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دانم از جناب آقاي دكتر محمود هوشمند استاد محترم راهنما كه هدايت  بر خود الزم می

هاي ارزنده دريغ نفرمودند مراتب سپاس و  له را بر عهده گرفتند و از راهنمايیاين رسا

فر،  شادمهري و دكترسليمی تشکر را داشته باشم و همچنين از جناب آقايان دكتر احمدي

 سوزانه راهنمايی نمودند، تشکر و قدردانی نمايم. اساتيد محترم مشاور كه دل

ارجمندو خواهران گراميم كه همواره در امر  دريغ برادران هاي بی و سپاس از محبت

 اند. تحصيل حامی بنده بوده
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 .شان را دارم آرزوي موفقيت بيشتر و پيروزي پيوسته در زندگی

 

 زاده مهدي اسداله

 1389اسفند                                                                                                                    

 

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 



 

 

 

 تقدیم به

 مم ومادرپدر

 و

 روح پاك دو جدم:

 زاده زوارم  حاج غالمحسن اسداهلل

 و

 نژاد زوارم حاج حسين قلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 كيدهچ

 دوره طي بزرگ خراسان در فقر آيا» كه است پرسش اين به پاسخ يافتن مقاله اين اصلي هدف

 خراسان استان در فقر هاي شاخص و خانوار فقر خط راستا، اين در «است؟ يافته كاهش مطالعه مورد
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 سيستم از استفاده با استان روستايي و شهري خانوارهاي آماري خام هاي داده و قيمت هاي شاخص

 حاكي ها يافته.است شده برآورد( SUR) غيرمرتبط ظاهر به هاي رگرسيون روش با( LES) خطي مخارج
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 نتايج .است رسيده 1387 سال در ريال 35865719 به افزايش برابر 30 با كه است بوده ريال 118385

 و داشته افزايشي روندي ييروستا و شهري مناطق در مطالعه مورد دوره طي فقر خط دهد مي نشان

 از بيشتر هميشه شهري مناطق در فقر خط. است بوده تورم باالي نرخ افزايش اين اصلي علل از يکي

 دوره طي بزرگ خراسان استان روستايي و شهري مناطق در انگل شاخص. است بوده روستايي مناطق

 . باشد مي هدور اين طي فقر كاهش مويد كه يافته، كاهش مطالعه مورد

 خطي مخارج سيستم خانوار، مخارج انگل، شاخص فقر، خط: ها واژه كليد
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 مقدمه

هاي شناخته  از مسائل اساسي و رايج جوامع و فرهنگ پديده فقر از دير باز با انسان بوده و يکي

مي رفت كه اين معضل نيز برطرف شده بشري را تشکيل داده است. با صنعتي شدن كشورها، انتظار 

هاي اخير اين مسئله افکار جوامع بشري  به ويژه كشورهاي در حال  چنين نشد و در سال شود ليکن

، از طرف ديگر رسيدن به توسعه و سازندگي در يک توسعه را بيشتر به خود مشغول كرده است

كشور يا منطقه مستلزم شناسايي و اندازه گيري ميزان فقر در آن كشور يا منطقه و سپس اتخاذ راه 

لم است تالش در راستاي فقرزدايي و تحقق هايي براي از بين بردن آن است. زيرا چنان كه مس حل

وجهي به ونق اقتصادي حاصل مي گردد، اما در صورت بي ت، قدرت خريد افراد افزايش يافته و رآن

به افزايش اختالف طبقاتي  چونمخاطره آميز بوده  فقر، گسترش آن براي استان و كشور و حتي جهان

فقر مزمن به كاهش فعاليتهاي اقتصادي و عميق تر شدن فقر  لذا از لحاظ اقتصاديمنجر خواهد شد. 

 .جاميدو تشديد اختالف طبقاتي خواهد ان

مطالعه فقر و آثار و نتايج آن بر حسب شرايط و امکانات در كشورهاي مختلف و يا مناطق 

مختلف يک جامعه متفاوت است لذا در مطالعات و محاسباتي كه در مورد فقر به عمل مي آيد بايد به 

ذهني هم چون فقر مطلق، نسبي،  عوامل متعددي توجه شود از طرف ديگر تعابير و مفاهيم مختلفي

.. در مورد فقر مطرح شده است، كه هر يک از اين مفاهيم داراي نقاط قوت و ضعفي هستند، كه در و.

مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفته اند و بر اساس آن تعيين خط فقر و اتخاذ سياست هاي 

 عملي فقرزاديي انجام گرفته است.

راهبردهايي  50در حال توسعه از دهه ايران همانند ساير كشورهاي  در كشور جمهوري اسالمي

جهت مهار فقر انديشيده شده است و همچنين در برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي به 

 داده شده است.هم الويت پرداخته و حتي مسئله عدالت اجتماعي 

و نيز  ه بودههايي كه با مشکل فقر مواج اسان بزرگ به عنوان يکي از استاناستان خردر اين مطالعه 

 مورد بررسي قرار خواهد گرفت. باشد هاي بزرگ كشور مي يکي از استان
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ستان خراسان شمالي، جنوبي و به سه ا 1384سال  در الزم به ذكر مي باشد استان خراسان بزرگ،

رد مطالعه از سال ونظر بوده و دوره ماين تحقيق استان خراسان بزرگ مد  شود، درتقسيم ميرضوي 

 شود. اين دوره يکسان در نظر گرفته مي باشد كه استان خراسان بزرگ طيمي 1387 تا 1369

 مساله اصلي تحقيق (1-1

آغاز كمي و مدون در مورد فقر حدودا از اوايل قرن بيستم علمي در قالب كارهاي مطالعات 

هاي مختلف تعريف شده و مفهوم آن در طي زمان و بر اثر تحوالت  گرديده است. فقر به صورت

ها عمدتا ناشي از نوع تفکر در  تصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي تغيير يافته است. اين تفاوتاق

صالت فرد مورد فلسفه وجودي انسان، نقش اجتماعي او، برداشت از مفهوم عدالت اجتماعي، باور به ا

كه اشاره كرده است  به اين موضوع (1981)2. سن1و امثال آن است يا جمع، شرايط زيست محيطي

كنند و محروميت يک مفهوم اجتماعي  فقر به نوعي به محروميت اشاره مياغلب تعاريف ارائه شده از 

هاي مختلف با هم  ها و مکان شود كه ممکن است در زمان عيين ميو نسبي است و براساس هنجارها ت

 فرق داشته باشند.

