه به زمینه

 مین حداقل نیازهای ضروری افراد جامعه مورد نیاز است.قتصادی جامعه مورد بررسی، برای تأا

ون یک اجماع آید این است که خط فقر یک ماهوم نسبی است و تاکنآنچه از این تعریف بر می

بر سر اتخاذ یک خط مشی واحد از نظر روش شناسی، تعریف و نحوه محاسبه فقر  جهانی و توافق شده

های متااوتی برای های بین المللی هر کدام شاخصاست. پژوهشگران مختلف و سازمان صورت نگرفته

آن فقری است که ملل،  سازمانبه عنوان مثال فقر مارط در ادبیات جدید فقیر بودن اعالم کرده اند. 

دهد )کتاب  به زندگی ادامه می فرد با درآمد زیر یک دالر در روز برحسب برابری قدرت خرید

اما آیا این مقدار مطلق می تواند در همه جوامع،  (06، 0984راهنمای آرمان ها و اهداف توسعه هزاره، 

عنوان شاخصی برای تشخیص افراد های مختلف، به ها، و سنتبا شرایط اقتصادی و اجتماعی، فرهن 

 فقیر بکار گرفته شود؟

ثیر عوامل موثر بر ای باشد که به ترتیبی بتوان تأواقعیت این است که تعریف خط فقر باید به گونه

تواند به عنوان خط فقر برای تمامی معین از درآمد نمی  رفاه را از هم تمیز داد. بدیهی است یک سطح

ثیر تعداد اعضا و شرایط سنی و جنسی د؛ چراکه فقر در یک خانوار تحت تأشوانواع خانوار، پذیرفته 

های زندگی، مستقل از ناحیه جغرافیایی و شرایط اجتماعی و فرهنگی هزینه همچنینآنها قرار دارد، و 

 محل سکونت نیست. 

 است، و صدنیازهای اساسی انسان  کردنرایی ترین رهیافت در تعریف فقر، مشخص می دانیم 

 است.از انرژی غذایی  معینی فرد مواد غذایی الزم برای دریافت سطحهر مهم ترین نیاز اساسی  البته

. پس از آن محرومیت در استدر واقع پایین ترین و در عین حال مهم ترین سطح فقر، فقر غذایی 

 .شوددریافت سایر نیازها از قبیل، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش مطرح می 

مین این مقدار موادغذایی چقدر است، و از چه روشی باید آن را هزینه مورد نیاز برای تأما اینکه ا

محاسبه کرد، به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند بستگی دارد. 

پس چه بهتر که اطالعات الزم برای تعیین خط فقر، از سبد مصرفی خود خانوار استخراد شود، تا 

 ای مورد استااده قرار داد.ان آن را در هر زمان و برای هر جامعهبتو
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ای می توانند بنابراین بهترین مرجع برای تشخیص اینکه خانوارهای یک جامعه با صرف چه هزینه

مین کنند، رفتار مصرفی خود خانوارها است؛ یعنی در نظر گرفتن سبد ی از انرژی را تأسطح خاص

هزینه ای که برای آن صرف می کنند، بهترین روش برای تعیین معادل  مصرفی خانوارهای جامعه و

 ریالی سطح استاندارد انرژی، یا همان خط فقر، است. 

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در طی سالیان اخیر مطالعات متعددی درباره  

ین درصد افراد فقیر )نرخ فقر( و فقر و تعیه تمرکز بیشتر آنها بر محاسبه خط فقر صورت گرفته، ک

گذارند، اما ای از فقر را به نمایش میفقر و شکاف فقر هرچند جنبه شکاف فقر بوده است. محاسبه نرخ

ها، که بر اساس خط فقر محاسبه می شوند، منعکس کننده تمام حقیقت امر این است که این شاخص

ارندکه شدت فقر را به گونه ای اندازه گیری کنند واقعیت فقر نیستند. از این رو محققان سعی بر آن د

 در نظر گرفته شود.  ماًأکه تعداد فقرا، عمق فقر و نابرابری بین فقرا تو

های شهری و در این فصل قصد داریم با استااده از آمار و اطالعات مربوط به درآمد و هزینه خانوار

های رایی در زمینه فقر، شکاف و پوشش فقر دلگیری خط فقر، با استااده از م روستایی، پس از اندازه

را در مناطق شهری و روستایی ایران محاسبه کرده، و سپس به بررسی چگونگی نابرابری توزیع ثروت 

 و درآمد در نقاط شهری و روستایی کشور بپردازیم.

 ( محاسبه خط فقر براي جوامع شهري و روستایي ایران8 – 4

توان افراد فقیر را از افراد واالت محوری آن است که چگونه می در تحلیل پدیده فقر یکی از س

 فقیر باز شناخت؟ برای این منظور ابتدا باید فقر را تعریف کرد. اکثر کارشناسان فقر را وضعیتیغیر

دانند که خانوار از یک سطح رفاه حداقل برخوردار باشد. البته در این تعریف، سطح حداقل رفاه می

ن برای تعیین فقیر از ی در مورد آن وجود ندارد. بنابراییف مجددی است که توافق کلخود نیازمند تعر

است.  "خط فقر"غیر فقیر ابتدا باید آستانه ای از امکانات خانوار تعریف کرد. این آستانه امکانات همان 

ینی از خط فقر به معنای میزان منابعی از درآمد و ثروت است که یک خانوار برای رسیدن به سطح مع

اشند، مین این سطح معین رفاه را در اختیار نداشته بخانوارهایی که منابع کافی برای تأرفاه نیاز دارد. 

 ترین اقدام برای تحلیل پدیده فقر، تعیین خط فقر است. ن مهمفقیر تلقی می شوند. بنابرای

است، و بسته به های محاسبه فقر بسیار متنوع روش های پیشین بیان شد،همانطور که در فصل

اینکه کدام ماهوم از فقر مورد نظر باشد روش محاسبه نیز فرق خواهد کرد. در ادامه ابتدا روش مورد 
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گیری خط فقر به تاصیل بیان شده، و سپس نتایی حاصل از تااده در این مطالعه برای اندازهاس

واهد شد؛ اما قبل از آن ارائه خ 0988محاسبه خط فقر در جوامع شهری و روستایی کشور برای سال 

درآمد خانوار انجام  - الزم به توضیح است که تمامی محاسبات بر اساس داده های طرح آماری هزینه

 های درآمدی دسته بندی شده اند. بیستک شده، و خانوارها بر حسب مخارد سرانه خود در قالب

روش دکتر پژویاان   وط به آن ازفقر مطلق مورد مطالعه قرار گرفته و محاسبات مرب تحقیقدر این 

های غذایی معرفی می شاود. در  انجام شده است. این روش براساس قانون انگل و براساس معیار انرژی

دارد با افزایش درآمد، نسبت هزینه خاوراکی باه   انگل اظهار می توجیه استااده از این روش باید گات

ید طولی و هم ساری زماانی اتاااق    از یک داین مطلب هم  درآمد )هزینه کل( کاهش خواهد یافت، و

تر بودن سبد کاالهای خوراکی را نسبت به دیگار سابد کاالهاا و خادمات     افتد . یعنی انگل ضروریمی

 مصرفی مطرح می کند. در نتیجه اگر فردی به مقدار کافی مواد غذایی و خوراکی دریافت نکند، قطعااً 

مطالعات قبلای انجاام شاده در ایان     توجه  باتلقی کرد.  در وضعیت بدی قرار دارد و می توان اورا فقیر

    شده است.گرفته  نظر درکالری  2221مقدار کالری سرانه روزانه برابر  ،زمینه

-ای متساویزینهدر قالب بیست گروه هسپس خانوارهای مورد مطالعه بر اساس سطح درآمد 

درصد جامعه را شامل می شود. به  5 بدیهی است که هر گروه . دنالجمعیت رفاهی دسته بندی می شو

-چه به سمت بیستکرها می شود، و هردرصد از فقیرترین خانوا 5این ماهوم که بیستک اول شامل 

ثروتمندترین درصد  5تم که خره بیستک بیستا باأل شوند،های باالتر برویم، خانوارها ثروتمندتر می

 خانوارها را در خود جای داده است.

قلم عمده مواد خوراکی  41ماتریس ارزش غذایی کاالهای خوراکی، که از در مرحله بعد، 

)سطرهای ماتریس( و ارزش غذایی ناشی از مصرف هر قلم )ستون های ماتریس( تشکیل شده است، 

گروه درآمدی )سطرهای ماتریس( و میزان مصرف  21در ماتریس مصرف کاالهای خوراکی، که شامل 

ستون های ماتریس( است، ضرب شده، و مقدار دریافت سرانه روزانه اقالم خوراکی توسط هر گروه )

ارزش های غذایی عمده برای بیستک های درآمدی، به صورت ماتریسی که سطرهای آن نشان دهنده 

های غذایی دریافتی هر بیستک است، به دست های آن بیانگر ارزشهای درآمدی، و ستونبیستک

 (.2 – 4و  0 – 4آید )جداول می

وضوعی که پیش از ورود به این مرحله باید به آن توجه کرد این است که  برخی از گروه های م

های غذایی باید به نحوی تعدیل شوند. دلیل این امر غذایی قبل از درد در ماتریس ارزشگانه مواد  41
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قرار ای هستند که تمام قسمت های آنها مورد مصرف آن است که برخی از اقالم خوراکی به گونه

گیرد. برای مثال صیای جات و برخی از انواع میوه ها، و یا اقالمی چون انواع گوشت دام، پرندگان نمی

و ماهی، از آن دست کاالهایی هستند که بخش قابل توجهی از آنها قابل مصرف برای انسان نیست، و 

است. برای حل این مشکل  کمتر از میزان مورد انتظار در نتیجه ارزش غذایی ناشی از مصرف آنها عمالً

و تعیین میزان واقعی مصرف این نوع کاالها، الزم است ضریبی از آنها در ماتریس ارزش غذایی 

کاالهای خوراکی درد شود. الزم به ذکر است ضرایب مورد نظر توسط انستیتو تغذیه ایران تعیین و 

 شوند. اعالم می

 ( محاسبه خط فقر براي شهرنشینان کشور8 – 8 – 4

همانطور که گاته شد، با توجه به نیاز انرژی افراد مختلف درون یک خانوار و بعد خانوار، مقدار 

الزم سرانه روزانه کالری توسط انستیتو تغذیه ایران )با توجه به سهم وزنی گروه های سنی مختلف 

( مالحظه 0 - 4کیلوکالری برآورد شده است. بر اساس جدول شماره ) 2221جمعیت کشور( به میزان 

کیلوکالری در مناطق شهری بین متوسط کالری دریافتی بیستک  2221می شود که جایگاه شاخص 

( قرار دارد. در کیلوکالری 2262کیلوکالری( و متوسط کالری دریافتی بیستک چهارم ) 2074سوم )

  خط فقر جایی بین این دو بیستک خواهد بود.نتیجه 

های غذایی دریافتی هر بیستک درآمدی، اولین ارزشبرای محاسبه خط فقر، پس از برآورد 

کالری، باشد در نظر گرفته شده،  2221بیستکی که انرژی دریافتی آن بیشتر از انرژی استاندارد، یعنی 

 و  اختالف انرژی دریافتی آن بیستک با مقدار استاندارد محاسبه می شود. 

کیلوکالری برای نقاط شهری  2221ه در نتیجه محاسبه خط فقر بر اساس دریافت سرانه روزان

 به شرح زیر خواهد بود: 88کشور در سال 

کیلوکالری(  2221متوسط مقدار کالری مصرفی بیستک سوم، که زیر میزان استاندارد انرژی )

 است:

 2074 : انرژی دریافتی بیستک سوم

کیلوکالری(  2221متوسط مقدار کالری مصرفی بیستک چهارم، که باالی میزان استاندارد انرژی )

 است:
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    2262 : انرژی دریافتی بیستک چهارم

 اختالف کالری مصرفی بیستک های سوم و چهارم:

2262 – 2074 = انرژی دریافتی بیستک دوم - انرژی دریافتی بیستک چهارم  = 88  

 مازاد انرژی دریافتی بیستک چهارم:

انرژی استاندارد   -انرزی دریافتی بیستک دوم   = 2221 – 2622  = 42 

درصد افراد جامعه است، بنابراین افراد زیر خط فقر چیزی  5با توجه به اینکه هر بیستک شامل 

 کل جامعه را تشکیل می دهند، که محاسبه دقیق آن به این شرح است: %5/07و  %5/02بین 

88

42
=  
% 5

𝑥
            𝑥 = % 2/93 

کیلوکالری بیشتر از میزان استاندارد دریافت  42نشان دهنده درصد افرادی است که   xکه در آن 

 کرده اند. بنابراین درصد افراد زیر خط فقر برابر خواهد بود با:

5/07 %   - % 2/93 = % 05/00 

حال برای محاسبه مقدار ریالی خط فقر، همین مسیر را این بار با آمار مربوط به هزینه کل 

 خانوارها طی می کنیم :

 یستک سوم، که زیر خط فقر قرار دارد:متوسط هزینه مصرفی ب

 525'290'3 : هزینه مصرفی بیستک دوم

 متوسط هزینه مصرفی مصرفی بیستک چهارم، که باالی خط فقر قرار دارد:

 757'685'01 : هزینه مصرفی بیستک سوم

 اختالف هزینه مصرفی بیستک های سوم و چهارم:

بیستک سومهزینه مصرفی  بیستک دوم هزینه مصرفی –   =  
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                                                                            = 01'685'757 - 3'290'525 

                                                                            = 0'454' 229  

 

0'454'292

𝑥
=  

% 5

93/2 %
            𝑥 = 635'029 

 برابر است با: 88ان ریالی خط فقر برای هر فرد جامعه شهری در سال بنابراین میز

01'685'757 - 635'029 = 3'331'694 

 برای تبدیل خط فقر سرانه ساالنه به خط فقر ماهانه خانوار، به ترتیب زیر عمل می کنیم:

3'331'694 (
3/4

21
) =  9'573'377 

ای معادل ، قادر بوده با صرف هزینه0988نار در سال  9/4یعنی یک خانوار شهری با بعد 

 مین کند.اه نیازهای اساسی اعضای خود را تأریال در م 377'573'9

 ( محاسبه خط فقر براي روستاییان کشور8 – 8 – 4

درآمد خانوار برای مناطق روستایی کشور، و با روش  –با بهره گیری از اطالعات خام طرح هزینه 

به این  0988هری، خط فقر برای مناطق روستایی کشور در سال مشابه بکار گرفته شده در نقاط ش

 صورت محاسبه می شود: 