ار دارد بستگي داشته و برآورد در عمل اندازه گيري فقر به نوع آمارهايي كه در دسترس محققان قر

 انجام مي پذيرد. 3آن تحت مفروضات و شرايط خاصي، براساس نيازهاي مادي

هاي خاصي در كشورهاي مختلف براي محاسبه و تشخيص آن ارائه  حال روشاگر چه كه تا به

توان به  هايي انجام گرفته كه از آن جمله ميگرديده است. در ايران نيز براي مبارزه با فقر كوشش

ورد فقر اندازه آن برنامه هاي توسعه، طرح ساماندهي اقتصادي و اليحه فقرزدايي اشاره نمود. لذا در م

هاي اقتصادي مختلف بر فقر كشور مطالعات مختلفي صورت گرفته است. اما بين  و تاثير سياست

ايج مربوط به دارد. تفاوت در نت دمحققين در مورد درصد جمعيت فقير ايران اختالف نظر وجو

باشد كه در ذيل  مده است به چند علت ميدر مطالعات مختلف به دست آ و ميزان آنفقر  گيرياندازه

 گردد: ها اشاره ميآن به

                                                           
 3قتصادي بانک مركزي، شماره ،مجله امارا"فقر، تعريف و اندازه گيري و برآوردهايي براي ايران" (1368، منوچهر )خشنورب - 1

      
2 - sen 

از آن جمله مي توان استفاده از مولفه هايي مثل مصرف روزانه كالري، درآمد سرانه، مصرف غذايي، هزينه سرانه و... را برشمرد. - 3
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ممکن است متفاوت  ،مفهوم فقر، نوع نگاه به فقر و طرز تلقي از فقر در نظر محققين مختلف :الف

 باشد.

كه مورد توافق اكثريت باشد وجود نداشته بنابراين دو محقق براي اندازه گيري فقر، روشي واحد : ب

، هاي متفاوت دليل استفاده از روش ممکن است به به مفهوم فقر توافق داشته باشند، كه راجع

 ديگر در اين زمينه اختالف نظر داشته باشند.متفاوتي از فقر را گزارش نموده و با يک هاي اندازه

باشند كه همين امر موجب  ها فقر ارزيابي مي شود متعدد مي ه كمک آنمتغير يا متغيرهايي كه بج: 

گيري فقر از درآمد استفاده  شود. براي مثال اگر در اندازه تفاوت در اندازه فقر در مطالعات مختلف مي

 شود نتايج متفاوت از زماني خواهد شد كه از متغير مخارج استفاده شود.

امل تفاوت باشد. براي مثال يک محقق ممکن است فقر را براي واحد تجزيه و تحليل مي تواند ع :د

 خانوار ومحقق ديگر در سطح فرد اندازه گيري نمايد.

با توجه به ضرورت مقابله با فقر، بايد از دو جنبه نظري و عملي موضوع فقر مورد بررسي و 

سايي گردند و از و شناهاي آن به دقت تعريف  از جنبه نظري  بايد فقر و مولفه ارزيابي قرار گيرد.

گيري شود. نحوه تعريف از فقر و روش تعيين  قر در جامعه مورد مطالعه، اندازهف جنبه عملي ميزان

هاي هريک از  ساس، شناخت انواع خط فقر و ويژگيخط فقر بر اندازه فقر موثر است، لذا بر اين ا

هاي مختلفي وجود دارد. پس  خصگيري فقر شا يري بسيار موثر است. براي اندازهگ آنها در تصميمي

هاي مربوطه اقدام به اندازه  توان با استفاده از داده از توافق در مورد مفهوم فقر و شاخص فقر مي

 هاي آماري دقيق و قابل اعتماد نياز مي باشد. ه دادهگيري فقر نمود. براي اين كار ب

 ( تشریح و بيان موضوع1-2

فقر در استان خراسان بزرگ بررسي گردد. براي  1369-87ي در اين تحقيق سعي مي شود، طي سالها

شود و مقدار ريالي خط فقر به تفکيک مناطق شهري و  اين منظور ابتدا خط فقر تخمين زده مي

به تفکيک مناطق شهري و روستايي برآورد مي  روستايي تعيين مي شود و سپس شاخص هاي فقر

دست آمده در دوره مورد مطالعه به نتايج مفيدي در توان با استفاده از شاخص هاي بگردد. كه مي

 رابطه با ميزان موفقيت برنامه ها و طرح هاي اقتصادي اجرا شده در استان خراسان پرداخت.
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 ( ضرورت انجام تحقيق 1-3

دهد و  سنجش فقر كليتي از مفهوم فقر است كه تصوير منسجمي از فقر در طول زمان ارائه مي

تا اهداف قابل سنجش خود در جهت كاهش فقر را براساس آن تنظيم كند. با  دولت را قادر مي سازد

ر صورت نگرفته ضرورت توجه به اينکه در سطح استان خراسان بزرگ مطالعه جامعي در مورد فق

تواند  كه مي شود كه ارائه آن به مديران كشور و استان  در سطح استان احساس مياي  چنين مطالعه