کیلوکالری(  2221متوسط مقدار کالری مصرفی بیستک دوم، که زیر میزان استاندارد انرژی )

 است:

 2041 : انرژی دریافتی بیستک دوم

کیلوکالری(  2221ژی )متوسط مقدار کالری مصرفی بیستک سوم، که باالی میزان استاندارد انر

 است:
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    2961 : انرژی دریافتی بیستک سوم

 اختالف کالری مصرفی بیستک های دوم و سوم:

2961 – 2041 = انرژی دریافتی بیستک دوم –  انرژی دریافتی بیستک سوم = 212  

 کمبود انرژی دریافتی بیستک دوم:

انرژی استاندارد   –انرزی دریافتی بیستک دوم   = 2041 – 1222 = 81 

درصد افراد جامعه است، بنابراین افراد زیر خط فقر چیزی  5با توجه به اینکه هر بیستک شامل 

 کل جامعه را تشکیل می دهند، که محاسبه دقیق آن به این شرح است: %5/02و  %5/7بین 

221

81
= 
% 5

x
            𝑥 = % 0/82 

لوکالری کمتر از میزان استاندارد دریافت کی 81نشان دهنده درصد افرادی است که   xکه در آن 

 کنند. بنابراین درصد افراد زیر خط فقر برابر خواهد بود با:می

% 7/5 + 82/0 %  = % 3/92 

حال برای محاسبه مقدار ریالی خط فقر، همین مسیر را این بار با آمار مربوط به هزینه کل 

 خانوارها طی می کنیم:

 که زیر خط فقر قرار دارد:متوسط هزینه مصرفی بیستک دوم، 

 098'090'5 : هزینه مصرفی بیستک دوم

 متوسط هزینه مصرفی مصرفی بیستک سوم، که باالی خط فقر قرار دارد:

 227'943'6 : هزینه مصرفی بیستک سوم

 اختالف هزینه مصرفی بیستک های دوم و سوم:

  = هزینه مصرفی بیستک دوم –  هزینه مصرفی بیستک سوم

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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                                                                            = 6'943'227 - 5'090'098 

                                                                            = 0'208'183 

0'208'183

𝑥
=  

% 5

82/0 %
            𝑥 = 449'984 

 سرانه ساالنه برابر خواهد بود با:بنابراین میزان ریالی خط فقر 

5'090'098 + 449'984 = 5'574'522 

 برای تبدیل خط فقر سرانه ساالنه به خط فقر ماهانه خانوار مطابق زیر عمل می کنیم:

5'574'522 (
9/4

02
) = 0'337'597 

د را با نار قادر بوده نیازهای اساسی اعضای خو 9/4یک خانوار روستایی با بعد 0988یعنی در سال 

 مین کند.در ماه تأ 597'337'0صرف مبلغ 

 ( مقایسه خط فقر شهري و روستایي8 – 8 – 4

  8811( : هزینه کل، کالري دریافتي و برآورد خط فقر جوامع شهري و روستایي کشور در سال4 - 4جدول )

 خط فقر کالري دریافتي مخارج کل شرح
 درصد زیر

 خط فقر

 00/05 694'331'3 2889 119'012'28 مناطق شهري

 92/3 522'574'5 9275 788'413'03 مناطق روستایي
 

 منبع: یافته هاي تحقیق

تعداد افراد زیر خط فقر در مناطق روستایی در  0988جدول فوق نشان می دهد که در سال 

 کمتر بوده است.  % 73/5مقایسه با مناطق شهری، حدود 

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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کالری مورد نیاز خود هر مین ریال، برای تأ 3746به طور متوسط  0988هر فرد شهری در سال 

ریال است؛ این در حالی است که کالری  5326هزینه کرده است. این مبلغ برای مناطق روستایی 

 برابر بیشتر از شهرنشینان بوده است. 0/0دریافتی روستاییان در این سال به طور متوسط 

قیمت ضمنی هر واحد کالری در  6/1 قیمت ضمنی هر واحد کالری در مناطق روستایی حدوداً

 مناطق شهری بوده است. 

 ( محاسبه شکاف فقر براي جوامع شهري و روستایي ایران8 – 4

محاسبه خط فقر و درصد افراد فقیر، اگرچه یک شمای کلی از وضعیت فقر حاکم بر جامعه به ما 

فقر است. همانطور که  ارائه می دهد، اما شاخصی که بتواند شدت و عمق فقر را مشخص کند، شکاف

 فقر، کامل بردن بین از برای مشخص می کند کهدر فصل دوم به تاصیل بیان شد، شاخص شکاف فقر 

  یابد. افزایش باید )چند درصد( چقدر طور متوسط به جامعه فقیر خانوارهای درآمد

ر خط شاخص شکاف فقر از تااضل درآمدهای زیر خط فقر و منحنی توزیع درآمد خانوارهای زی

 فقر به دست می اید.

                                                

 هزینه و درآمد    

 

 

PL 

 

 

 درصد خانوارها

 888و  889، 8881، منبع: پژویان                           

 در حالت پیوستگی توزیع درآمد، شکاف فقر برابر است با:

   

 

             

          PG شکاف 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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𝑃𝐺 =  ∫(𝑧 − 𝑦)Δ𝐿(𝑦)𝑑𝑦

𝑧

0

 

تابع توزیع درآمد هستند  )فتحی پور و دیگران،  L(y)خط فقر، و   zشکاف فقر،  PGکه در آن 

0973 ،45.) 

 بود: در حالت عدم پیوستگی توزیع درآمد، شکاف فقر به صورت زیر خواهد

𝑃𝐺 =  ∑(𝑧 − 𝐵𝑖 

𝑓(𝑧)

𝑖=1

) 

 

 متوسط بیستک درآمدی زیر خط فقر است. iBخط فقر، و   zکه در آن 

 ( محاسبه شکاف فقر براي شهرنشینان کشور8 - 8 – 4 

با توجه با رابطه فوق، و با در نظر گرفتن متوسط هزینه کل بیستک های شهری که زیر خط فقر 

 به صورت زیر محاسبه می شود: 0988امع شهری کشور در سال هستند، شکاف فقر برای جو

هزینه کل بیستک اول   : 4'802'214 

 554'598'7 : هزینه کل بیستک دوم

 525'290'3 : هزینه کل بیستک سوم

 757'6850'01 : هزینه کل بیستک چهارم

 694'331'3 : خط فقر ریالی

PG = (3'331'694 - 4'802'214) + (3'331'694 - 7'598'554) + 

       (3'331'694 - 3'290'525) + 60/2 %  (3'331'694 - 01'685'757)  

 = 8'790'476 

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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، تعیین شکاف فقر برای  88با بهره گیری از برآورد جمعیت نقاط شهری کشور در سال 

 شهرنشینان کشور به صورت زیر خواهد بود:

𝑃𝐺 =  8'790'476(
 50'035'111

21
) =  ریال      561'492'886'428'20 

 

هزار میلیارد ریال، امکان انتقال تمام افراد  22 کمتر ازاین عدد نشان می دهد که با صرف مبلغی 

 است. به باالی خط فقر وجود داشته  0988زیر خط فقر در مناطق شهری کشور در سال 

 ( محاسبه شکاف فقر براي روستاییان کشور8 - 8 – 4

ر گرفتن آمار مربوط به هزینه کل خانوارهای روستایی، شکاف با طی مسیر قبلی، و این بار با در نظ