اي و  ي، برنامه ريزي منطقها هاي آتي برنامه هاي توسعه كشور در سياست و ئولين استانبراي مس

 گشا باشد. راه مثمرثمر بوده و گذاري توزيع جهت كاهش سطح و شدت فقر استان سياست

 ( سواالت تحقيق:1-4

 آيا فقر در خراسان بزرگ طي دوره مورد مطالعه كاهش يافته است؟ 

 (اهداف اساسي از انجام تحقيق :1-5

استان خراسان بزرگ مورد در اين تحقيق عمده ترين هدف اين مي باشد كه وضعيت معيشتي مردم 

ارزيابي قرار گيرد. تا از طريق مطالعه در اين زمينه بخصوص نتايج مفيدي در رابطه با بهبود و يا عدم 

راد اين جامعه بهبود وضعيت رفاهي مردم اين استان بدست آيد. لذا براي اين منظور به مخارجي كه اف

 انجام مي دهند توجه مي شود.

 ( نتایج مورد انتظار پس ازانجام این تحقيق 1-6

در اين تحقيق در دوره زماني مورد مطالعه با توجه به بهره مندي كشور ايران از امکانات بهتر و رشد 

است.  تکنولوژي و فن آوري در سطح جهان و كشور كه موجب افزايش رفاه براي جامعه بشري شده

بطور كلي نتيجه مورد انتظار اين خواهد بود كه و ضعيت رفاهي جامعه استان خراسان بزرگ بهبود 

هاي استان و كشور  ها، مقررات و سياست و اين نتايج در تداوم، اصالح و بازنگري برنامهيافته است. 

 گذاران قرار خواهد گرفت. مورد استفاده سياست

 ( قلمرو تحقيق1-7

 ماني انجام تحقيقدوره ز -الف
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ورد خط هاي خانوارهاي شهري و روستايي استان خراسان بزرگ به برآ اين تحقيق با استفاده از داده 

 خواهد پرداخت. 1369-87هاي  هاي خط فقر  در سال فقر و همچنين برآورد شاخص

 مكان تحقيق -ب

قبل از تقسيمات استان  يعني 1383تا 1369اين تحقيق به لحاظ مکاني شامل استان خراسان از سال 

شامل سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي است كه به لحاظ  1387تا  1384خراسان و از سال 

 باشد. جغرافيايي همان استان خراسان قبل از تقسيمات مي

 ها و اصطالحات تخصصي طرح ( تعریف واژه1-8

 خط فقر

مکان معين براي دسترسي به يک سطح خط فقر عبارت است از مخارجي كه يک فرد در يک زمان و 

شوند و  شود. افرادي كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند فقير تلقي مي حداقل ر فاه متحمل مي

 باشند. كساني كه به اين سطح رفاه حداقل و باالتر از آن دسترسي دارند غيرفقير مي

 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي

تعداد معيني از كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به معيار سنجش تغييرات متوسط قيمت 

شاخصي كه بدين گونه بدست مي  شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي ناميده مي شود. سال پايه،

مورد سنجش قرار مي  مي آيد، صرفاً تغييراتي را كه در اثر تغيير قيمت درهزينه زندگي پديد آيد،

 دهد.

 

 شاخص فقر

زيابي وضعيت فقر و قضاوت صحيح در رابطه با كاهش يا افزايش فقر طي دوره مورد در رابطه با ار

 گيرد.ها نيز صورت ميمطالعه نياز به مطالعه رفتار مصرفي خانوارهاست كه با استفاده از شاخص

 مخارج خانوار
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ديه ارزش پولي كاالي تهيه شده يا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضاء و يا ه 

تواند از طريق خريد، توليد  شود. كاال يا خدمت تهيه شده مي ناميده مي به ديگران ، مخارج خانوار

، در اختيار خانوار قرار گيرد كه به محل كسب و مجاني )از سازمان ها( ، ازخانگي، در برابر خدمت

 .شود رد شده و جزو هزينه منظور ميصورت پولي برآو

 خانوار

خرج هستند و  گاه زندگي مي كنند، با يکديگر هم مي شود كه با هم در يک اقامتاز چند نفر تشکيل 

 .شود كند نيز يک خانوار محسوب مي خورند. فردي كه تنها زندگي مي  هم غذا مي معموال با

 سيستم مخارج خطي

دست  هاي پولي به شامل معادالت تقاضا براي گروه هاي كااليي است كه اين تابع بر حسب ارزش

 آيد زيرا تابعي از قيمت آن كاال، قيمت كاالهاي ديگر و مخارج كل مصرف كننده است. مي
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 فصل دوم( مباني نظري و پيشينه تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 

ي  مباني نظري و پيشينه

 تحقيق
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 مقدمه

ها و مطالعات انجام شده در زمينه فقر، در دو بخش تهيه و اين فصل در راستاي مرور پژوهش

هاي مختلف در نظري پرداخته و مفهوم و نظريهبه مرور مباني  در بخش اولتنظيم شده است، ابتدا 

و مطلوبيت  و رفاه حداقل ديدگاه از فقر خط زمينه تعاريف و نحوه اندازه گيري فقر، همچنين

مطرح شده،  مناسب هزينه تابع شناسايي مشکلو نيز  مرجع مطلوبيت تعيين مشکلمباحثي در زمينه 

به در داخل و خارج از كشور،  و تحقيقات انجام شدهمطالعات نمودن طرح م و در بخش دوم نيز با

به پايان منظور استفاده از تجربيات ديگران و تالش در راستاي ارتقا كيفي اين تحقيق، بخش دوم 

 رسد.مي

 نظريمروري بر مباني ( 2-1

 گيري  ( تعاریف خط فقر و نحوه اندازه2-1-1

ي به يک سطح كه يک فرد در يک مکان و زمان معين براي دسترسخط فقر عبارت است از مخارجي 