 بدین ترتیب محاسبه می شود: 0988فقر برای جوامع روستایی کشور در سال 

هزینه کل بیستک اول   : 9'254'637 

 098'090'5 : هزینه کل بیستک دوم

 227'943'6 : هزینه کل بیستک سوم

 522'574'5 : خط فقر ریالی

PG = (5'574'522 - 9'254'637) + (5'574'522 - 5'090'098)  

     + 82/0 %  (5'574'522 - 6'943' 722 ) = 2'743'013 

، تعیین شکاف فقر برای  88با بهره گیری از برآورد جمعیت نقاط روستایی کشور در سال 

 روستاییان کشور به صورت زیر خواهد بود:

𝑃𝐺 =  2′743′013(
 25'797'111

21
) =  ریال      651'306'631'597'9 

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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به باالی خط  0988بنابراین برای انتقال تمام افراد زیر خط فقر در مناطق روستایی کشور در سال 

 هزار میلیارد ریال هزینه مورد نیاز بوده است. 5/9حدود فقر 

 

 ( محاسبه شاخص کاکواني براي جوامع شهري و روستایي کشور 8 – 4

فراد باالی خط فقر است که انتقال آن به افراد فقیر این شاخص نشان دهنده درصدی از درآمد ا

موجب می شود تا درآمد کلیه افراد فقیر به سطح درآمد خط فقر افزایش یافته و شکاف فقر به کلی از 

 بین برود. به عبارت دیگر شاخص کاکوانی میزان سهولت یا سختی از بین بردن فقر را نشان می دهد:

𝐾1 = 𝐹(𝑧)
(𝑧 − 𝜇∗)

𝜇
                                  

 𝜇، و درآمد متوسط گروه زیر خط فقر  *𝜇خط فقر،   z، درصد زیر خط فقر 𝐹(𝑧) در رابطه فوق

 میانگین درآمد کل جامعه است.

 ( محاسبه شاخص کاکواني براي شهرنشینان کشور8 - 8 – 4

، خواهیم 0988عه شهری کشور در سال با توجه با رابطه فوق و با استااده از آمار مربوط به جام

 داشت:

𝐾1 = % 05/00
(3′331′694− 8'167'101)

28′012′119
=  105/1  

های مصرفی جمعیت غیرفقیر شهری کشور درصد هزینه 5/0تنها  88به این معنی که اگر در سال 

گر فقر از بین به افراد زیر خط فقر منتقل می شد، همه آنها از وضعیت فقر خارد شده، و به عبارت دی

 می رفت.

 شود:صورت زیر محاسبه میبه 88مقدار ریالی شاخص کاکوانی برای مناطق شهری کشور در سال 

 =  مجموع درآمد خانوارهای غیر فقیر شهری 

 )درآمد بیستک چهارم(  % 93/2 +  مجموع درآمد بیستک های پنجم تا بیستم 

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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= 523'875'125 + 93/2 %  ) 01'685'757 ( = 159 '091'404 

𝐾1 = 105/1  ) 591'091'404 ( = 7'350'356 

 7'350'356، کافی بود هر فرد غیر فقیر شهری 88یعنی برای از بین بردن فقر جوامع شهری در سال 

 ریال از درآمد خود را به افراد فقیر منتقل می کرد.

 وانی عبارت است از: ، معادل ریالی شاخص کاک88با در نظر گرفتن جمعیت غیر فقیر شهری در سال 

𝐾1 = 7′350′356(
 50'035'111

21
) = 21'955'103'390'283 

هزار میلیارد ریال از درآمدهای افراد  21بنابراین بر اساس شاخص کاکوانی، با انتقال مبلغی حدود 

 به باالی خط فقر 0988باالی خط فقر به افراد فقیر، کلیه افراد فقیر در مناطق شهری کشور در سال 

 منتقل می شدند.

 ( محاسبه شاخص کاکواني براي روستاییان کشور8 - 8 – 4

برای مشخص کردن درصدی از درآمد افراد غیرفقیر مورد نیاز برای از بین بردن فقر در مناطق 

، مطابق روش مورد استااده برای مناطق شهری، اما این بار با استااده از 0988روستایی کشور در سال 

 روستاییان، عمل می کنیم: آمار مربوط به

𝐾1 = % 3/92
(5′574′522− 4′032′308)

03′413′788
=  1/117 

درصد هزینه های مصرفی جمعیت غیرفقیر روستایی  7/1تنها  88به این معنی که اگر در سال 

کشور به افراد زیر خط فقر منتقل می شد، همه آنها از وضعیت فقر خارد شده، و به عبارت دیگر فقر 

 ن می رفت.از بی

به صورت زیر محاسبه  0988مقدار ریالی شاخص کاکوانی برای مناطق روستایی کشور در سال 

 می شود:

 =  مجموع درآمد خانوارهای غیر فقیر روستایی 

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 



024 
 

 )درآمد بیستک سوم(   9/08 % +  مجموع درآمد بیستک های چهارم تا بیستم 

= 979'518'486  + % 9/08 6) '943'227 ( = 979'701'390 

𝐾1 = 711/1  ) 979'701'390 ( = 2'605'379  

ریال از درآمد هر فرد غیرفقیر روستایی به افراد فقیر، همه فقرا به  2'605'379یعنی با انتقال مبلغ 

 باالی خط فقر منتقل می شدند.

 : ، معادل ریالی شاخص کاکوانی عبارت است از88با در نظر گرفتن جمعیت غیر فقیر روستایی در سال 

𝐾1 = 2′605′379(
 25'797'111

21
) = 9'966'964'855'151 

به  88هزار میلیارد ریال از درآمد افراد غیر فقیر روستایی در سال  5/9 کمتر ازبه این معنی که اگر 

 فقرا منتقل می شد، فقر روستایی در این سال به کلی از بین می رفت.

 ري و روستایي کشور( بررسي وضعیت توزیع درآمد در جوامع شه4 – 4

ارزیابی عدالت اجتماعی و  هایروشترین مهمبررسی چگونگی توزیع درآمد در یک جامعه یکی از 

 های فقرزدایی است. برنامه

 5سهم  0988مطالعه وضعیت توزیع در آمد در مناطق شهری کشور، بیانگر آن است که در سال 

درصد ثروتمندترین افراد از کل درآمد  5و سهم ،  07/1درصد فقیر ترین افراد از کل درآمد جامعه 

درصد ثروتمندترین افراد جامعه شهری در این سال  5درصد بوده است، به این معنی که  96/4جامعه 

درصد فقیر ترین افراد از منابع جامعه بهره برده اند. نتایی بررسی مشابه  5برابر بیشتر از  25حدود 

درصد فقیرترین و ثروتمندترین افراد به  5سهم  0988در سال  برای روستاییان کشور نشان می دهد

درصد ثروتمندترین افراد  5درصد بوده است. به عبارت دیگر میزان بهره مندی  38/9و  7/0ترتیب 

درصد فقیرترین افراد بوده است؛ این به آن معنی  5برابر  29، حدود 88جامعه روستایی کشور در سال 

 توزیع درآمد در روستاها بهتر از شهرها بوده است. وضعیت 88است که در سال 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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های هزینه %63های زندگی خود را با حدود هزینه 88عالوه بر این روستاییان کشور در سال 

 مین کرده اند.مصرفی شهرنشینان تأ

برابر بیشتر هزینه کرده اند، این در  08/0در مقایسه با کل کشور، شهرنشینان به طور متوسط 

های کل کشور متوسط هزینه 80/1ر این سال حدود ست که متوسط هزینه های روستاییان دحالی ا

 بوده است. 