ند و شو ميشود. افرادي كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند فقير تلقي  حداقل رفاه متحمل مي

گيري فقر  اندازه براي. (11998راوليون )كساني كه به اين سطح حداقل رفاه دسترسي دارند غير فقيرند

انه چيست و چگونه . اين آستباشد ميفقيرها به يک آستانه نياز  از غير و جدا كردن فقيرها

توان بر اساس واحد پولي و حداقل مخارج براي تامين حداقل  شود؟ اين آستانه را مي گيريي مي اندازه

بعضي از محققين حداقل معاش باشد.  ميمعاش تعريف نمود. اما حداقل معاش خود كامال روشن ن

 كنند. نياز بدن تعريف مي حسب ميزان انرژي و پروتئين مورد دامه حيات را بر براي ا

كالري در روز تعريف شده  2150براي مثال در كشور چين حداقل معاش براساس نياز بدن بر 

شود. در كشورهاي تايلند و فيليپين  كالري تعريف مي 2000فقر بر حسب  است. در اندونزي خط

 عريف شده است. بسته به اينکه فقر به مفهوم مطلق ياكالري روزانه ت 2000حداقل معاش بر حسب 

جامعه را مشخص  د كه مرز بين فقرا و غير فقيرانشو  مياي تعريف  نسبي در نظر گرفته شود، آستانه

 شود. مي ناميده« خط فقر»اين آستانه  ،كند مي
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هاي  مينه( خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدي كه با توجه به ز1371طبق ابوالفتحي )

براي تامين حداقل نيازهاي افراد )مانند غذا  ،... در جامعه مورد بررسيفرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و

و ...( الزم  حداقل ميزان درآمد، تحصيالت، بهداشت)مانند  شاک و مسکن و ...( و حداقل شرايط، پو

اين روش تعيين خط  شود،شود تا فرد مورد بررسي فقير در نظر گرفته  آن موجب ميكه عدم تامين 

 گويند. 1فقر را روش نيازهاي اساسي

ابتدا يک ميزاني از درآمد براي تامين  2( در روش راونتري1375طبق گزارش طرح فقر زدايي )

 شود سپس مقدار درآمد الزم براي تامين حداقل هزينه هاي غذايي مصرفي در نظر گرفته ميهزينه 

 شود. مير نيازهاي اساسي به آن افزوده ساي

غذايي الزم براي زنده ماندن هاي  نياز براي تامين هزينهميزان درآمد مورد  3در روش ارشانسکي

فرد در جامعه مورد بررسي بدست ا استفاده از ميانگين هندسي نسبت هزينه غذا به كل هزينه فرد ب

 .آيد ميدست آيد، بدين ترتيب حداقل درآمد مورد نياز براي تامين هزينه نيازهاي اساسي ب مي

در روش نسبت غذا باتوجه به تابع مصرف انگل درجامعه نسبت هزينه غذا نسبت به حداقل 

رآمد هر يک از شود و نسبت هزينه غذا به د اي تامين نيازهاي اساسي تعيين ميدرآمد مورد نياز بر

اندازه مشخص در  زسنجند. هر فرد از جامعه كه اندازه اين نسبت براي او بزرگتر ا افراد را با آن مي

 (.1375شود)پژويان  مي ، فقير محسوبنظر گرفته باشد

شود. به اين  ار گرفته ميك هدر برخي مواقع روش ارشانسکي با اندكي تعديل براي تعيين خط فقر ب

جاي ميانگين هندسي نسبت هزينه غذا به كل هزينه فرد در جامعه مورد بررسي، از  هصورت كه ب

 شود. ين طبقه درآمدي جامعه استفاده ميكل هزينه افراد پايين ترميانگين نسبت غذا به 

كند كه، گاهي براي تعيين خط فقر مطلق از روش  اش اشاره مي ( در مطالعه1384خداداد كاشي )

شود بلکه براي مشخص كردن حداقل  تامين نيازهاي اساسي استفاده نميحداقل درآمد الزم براي 

هاي كيفي نظير حداقل كالري و پروتئين دريافتي روزانه،  يژگييازهاي اساسي زندگي، حداقل ون

                                                           
1
-Basic Needs-METHOD 

2
 - Rountree-Method,1910 

3
 - Orashansky-Method 
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حداقل سطح زير بناي مسکوني سرانه، حداقل ميزان تحصيالت سرپرست خانوار، حداقل تعداد افراد 

شوند و در صورتي كه هر فرد جامعه حداقلي از اين ويژگي  خانواده و غيره در نظر گرفته مي باسواد

 شود. حسوب ميا دارا نباشد فقير مها ر

خط فقر نسبي يا به صورت درصد معيني )يا ميانگين( از درآمد جامعه و يا به شکل يک مرز 

شود. انتخاب خط  گيرند تعريف مي اد جامعه پايين تر از آن قرار ميدرآمدي كه درصد معيني از افر

 في شوند.اي از افراد به عنوان فقير معر كه همواره در جامعه عده شود فقر نسبي موجب مي

متوسط و درآمد  كلدرآمد كند كه هر قدر هم مي( در مورد فقر نسبي اين طور بيان 1988) 1ساهيل

ترين  اين مسئله مهم«. كلمه، هميشه با ما خواهد بود فقر به مفهوم نسبي»افراد جامعه افزايش يابد 

زيرا  كردهر مشکل آن را در سياست هاي فقر زدايي دچا از اشکال خط فقر نسبي است كه استفاده

. خط ش فقر تناقضاتي رابه وجود آورده استها در كاه گيريِ اثرات اين سياست اندازهكاربرد آن در 