درصد آن توسط روستاییان  40درصد از کل مخارد کشور توسط شهرنشینان، و  53عالوه بر این 

 هزینه شده است. 

 جمع بندي و نتیجه گیري

می کردن آن وجود دارد. بهترین خط فقر یک ماهوم نسبی است و روش های مختلای برای ک

مین نیازهای اساسی افراد یک جامعه، مطالعه رفتار ای بدست آوردن هزینه الزم برای تأروش بر

مین سبد غذایی خود متحمل جی که خانوارهای یک جامعه برای تأمصرفی آنهاست، تا بر اساس مخار

از آنجا که این رویکرد محاسبه شود.  شوند، معادل ریالی حداقل کالری مورد نیاز افراد آن جامعهمی

ها و خط فقر را بر مبنای شیوه مورد استااده خود خانوارها محاسبه می کند، می تواند در همه زمان

برای همه جوامع، با هر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که داشته باشند، مورد استااده قرار 

 بگیرد.

، به طور 0988در جوامع شهری و روستایی ایران در سال نتایی حاصل از محاسبات مربوط به فقر 

 خالصه به این شرح است:

 

 خط فقر 
درصد 

 فقر

شاخص کاکواني  شکاف فقر

 )درصد(

 شاخص کاکواني )ریال(

 کل سرانه کل سرانه

 283'390'103'955'21 356'350'7 5/0 561'492'886'428'20 8'790'476 00/05 694'331'3 شهري

 151'855'964'966'9 2'605'379 7/1 651'306'631'597'9 013'743'2 92/3 522'574'5 روستایي

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

 مناطق شهری بوده است. 6/1، حدود 88سال 

 تر از شهرنشینان بوده استبرابر بیش 0/0کالری دریافتی روستاییان در این سال به طور متوسط 

 5در نواحی شهری کشور، سهم  0988مطالعه وضعیت توزیع در آمد بیانگر آن است که در سال 

درصد، و در نواحی  96/4و  07/1درصد فقیرترین و ثروتمندترین افراد از کل درآمد جامعه به ترتیب 

درصد از ثروتمندترین  5ندی درصد بوده است. به عبارت دیگر میزان بهره م 38/9و  7/0روستایی 

درصد فقیرترین افراد  5برابر  29و  25افراد جامعه شهری و روستایی کشور در این سال، به ترتیب 

 بوده است.

 5/20به حدود   88محاسبات مربوط به شکاف فقر نشان می دهد فقیران شهری در سال 

. این مقدار برای نواحی روستایی حدود هزارمیلیارد ریال نیاز داشته اند تا از وضعیت فقر خارد شوند

 میلیارد ریال بوده است.هزار 5/9

درصد درآمد افراد باالی خط فقر مناطق شهری به فقرای 5/0بر اساس شاخص کاکوانی، با انتقال 

برآورد  7/1این ناحیه، همه آنها به سطح خط فقر می رسیدند. شاخص کاکوانی در مناطق روستایی 

 شده است.

 

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



 

8811هاي درآمدي در مناطق شهري ایران در سال : ارزش غذایي دریافتي توسط بیستک 8 - 4جدول   

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 متوسط شرح

5694 9928 9915 9296 9007 2390 2896 2751 2700 2589 2469 2407 2970 2269 2074 2150 0689 2889 کالري  9606 9313 4472 

نپروتئی  39 54 65 63 70 75 77 78 82 86 88 31 39 33 014 017 001 004 021 091 055 

 2442 0380 0894 0636 0603 0572 0501 0400 0927 0261 0297 0034 0001 0164 0105 0119 398 882 821 642 0928 فسفر

 48 44 40 41 93 93 93 98 97 96 94 94 94 99 92 90 91 23 28 24 95 آهن

 0723 0929 0210 0047 0165 337 371 885 898 819 772 759 688 662 602 603 575 599 488 962 850 کلسیم

نویتامی  5/0  7/1  3/1  0 0/0  2/0  2/0  2/0  9/0  4/0  4/0  4/0  5/0  6/0  7/0  7/0  8/0  8/0  3/0  0/2  9/2  

 منبع: یافته هاي تحقیق
 

 

 

 

 

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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 8811هاي درآمدي در مناطق روستایي ایران در سال ریافتي توسط بیستک: ارزش غذایي د 8 - 4جدول 

 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 متوسط شرح

6691 4737 4410 4077 9328 9662 9592 9234 9023 2879 2862 2348 2850 2842 2758 2660 2502 2961 2014 0506 9275 کالري  

نپروتئی  012 46 64 72 77 82 84 87 88 30 88 88 36 011 018 005 020 099 041 055 200 

 9207 2961 2016 2190 0814 0637 0583 0233 0409 0287 0289 0996 0233 0282 0292 0089 0004 0196 341 666 0503 فسفر

 62 48 49 42 93 98 95 99 99 91 23 91 23 23 28 28 25 24 20 05 99 آهن

 0304 0907 0222 0045 357 325 848 810 792 679 686 676 669 640 601 570 507 472 401 261 812 کلسیم

نویتامی  8/0  3/1  2/0  9/0  4/0  5/0  6/0  6/0  6/0  7/0  6/0  6/0  7/0  3/0  2 2 2/2  9/2  4/2  6/2  9/9  

 منبع: یافته هاي تحقیق
 

 

 

 

 

 

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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 )هزار ریال( 8811هري و روستایي ایران به تفکیک بیستک هاي درآمدي در سال : هزینه مصرفي مناطق ش 8 - 4جدول 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 متوسط شرح

 022573 62157 48098 21246 94309 90113 27877 25263 29191 20167 03254 07669 06291 04878 09592 02099 01686 3292 7593 4802 28012 شهري

 77908 41375 92797 27759 24431 22019 21040 08557 07019 05772 04434 09270 02140 01889 3747 8629 7433 6943 5090 9255 03401 روستایي

درآمد خانوارهاي کشور –منبع: طرح هزینه   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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به تفکیک بیستک هاي درآمدي )ریال(  8811اطق شهري و روستایي ایران در سال : قیمت ضمني هر واحد کالري در من 4 - 4جدول   

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 متوسط شرح

39602 01396 3696 8888 8468 7839 7670 7953 7992 6728 5332 5639 5296 4316 4553 4253 9300 9589 9074 3746 شهري  03493 

 02260 8542 7493 6645 6294 6196 5712 5699 5466 5483 5165 4512 4224 9891 9597 9241 2385 2631 2493 2047 5326 روستایي

درآمد خانوارهاي کشور –منبع: طرح هزینه   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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: میزان کالري مصرفي جامعه شهري به تفکیک بیستک هاي درآمدي8 – 4نمودار   

 

 
 

: یافته هاي تحقیقمنبع        
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بیستک های درآمدی

دیکالری مصرفی جامعه شهری به تفکیک بیستک های درآم

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 بیستک هاي درآمدي روستایي: میزان کالري مصرفي جامعه 8 – 4نمودار   

 
       

منبع: یافته هاي تحقیق                               
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بیستک های درآمدی

کالری مصرفی جامعه روستایی به تفکیک بیستک های درآمدی

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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شهری روستایی

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 



035 
 

 

 