گر فقر باشند ميزان نابرابري توزيع درآمد در فقر نسبي و شاخص هاي فقر نسبي بيش از آنکه نمايان

و  گذارد ميمد در جامعه بر آن اثر زيرا تنها تغييرات نابرابري توزيع درآ دهند ميجامعه را نشان 

دهد. در حالي كه خط فقر  اجتماعي جامعه اندازه آن را تغيير نمي –صرف رشد و توسعه اقتصادي 

 .كند مياجتماعي تغيير  –مطلق در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي 

 داقلتر از سطح ح د تجربه شده توسط افراد كه پايينخط فقر ذهني نيز با توجه به سطوح درآم

زيرا عمال ممکن  و خط فقر جنبه ذهني دارد تا عينيشود  تجربه شده قبلي قرار داشته باشد، بيان مي

ساله با توجه به شرايط اقتصادي جامعه چندين بار از  30الي  20است يک خانوار در طول يک دوره 

ه اقتصاد با رشد هايي ك تر رود، خصوصا در دوره مد تجربه شده در دوره معين پايينيک حداقل درآ

منفي مواجه باشد. محاسبه خط فقر ذهني بر پايه اين سوال استوار است كه حداقل درآمد الزم براي 

شود به نظر شما چه سطحي از درآمد را به  است. براي مثال از فرد پرسيده ميادامه حيات چقدر 

كه فرد با  كند ميجستجو  يد؟ در واقع اين سوال آن سطحي از درآمد راگير ميعنوان حداقل در نظر 

 كمتر از آن قادر به تامين نيازهاي خود نيست.

                                                           
1

 - Sawhill 
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بر اين اساس از نظر فرد سوال شونده هر فرد كه درآمدش كمتر از حداقل درآمد باشد فقير تلقي 

د. البته اين روش ممکن است ما را به نتايج ناسازگاري رهنمون سازد. براي مثال با افراد با شو مي

کسان و يا با وضعيت رفاهي يکسان ممکن است برخوردهاي حمايتي متفاوت سطوح درآمد ي

د اما در عمل نتايج راهبردي شو مياين روش هر چند در مباحث تئوريک استفاده صورت گيرد. 

 ندارد.

ان افراد فقير را از تو ميبنابراين در تحليل پديده فقر يکي از سواالت محوري آن است كه چگونه 

ي محاسبه خط فقر بسيار متنوع است. به عبارت ديگر خط فقر مقدار ها روشناخت؟ غير فقير باز ش

انتخاب خط فقر مطلق در مقايسه با خط فقر نسبي از مزاياي رو  از اينمعين و غير قابل تغيير نيست، 

ي انجام شده در خصوص فقر متکي بر كاربرد خط ها بررسيقابل توجهي برخوردار است، زيرا اكثر 

 ق است.فقر مطل

: مخارجي كه يک فرد در يک مکان و زمان معين ف خط فقر اين پژوهش عبارت است ازتعري

د. افرادي كه به اين سطح دسترسي شو سطح حداقل نيازهاي اساسي متحمل مي براي دسترسي به يک

ر ند و كساني كه به اين سطح حداقل و باالتر از آن دسترسي دارند غير فقيشو ميندارند فقير تلقي 

خط فقر به تفصيل  گيري اندازهروش مورد استفاده در اين مطالعه براي  باشند. در فصل چهارم، مي

خط فقر در جوامع شهري و روستايي كشور طي  گيري اندازه، سپس نتايج حاصل از گردد ميبررسي 

 دد.گر ميارائه  1369-87سالهاي 

 ( خط فقر از دیدگاه حداقل رفاه و مطلوبيت2-1-2

اقتصاددانان معتقدند فقر را بايد از ديدگاه رفاهي تعريف نمود. در اقتصاد، رفاه بر حسب  بعضي از

د و شو ميدد و تابع مطلوبيت بر اساس مصرف كاال و خدمات تعريف گر ميتابع مطلوبيت مشخص 

در واقع اين تابع مطلوبيت ترجيحات افراد را نسبت به تركيبات متفاوت كاالها و خدمات مشخص 

 .دكن مي
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ان نقطه اي از تابع مخارج مصرف كننده تلقي كرد كه كمترين هزينه تو ميبر اين اساس خط فقر را 

را با توجه به قيمت هاي رايج براي رسيدن به يک سطح معين رفاه براي يک خانواده با مشخصات 

 .كند مي تعيينمعين، 

در  كند ميرا مصرف  qمصرفي كه بردار  Xتر موضوع، خانواري با بردار خصوصيات براي درک دقيق

 نظر بگيريد.

. به صورت تابع مطلوبيت باشد ميرجحان مصرف كننده نسبت به بسته هايي كه در دسترس وي 

(q,x )u  د به طوري كه بر حسب اين تابع و براي هر خصوصيت شو مينمايش دادهX اي  به هر بسته

مترين مخارج يک خانواده با خصوصيات ك e( p,x,uد. تابع مخارج )شو ميعددي نسبت داده  qنظير 

x  براي دسترسي به مطلوبيتu   با توجه به بردار قيمت p  را نشان مي دهد. اگرuz  سطحي از

 مطلوبيت باشد كه مرز فقير و غير فقير را مشخص نمايد در اين صورت خط فقر برابر خواهد بود با:

 (p , x , uz )e z =  كند ميت و رفاه تعريف كه تابع فقر را بر حسب مطلوبي. 

هاي رايج و خصوصيات معين خانوار،  هار داشت خط فقر با توجه به قيمتان اظتو ميبر اين اساس 

 كمترين هزينه براي تامين مطلوبيت متناظر با سطح فقر است.