 ک بیستک هاي درآمديبه تفکی روستایي در مناطق شهري و مصرفي  مقایسه میزان کالري : 5 – 4نمودار 

 
منبع: یافته هاي تحقیق               

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20

ی
لر

کا
لو

کی

بیستک های درآمدی

مقایسه کالری مصرفی مناطق شهری و روستایی

روستایی شهری

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



 

 

 : فصل پنجم
 

 

 

 

 نتیجه گیري

 و

  ارائه پیشنهادها

 

 

 

 

 

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 



037 
 

 پیشگفتار

کند. ترین چالش جامعه بشری فراروی جهانیان خودنمایی میامروزه فقر و نابرابری به عنوان مهم

های درحال توسعه ثروتمند، کشور غربی و عمدتاًتااوتی بین کشورها در این ارتباط نیست. کشور های 

آفریقایی( همه درگیر نابرابری  آسیایی(، و کشور های فقیر و بسیار فقیر )عمدتاً و متوسط )عمدتاً

صدد مبارزه اند. اهمیت این ه خود و بر حسب بضاعت دردرآمدهای اجتماعی هستند و هرکدام به نوب

دهه های گذشته، نگرانی ها و دغدغه های خود را نسبت  موضوع به حدی است که سران کشورها طی

های بین المللی متعدد مطرح کرده، و اصلی ترین برنامه خود را به این موضوع و ابعاد آن، در نشست

 تالش برای از بین بردن یا حداقل کاهش فقر و نابرابری در کشورهای خود عنوان کرده اند. 

یاست های اقتصادی به اقشار توجهی سن نا برابری ها بیترین دلیل ایگات مهم  شاید بتوان

حال های درای اقتصادی در کشوردست جامعه است؛ چرا که تا چندی قبل بسیاری از سیاست هپایین

آمدی در جامعه، بر رشد اقتصادی توسعه به جای توزیع متعادل درآمد و رفع نابرابری های شدید در

کردند ها را الزمه رشد اقتصادی دانسته، و استدالل میی زیاد درآمدکید داشتند؛ به طوریکه نابرابرتأ

که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می کنند، و این انباشت 

 (.75، 0976اندازها است که می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را امکانپذیر سازد )طاهری، پس

ای در این زمینه صورت گرفته و برنامه های کاهش فقر به دفعات اظ مطالعات گستردهبه همین لح

اند. طی در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده است، که برخی موفق و برخی ناموفق عمل کرده

بررسی های انجام شده مشخص شد کاهش فقر در دراز مدت در گرو رشد و توسعه اقتصادی است، اما 

 دت باید متناسب با منابع مالی در دسترس ماهوم مناسبی از فقر در نظر گرفته شود.در کوتاه م

برای کاهش فقر و توزیع عادالنه درآمدها نظریات و راهکارهای مختلای ارائه شده است؛ البته این 

نظریات متااوت هستند و در واقع می توان گات در بین پژوهشگران برای ارائه راهکار جامع و دقیقی 

کاهش فقر اختالف نظر وجود دارد؛ اما همگی بر این باورند که مطالعه پیرامون فقر و تالش ه منظور ب

 برای اندازه گیری آن، مقدمه ای است برای سیاستگزاری در جهت فقر زدایی. 

به همین منظور در این پژوهش پس از ارائه کلیاتی درباره فقر، نظیر تعاریف مختلف، نظریات 

های ارائه شده برای اندازه گیری فقر، و بیان آنچه تاکنون در نه فقر و فقرزدایی، و روشموجود در زمی

پرداختیم. به این  0988این زمینه انجام گرفته، به اندازه گیری فقر حاکم بر اقتصاد ایران در سال 
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ف فقر منظور ابتدا با استااده از روش نیازهای اساسی خط فقر را محاسبه کرده، و پس از آن شکا

 موجود در جامعه ایران در این سال را با استااده از شاخص کاکوانی اندازه گیری کردیم. 

در این فصل پس از بیان خالصه ای از مهم ترین مطالب ارائه شده در فصل های گذشته، و نتایی 

ام حاصل از محاسبات مربوط به فقر، توصیه های سیاستی برای کاهش فقر، و پیشنهادهایی جهت انج

 مطالعات گسترده تر در این زمینه ارائه خواهد شد.  

 ( خالصه اي از مباني نظري تحقیق8 – 5

اولین گام در مطالعه هر پدیده بیان تعریف دقیق و جامعی از آن است. نگاهی به نوشتارها و 

 مطالعات صورت گرفته در زمینه فقر نشان می دهد که توافق عام و کلی روی تعریف خاصی از فقر

وجود ندارد. هر پژوهشگر، یا هر سازمان بین المللی بسته به هدفی که دنبال می کند، تعریف خاصی 

های اندازه گیری فقر مستقل از ماهومی که از آن در ذهن برای فقر دارد، و بدیهی است که روش

 برای هر تعریف یک روش محاسبه وجود دارد.  داریم نیست. بنابراین تقریباً

فقر را می توان از دیدگاه مطلق یا نسبی بودن، دائمی یا موقتی بودن، موردی یا به طور کلی 

فراگیر بودن، و اولیه یا ثانویه بودن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه بیشتر در متون اقتصادی و از طرف 

ر به هوم از فقاقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته، ماهوم فقر مطلق یا نسبی است؛ چرا که این ما

گیری است، و عالوه بر این هر کدام از انواع دیگر فقر نیز به نوعی تحت ماهوم راحتی قابل اندازه

 فقرمطلق یا نسبی قرار می گیرند.

گیری فقر قبل از هر چیز نیازمند تعیین محدوده ای است که فقرا در آن جای گرفته اند. این اندازه

ستانه ای است که توسط آن می توانیم فقرا را از غیر فقرا کار توسط خط فقر انجام می شود. خط فقر آ

شود، بستگی به این دارد که کدام گیری میاین آستانه چیست و چگونه اندازه جدا کنیم. اما اینکه

 ماهوم از محرومیت )مطلق یا نسبی( مورد نظر ما باشد. 

ندارد کافی از استا خط فقر مطلق به ماهوم سطح ثابتی از درآمد حقیقی است که یک حداقل

مین می کند. اما خط فقر نسبی از نابرابری توزیع درآمد در جامعه و عدم زندگی را برای یک خانوار تأ

 تعادل های اجتماعی ناشی می شود. 
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ترین و پذیرفته شده ترین روش برای محاسبه خط فقر مطلق، رویکرد مبتنی بر نیازهای مهم

مین هزینه حداقل نیازهای ضروری یک فرد برای توانایی برای تأاین ماهوم که عدم اساسی است. به 

ادامه زندگی، به عنوان شاخصی برای فقر در نظر گرفته می شود. حداقل معاش برای ادامه زندگی هم 

توسط برخی از محققین حداقل میزان کالری برای حاظ تعادل فیزیکی اعالم شده، که این میزان 

 یه تعیین می شود.کالری توسط متخصصین علم تغذ

های محاسبه خط فقر مطلق عبارتند از: روش راونتری، روش برخی دیگر از کاربردی ترین روش 

 اورشانسکی و روش نسبت غذا.