، مشکل تعيين مطلوبيت مرجع و مشکل قر با دو مشکل اساسي مواجه هستيمدر محاسبه خط ف

 (.1381زينه مناسب )خداداد كاشي ، شناسايي تابع ه

 ( مشكل تعيين مطلوبيت مرجع2-1-2-1

براي تعيين خط فقر ابتدا بايد سطح مطلوبيت مرجع را تعيين كنيم تا بر حسب آن بتوان خط فقر 

(p , x , uz )e  z=  ان بصورت تو ميرا محاسبه كنيم. ممکن است اظهار شود اين سطح مطلوبيت را

نگام محاسبه خط فقر، تعيين سطح مطلوبيت مرجع اختياري نيست ه د. در عمل بهاختياري انتخاب كر

. سطح مطلوبيت مرجع نه تنها به ميزان كند ميزيرا اين سطح مطلوبيت، اندازه فقر را به شدت متاثر 

الزم براي حل مشکل فقر  گذارد بلکه ميزان درآمد ميشده در يک محيط معين تاثير  گيري اندازهفقر 
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. بنابراين در يک جامعه توافق بر سطح مطلوبيت مرجع براي هدايت منابع براي كند ميز تعيين را ني

 .باشد ميمبارزه با فقر بسيار حساس 

 ( مشكل شناسایي تابع هزینه مناسب 2-1-2-2

حتي اگر در خصوص مقدار خط فقر در فضاي مطلوبيت توافق وجود داشته باشد مشکل ديگري در 

ع هزينه باقي است. روش استاندارد اين است كه پارامترهاي تابع هزينه را بر حسب مورد شناسايي تاب

. مشکل اين است خصوصيات خانوارها به لحاظ اندازه گيري شود اندازهرفتار تقاضاي مصرف كننده 

گذارند بدون  خصوصيات بر رفاه خانوار تاثير ميو هر يک از اين  باشد ميو تركيب جمعيتي متفاوت 

ر رفتار تقاضاي مصرف كننده آشکار باشند. پس شناسايي به عنوان يک مشکل بنيادي مطرح آنکه د

د. براي تعيين سطح مطلوبيت مرجع و شناسايي خصوصيات خانوار به اطالعات زيادي نياز شو مي

 . در واقع در دو حوزه به دنبال اطالعات باشيم.كند مياست و نظريه رفتار مصرفي كفايت ن

معين معموال خط فقر را هاي  امات دسترسي به توانايي و قابليتي در خصوص الزاطالعات تجرب

كنند،  كامل در جامعه مرتبط مي هاي اساسي مانند زندگي سالم و فعال و مشاركت به قابليت

هاي تجربي محاسبه خط  روشدر ي مادي تعريف نمود. ها قابليتتياسن فقر را بر حسب حداقل آمار

ي اساسي ها قابليتبه حصول   = e z( p , x , uzح مطلوبيت مرجع دررابطه )شود سط ققر كوشش مي

چون مصرف كافي براي حفظ سالمت و داشتن زندگي فعال و مشاركت در جامعه مرتبط  معين هم

( اظهار داشت كه فقر را بايد بر حسب مجموعه ثابتي از 1985و  1987شود. سن آمارتياسن )

شخص قادر به انجام آنهاست تعريف شود. از اين ديدگاه كاالهايي كه يي كه ها فعاليتو  ها قابليت

 د.باش بت ميثا ها باشند ولي قابليت ها را تامين كنند معتبر مي قابليتانند اين تو مي

ي تجربي محاسبه فقر تصور افراد از رفاه و فقر ها روشاطالعات ذهني راجع به مفهوم رفاه در 

ه در روش ذهني محاسبه خط فقر، اطالعاتي در مورد ذهنيت افراد در حالي ك باشد ميمورد توجه ن

 راجع به رفاه و فقر مورد نياز است.
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ان فقر را بر حسب هزينه الزم براي تامين سطح معيني از رفاه تامين تو ميبر حسب هر دو روش 

ي رفاه مرتبط ريگي اندازهچگونه به رويکرد  ها قابليتنمود در اين بخش ابتدا اشاره مي كنيم كه ايده 

 د.شو مي

 ( فقر قابليتي در مقابل فقر درآمدي2-1-3

مطرح كرد و  ها قابليتاي تحت عنوان كاالها و  ( در مقاله1985ن بار آمارتياسن )قابليت را اولي

، نقاط به آزادي ارائه كرد. فقر قابليتيبعدها توسط خودش تکامل يافت و در كتاب توسعه به مثا

 باحث مربوط به فقر آشکار مي سازد.در خصوص مضعف فقر درآمدي را 

هاي ديگر را  دهد و بسياري ازمحروميت معي از فقر در جامعه را نشان نميفقر درآمدي تصوير جا

هزار تومان در ظاهر هر دو غير  100هزار تومان و خط فقر 120كند، مثال دو نفر با درآمد  ميبيان ن

 وي و هزينه معالجه آن را داشته باشد.فقيراند ، اما ممکن است يکي بيماري كلي

با دو يا چند شغل معيشت خانواده را تامين كند در حالي كه مجبور است اي  يا سرپرست خانواده

و بقيه وقت خود را صرف رسيدگي به  كندقبال همين سبد كاال را با يک شغل تامين توانست  ميكه 

 يابد. طريق سطح مطلوبيت خانواده افزايش ميكرده كه از اين خانواده و تحصيل و تربيت فرزندان 

در حالي  كند ميزمان معلوليت داشته باشد اين موضوع فقر را تشديد  اگر فردي درآمد پايين و هم

 د.شو ميكه با صرف نگاه كردن به درآمد فرد شدت فقر به درستي ديده ن

هاي  گيري مييند تصميباشد اما از امکان مشاركت در فرآ يا ممکن است فردي كه نسبتا متمول

 برد. يک محروميت اساسي رنج مي اجتماعي محروم باشد. از

ي پولي رفاه است در ادامه اين بحث نشان مي گيري اندازهمفهوم رفاه بر پايه قابليت، متفاوت از 

نشان  cي خانوار با بردار ها قابليت. فرض كنيد شوند ميبه درآمد واقعي مرتبط  ها قابليتدهيم چگونه 

 Xو خصوصيات خانوار  qتابعي از مقدار كاالهاي مصرفي توسط خانوار  ها قابليتد و اين شو مياده د

 باشد. حال تابع قابليت ها را به صورت روبرو مي توان نوشت:
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C=c(q,x)              (1) 

U=w(c)                (2) 

در نظر گرفت با قرار دادن رابطه  ها قابليتت تابعي از رصو توان به ميدر اين صورت مطلوبيت را 

 e( p , x , uzو تابع مخارج متناظر با آن يعني)  u( q,x( به تابع مطلوب اصلي يعني )2( در رابطه )1)

پولي  گيري اندازهي مشخصي در رفتار تقاضا و ها قابليتطور ضمني  هبنابراين بيابيم.  بدست مي

 ها قابليت، نيازي به تصريح بردي اقتصاد رفاههاي كار شود. در بسياري از بحث ميمطلوب لحاظ 

اي  ژه ها از اهميت وي قابليتي فقر ، مفهوم گيري اندازه. اما در كاربردهاي خاص رفاه نظير باشد مين

 ها قابليتبرخوردار است. در تعيين سطحي از مطلوبيت كه مرز فقر را مشخص مي سازد تعيين 

هاي كه امکان زندگي سالم فعال همراه با مشاركت ضروري است. تعريف فقر  بر حسب توانايي 

اجتماعي را فراهم مي سازد بسيار روشن تر از مفهوم مجرد مطلوبيت است و از نظر اجتماعي قابل 

ميزان توانايي براي گريز از فقر باشد، مطلوبيت متناظر با خط فقر در  e. اگر باشد ميپذيرش تر 

نوشت. براي اينکه چارچوب بحث فوق را   Uz=wz(c)به صورت  انتو ميرا   = e z( p , x , uzرابطه)

هاي تجربي خط  روشدقيق تر نمائيم بحث را با توجه به خط فقر مبتني بر تغذيه ادامه مي دهيم. در 

بررسي   ،گيرد. بر اين اساس ميي روزانه و كاركردهاي فيزيکي مردم مورد توجه قرار ها فعاليت، فقر

ي روزانه هر فرد به چه ميزان مواد غذايي نيازمند است و سپس ها فعاليتد كه براي انجام شو مي

ي ها فعاليتد. در بحث فوق شو ميهزينه تامين اين مواد غذايي به عنوان خط فقر در نظر گرفته 

غذايي و  كه ميزان آنها به ميزان مصرف مواد باشد هاي فردي مي قابليتروزانه فرد در واقع همان 

د. شو ميتعييين  C=c(q,x)، وزن و اشتغال وابسته است و توسط فرمول مچون سنخصوصيات افراد ه

 czد شو مينشان داده  czد با شو ميسطح فعاليت استانداردي كه براساس آن نيازهاي غذايي مشخص 

، البته در مطالعات كاربردي و علمي نيازي به اشاره دارد uzنيز بطور ضمني به سطح مطلوبيت مرجع 

د كه براي دسترسي به سطح مطلوبيت مرجع چه ميزان شو مي. پس از آن بررسي باشد مين uzتعيين 

  e= [ z( p , x , uz)[هزينه نياز است. 

د كه تعييين سطح فعاليت و نيازهاي تغذيه اي مربوطه يک روش شو ميبر اين اساس مالحظه 

ين خط فقر نيازي نيست كه عملي براي تعيين خط فقر در رويکرد عيني است. در اين روش براي تعي
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ون مشاركت چ ان به مسائلي همتو ميرا  ها قابليتي معيني محدود كنيم بلکه دامنه ها قابليتخود را به 

، فرهنگي و سياسي گسترش داد. بحث فوق داللت بر آن داشت كه تعيين فقر بر هاي اجتماعي

و در واقع  باشد ميي پولي فقر نريگي اندازهي ها روشالزاما به معني كنار گذاشتن  ها قابليتحسب 

و اين امکان را فراهم مي  باشد ميي فرد رابطي بين مطلوبيت و ميزان كاالهاي مصرف شده ها قابليت

سازد كه فقير شناسايي شود. در رويکرد فوق مطلوبيت بر اساس رجحان افراد نسبت به مجموعه اي 

. همچنين در اين رويکرد باشد ميه مطرح د و به عنوان يک شاخص رفاشو ميتعريف  ها قابليتاز 

 د بلکه به واسطه معرفيشو ميبه عنوان يک شاخص رفاه جانشين مطلوبيت ن ها قابليتمفهوم 

. در اين خصوص نکات زيادي كند مي، مفهوم مطلوبيت را كامل اطالعات زيادي براي ارزيابي فقر

 :كه دو موضوع عمده آن عبارتند از قابل طرح است

همچنين براي تعيين نيازهاي توافقي وجود ندراد و  ها قابليتوص سطح استاندارد در خص -1

 مشخص شود كه در اين مورد توافقي وجود ندارد. ها فعاليتاي بايد سطح  تغذيه

ان به درآمد و ميزان تو ميچگونه  «هاي استاندارد قابليت»کل دوم اين است كه پس از تعيين مش -2

 مصرف متناظر با آن رسيد.