همانطور که گاته شد، در تعریف فقر نسبی به نابرابری در توزیع درآمد و ثروت بیش از میزان 

نسبی معموال با درصد معینی از میانه یا میانگین  مطلق درآمد افراد توجه می شود؛ بنابراین خط فقر

درآمد یا هزینه متوسط جامعه تعریف می شود. اما در محاسبه خط فقرنسبی، چه درآمد میانه لحاظ 

آید با ماهوم شود و چه درآمد میانگین، و هر درصدی در آنها اعمال شود، خط فقری که بدست می

بتی که شاخص مربوطه )میانه یا میانگین( تغییر کند، خط نسبی فقر سازگار خواهد بود و به هر نس

 کند.فقر نیز به همان نسبت تغییر می

به درستی وضعیت فقر جامعه را   فقر خط و فقیر افراد تعداد البته باید توجه داشته باشیم که که

فقر  شدت جامعه مختلف، چند یا دو در مشابه فقیران تعداد و فقر خط ازای به زیرا ،نشان نمی دهد

باشد. از این رو برای مطالعه دقیق تر وضعیت فقر در جامعه الزم است پس از تاکیک  متااوت تواندمی

افراد فقیر از افراد غیر فقیر از طریق محاسبه خط فقر، شاخص های دیگری که وسعت و عمق فقر را 

یست و کدام بخش از بهتر ترسیم می کنند محاسبه شوند. صرفنظر از اینکه شاخص مورد استااده چ

فقر جامعه را بیشتر و بهتر توضیح می دهد، در صورتی می توان به نتایی آن استناد کرد که اصول زیر 

 را احراز کند:

اصل یکنواختی، اصل انتقال، اصل تقارن جمعیت، نسبت تعداد فقیران در جامعه، تمرکز بر افراد 

یری، عدم حساسیت نسبت به تغییر متناسب فقیر، حساسیت نسبی)یکنواختی و انتقال(، تجزیه پذ

 خط فقر و درآمد فقیران.

وق باشد، های فکه دارای کلیه ویژگی البته باید توجه داشته باشیم هیچ شاخص فقری وجود ندارد

کند. فقر موجود در جامعه را بررسی می ای خاص وضعیت و شدتو هر شاخص فقری از جنبه
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معرفی شده و مورد آزمون تجربی قرار گرفته اند، عبارتند از:  تاکنونهای فقری که ترین شاخصمهم

شاخص نسبت افراد فقیر، شاخص نسبت شکاف درآمدی، شاخص سن، شاخص کاکوانی، شاخص 

آلف، شاخص   –همین   –توربک، شاخص تاکایاما، شاخص تون، شاخص کالرک  –گریر  –فوستر 

 بالکوربی و دونالدسون، و شاخص چاکراوارتی.

 ( خالصه اي از نتایج تحقیق8 – 5

در این تحقیق فقر مطلق مورد مطالعه قرار گرفته و محاسبات مربوط به آن ازروش دکتار پژویاان   

درآمد خاانوار، مرباوط باه     - تمامی محاسبات بر اساس داده های طرح آماری هزینه انجام شده است.

هاای درآمادی دساته    بیستک قالبانجام شده، و خانوارها بر حسب مخارد سرانه خود در  0988سال 

 2221مقدار کالری سرانه روزانه برابار   ،مطالعات قبلی انجام شده در این زمینهتوجه  با بندی شده اند.

   شده است.گرفته  نظردرکالری کیلو

پس از اندازه گیری خط فقر و درصد افراد فقیر در جوامع شهری و روستایی، شکاف فقر و شاخص 

 امعه محاسبه شد.کاکوانی در هر ج

 مهم ترین نتایی حاصل از محاسبات انجام شده در این تحقیق عبارتند از:

به ترتیب  0988مقدار انرژی غذایی مصرفی توسط شهرنشینان و روستاییان کشور در سال  -0

 کیلوکالری بوده است. 9275و  2889

مین کالری مورد نیاز تأ ، برای0988ستایی کشور  در سال هر فرد حاضر در جوامع شهری و رو -2

 ریال هزینه کرده است. 5326و  3746خود به ترتیب 

و  3'331'694در جوامع شهری و روستایی به ترتیب  0988خط فقر ساالنه سرانه در سال  -9

 ریال بوده است. 5'522'574

در  0988نار به عنوان بعد هر خانوار، در سال  9/4خط فقر ماهانه خانوار، با در نظر گرفتن  -4

 ریال بوده است.  0'337'597و  9'573'377جوامع شهری و روستایی به ترتیب 

درصد افراد در مناطق شهری و روستایی ایاران زیار    92/3و  00/05به ترتیب  0988در سال  -5

 خط فقر قرار داشته اند.
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و  20'428'806'492'561به ترتیب  0988شکاف فقر جوامع شهری و روستایی ایران در سال  -6

 ریال برآورد شده است. 9'597'631'306'651

ریال تا خاط   2'743'013و  6'574'226هر فرد فقیر شهری و روستایی در این سال به ترتیب  -7

 فقر فاصله داشته است.

و  5/0باه ترتیاب    0988برآورد شاخص کاکوانی برای مناطق شهری و روستایی ایران در سال  -8

 درصد است. 7/1

ی شاااخص کاااکوانی باارای مناااطق شااهری و روسااتایی ایااران بااه ترتیااب      معااادل ریااال  -3

 بدست آمد. 9'966'964'855'151و  21'955'103'392'283

 0988نتایی حاصل از بررسی وضعیت توزیع درآمد در جوامع شاهری و روساتایی ایاران در ساال     

 حاکی از آن است که:

و  07/1هری از کل درآمد باه ترتیاب   سهم پنی درصد فقیرترین و ثروتمندترین افراد جامعه ش -0

 درصد بوده است. 96/4

و  7/0سهم پنی درصد فقیرترین و ثروتمندترین افراد جامعه روستایی از کل درآمد به ترتیاب   -2

 درصد بوده است. 38/9

هزینه های مصرفی  %63روستاییان کشور در این سال هزینه های زندگی خود را با حدود  -9

 ده اند.مین کرشهرنشینان تأ

 80/1، و متوسط مخارد روستاییان 08/0در مقایسه با کل کشور، متوسط مخارد شهرنشینان  -4

 بوده است. 

 درصد بوده است. 40و  53سهم جوامع شهری و روستایی از کل مخارد کشور به ترتیب   -5

 با توجه به موارد فوق، می توان فرضیه های تحقیق را به صورت زیر توضیح داد:

شود. تأیید می ،0988فقر روستایی در سال فقر شهری از خطاول، مبنی بر باالتر بودن خط فرضیه

ها، و همچنین باالتر بودن شاخص قیمت توان باالتر بودن سطح عمومی قیمتعلت این امر را می 

 برخی کاالها، همچون مسکن و حمل و نقل، در شهر نسبت به روستا دانست.

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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یید ، تأ0988نسبت به روستایی در سال  ر بودن تعداد افراد فقیر شهریبیشت بر فرضیه دوم، مبنی

 می شود. 

فرضیه سوم نیز، مبنی بر بیشتر بودن شاخص کاکوانی مربوط به مناطق شهری کشور نسبت به 

یید قرار می گیرد، که با توجه به باالتر بودن خط فقر، درصد ، مورد تأ0988اطق روستایی در سال من

 و همچنین مخارد شهری نسبت به روستایی، منطقی به نظر می رسد.افراد فقیر، 

 ( توصیه هاي سیاستي8 – 5 

با توجه به نتایی بدست آمده از محاسبات مربوط به خط فقر و شکاف فقر، برخی از سیاست ها و 

 گرفت عبارتند از:بهبود وضعیت توزیع درآمد به کار خط مشی هایی که می توان برای کاهش فقر و

 پرداخت مستقیم به فقرا    -8

با بهره گیری از مدل های پوشش و شکاف فقر و شاخص کاکوانی مشخص شد در نقاط شهری و 

هزار میلیارد ریال مورد نیاز بوده تا  5/9هزار و  5/20، به ترتیب حدود 88روستایی کشور در سال 

 7/1د باالی خط فقر شهری و افرا درصد درآمد 5/0رسند. یعنی اگر افراد زیر خط فقر به خط فقر ب

افراد باالی خط فقر روستایی به فقرای هر بخش انتقال می یافت، همه افراد فقیر به خط  رصد درآمدد

 فقر رسیده، و تعادل نسبی در توزیع امکانات و ثروت در کشور حاصل می شد. 

گرفت. به این  ، در قالب طرح هدفمند سازی یارانه ها انجام0983این کار در سال بعد، یعنی 

ریال پرداخت شد. نتایی حاصل از محاسبات  411'111ترتیب که در این سال به هر فرد ماهانه مبلغ 

 ارائه شده است.  0 – 5مربوط به این پرداخت در جدول 
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 : میزان یارانه پرداختي به اقشار مختلف8 – 5جدول 

 مبلغ یارانه پرداختي 

 مناطق روستایي مناطق شهري

 ساالنه ماهانه ساالنه ماهانه

 111'521'629'163'02 111'361'810'115'0 111'611'713'091'97 111'811'225'134'9 فقیران

 111'481'376'467'000 111'141'338'288'3 111'411'231'615'218 111'211'774'989'07 غیر فقیران

 111'111'611'597'029 111'111'311'234'01 111'111'111'796'245 111'111'111'478'21 کل

 منبع: یافته هاي تحقیق

 

وجود داشته است. یعنی  0988این میزان یارانه پرداختی، بیشتر از شکاف فقری است که در سال 

پرداخت می شد، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، نه تنها کل  0988اگر این میزان یارانه در سال 

 ی از افراد فقیر به باالی خط فقر منتقل می شدند.شکاف فقر از بین می رفت، بلکه بسیار

البته توجه به این نکته ضروری است که در طرح هدفمند سازی یارانه ها، پرداخت های انتقالی در 

تاثیر قابل توجهی روی خط  کنار افزایش هزینه حامل های انرژی انجام گرفته، و این مسئله طبیعتاً

شت. عالوه بر این پرداخت نقدی یارانه ها به خودی خود موجب فقر و درصد زیر خط فقر خواهد گذا

 افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه باال رفتن خط فقر می شود. 

نکته دیگر این است که پرداخت نقدی یارانه ها باید به گونه ای انجام شود که از خطای نوع اول و 

 تعریف می شود:خطای نوع اول و دوم به صورت زیر دوم به دور باشد. 

خطای نوع اول به حذف خانوارهایی که فقیر هستند ولی جزء گروه الزم الحمایه قرار نگرفته اند 

 اشاره دارد. به عبارتی خطای نوع اول، عبارت است از عدم موفقیت در تخمین جمعیت هدف.
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ی شود. به خطای نوع دوم نیز به تحت پوشش قرار دادن خانوارهایی که غیر فقیر هستند اطالق م

  عبارت دیگر این نوع خطا به ورود جمعیت غیر هدف به بحث یارانه ها اشاره دارد.

، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، 0988بنابراین در صورت پرداخت یارانه های نقدی در سال 

بی به گونه ای که به طور تقریخطای نوع اول اتااق نیاتاده، اما خطای نوع دوم بسیار بزرگ می بود؛ 

درصد در مناطق روستایی صرف افرادی  31درصد هزینه یارانه های پرداختی در مناطق شهری و  85

 می شد که نباید در گروه هدف قرار می گرفتند.

 وضع مالیات هاي منفي بر درآمد -8

شود، اهش فشار بر قشر فقیر پیشنهاد میبردن فقر و کبرای ازبین هایی که معموالًیکی از سیاست

مالیات های منای بر درآمد منای است. در این روش همانطور که دولت از درآمدهای باالتر از وضع 

یک حد معین مالیات می گیرد، به درآمدهای پایین تر از یک حد معین کمک مالی می کند. برای 

انجام این کار، مانند روش های معمول وضع مالیات بر درآمد، کای از درآمد و نرخی برای مالیات 

تعیین می شود. بنابراین اگر دولت از ثروتمندان جامعه مالیات بیشتری بگیرد و آن را به فقرا پرداخت 

کند، فقر موجود تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. مقدار این مالیات می تواند از طریق شاخص 

 کاکوانی محاسبه شود.

 مین اجتماعي کارآمدبرقراري نظام تأ -8

اجتماعی کشور، به نحوی که هزینه های قشر فقیر را تا حد امکان کاهش  مینکاراتر کردن نظام تأ

 زندگی آنان موثر باشد. دهد، می تواند در کاهش فشار روی افراد زیر خط فقر و بهبود شرایط

 ( پیشنهادهایي براي انجام تحقیقات بعدي4 – 5

دیگر می توانند شرایط فقر  آغاز شده، محققین 0983با توجه به آنکه پرداخت یارانه ها از سال  -0

در این سال را، علیرغم پرداخت یارانه ها، بررسی کنند. اینکه آیا مقدار یارانه پرداختی توانسته شکاف 

 فقر را پوشش دهد؟ اگر نه، دالیل آن چه بوده است؟

تواند مورد مطالعه قرار بگیرد، تااوت مقدار شکاف فقر و شاخص کاکوانی موضوع دیگری که می -2

 قبل و بعد از افزایش قیمت حامل های انرژی است. 
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Abstract: 

The main purpose of this research is studying and presenting poverty line, calculation of 

poor families’ percentage, and estimating the amount of necessary transfer funds to them in 

order to compensate their poverty, based on Kakwani index. 

The calculations pertaining to the “poverty line” show that the urban poor citizens needed 

22,000 billion Rials in 1388 in order to escape from their poor conditions. This amount has 

been 3,000 billion for rural areas. 

According to the Kakwani index, in case 1.50% of the revenue of the families above the 

line was transferred to them, all urban poor families could be improved to above “poverty 

line”. Kakwani index in rural areas is estimated 0.70. 

Direct payment to the poor families, assignment of negative taxes to negative incomes, 

and application of an advantageous social security system are some of strategies and policies 

which can be used to reduce poverty and improve income distribution. 

Calculations show in case direct payments to the poor population were made in 1388 

under making targeted subsidies, not only poverty gap would totally disappear, but also many 

poor people could be improved to above “poverty line”. But, meanwhile in case this theory 

was applied in 1388, a great part of paid subsidies in rural and urban areas would be allocated 

to those who were not supposed to be involved in the target group.      

 

Key Words: Poverty / Poverty Line / Percentage of Poor Population / Poverty Gap / 

Kakwani index 

 

 

 

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 



 
 

 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY 

 

Central Tehran Branch 

Faculty of Economics & Accounting – Department of Economics 

 

 

"M.A" Thesis 

On Economic Systems Planning  

 

 

Subject: 

 

Poverty Gap Measurement  

Among Urban and Rural Areas of Iran 
 

Advisor: 

Dr. Narciss Amin Rashti 

 

Reader: 

Dr. Gholamreza Geraei Nejad 

 

By:  

Alaleh Mojibian 

Summer 2011 

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 