 گيریي فقر ( ویژگي هاي شاخص هاي مناسب اندازه2-1-4

گيري فقر معرفي  اندازه( ويژگي هاي معين را براي شاخص 1371حال طبق ابوالفتحي قمي )

 كنيم: مي

: به موجب اين اصل ، اگر همه عوامل ثابت بمانند هر كاهشي در درآمد  1اصل يکنواختي -1

 فقر شود.يک فرد فقر بايد موجب افزايش اندازه شاخص 

: اگر همه عوامل ثابت بمانند ، انتقال درآمد از يک فرد فقير به يک فرد دارا بايد  2اصل انتقال -2

 موجب افزايش شاخص فقر شود و بر عکس ) انتقال از باال به پايين (.

: اگر شمار افراد در كليه سطوح درآمدي به گونه اي مناسب  1اصل تقارن ) تقارن جمعيت ( -3

 ص فقر بدون تغيير باقي مي ماند.كاهش يابد شاخ

                                                           
1

  : Monotonicity Axiom 
2

  : Transfer Axiom 
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كاهش  : در صورتي كه سهم نسبي فقيران در جامعه افزايش يا2اصل نسبت تعداد فقيران  -4

 شاخص فقر نيز بايد افزايش يا كاهش يابد. يابد،

، شاخص بر فقيران متمركز است بنابراين اگر ساير : بنابراين اصل3اصل تمركز بر فقيران  -5

 زايش يا كاهش تعداد افراد غير فقير تاثيري بر اندازه شاخص ندارد.عوامل ثابت بمانند ، اف

: بنا به اين اصل هر چه درآمد يک فرد فقير در جامعه 4اصل حساسيت نسبي )يکنواختي( -6

كمتر باشد، كاهش مقداري معين از درآمد بايد موجب افزايش بيشتري در اندازه شاخص فقر شود. 

 د.شو ميي تغييير كمي فقر يا همين اصل مشخص گيري اندازهيکي از جنبه هاي بسيار مهم براي 

 : انتقال به دو شکل ارائه شده است. 5اصل حساسيت نسبي ) انتقال ( -7

، با فرض ثابت بودن يک فرد غير فقير انتقال داده شودالف( اگر مقداري از درآمد يک فرد فقير به 

، افزايش در رد انتقال دهنده درآمد كمتر باشدمد ف، هر چه درآاد انتقال دهنده و انتقال گيرندهتعداد افر

 اندازه شاخص فقر بايد بيشتر باشد و بالعکس.

ب( در شرايطي كه مقداري از درآمد يک فرد فقير به يک فرد غير فقير انتقال داده شود با فرض ثابت 

كمتر باشد  ل دهندهچه درآمد  فرد انتقا، هر مد انتقال دهنده و انتقال گيرندهبودن اختالف ميزان درآ

 اندازه شاخص فقر بايد بيشتر افزايش يابد و برعکس.

ي از ، اگر شاخص فقر در يکق اين اصل، با فرض ثابت بودن ساير عواملاصل تجربه پذيري : طب -8

يابد. در زمان تهيه آمار هزينه شاخص فقر در كل جامعه افزايش  ، بايدزير گروه جامعه افزايش يابد

 د.شو ميگيري در موردشان وجود ندارد توجه نقيران زير دهک اول كه امکان آماربه ف درآمد معموالو

ب خط فقر و درآمدكليه افراد فقير: بر اساس اين اصل، اصل عدم حساسيت نسبت به تغيير مناس -9

، در صورتي كه درآمد افراد فقير جامعه و خط فقر با ضريب معين با فرض ثابت بودن ساير عوامل

، شاخص راد فقير در كل جامعه ثابت بمانديا كاهش يابد به شرط آنکه در سهم نسبي تعداد افافزايش 

 .كند ميفقر تغييري ن

                                                                                                                                                                         
1

  : Population Symmetry Axiom 
2
 : Proportion Of Poor Axiom 

3
  : Focus Axiom 

4
  : Monotonicity-Sensivity Axiom 

5
  : Transfer-Sensivity Axiom 
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 ي تحقيق پيشينه( 2-2

 داخل کشور ي تحقيق ( مروري بر پيشينه 2-2-1

، 1( فقر و محاسبه خط فقر در ايران را به صورت جامع و علمي بررسي كرده است1355عظيمي )

 1353-54بر اساس آمارهاي مصرف خانوارهاي شهري و روستايي ايران، طي سالهاي  مطالعه وي

بوده است كه در اين مطالعه ضمن بررسي تفصيلي ابعاد مختلف فقر و ارتباط آن با مسائل توسعه 

اقتصادي و الگوي توزيع درآمد، مشخص گرديد. حجم فقر در ايران آن زمان بسيار گسترده است، بر 

ميليون نفر  17.9، 1351كشور در سال جمعيت ميليون نفر  30.8 گزارش مذكور ازاس نتايج اس

 48درصد از جمعيت شهري و  47ميليون نفر روستايي بودند. كه حدود  12.9جمعيت شهري و 

را  1351درصد از جمعيت روستايي كشور دچار فقر تغذيه بودند. وي خط فقر مناطق شهري سال 

اكثر ريال و حد 9630طق روستايي حداقل ريال و در منا 38700ثر ريال و حداك 12400حد اقل 

 ريال برآورد كرده است.  12910

  اقدام نمود. وي براساس چندين «حجم فقر»در مطالعه ديگري به برآورد  67دكتر عظيمي در سال 

   حجم فقر را سنجيد: كه در ذيل آمده است شاخص 

ـ 5  ـ مقدار مصرف قشرهاي مختلف4   ـ وضعيت مسکن3  ـ اشتغال و بيکاري2   ـ مصرف سرانه1 

 خانوارهاي تحت پوشش سازمان حمايت از محرومان

 

 67حجم فقر و محروميت سال  

 نفر ميليون خانوار براساس شاخص

 - 2.7 اشتغال و بيکاري

 16.4 2.7 وضعيت مسکن 

                                                           
. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، "كاهش فقر، كارايي و برابري در ايران"برگرفته شده از رساله دكتري سعيدي صمدي با عنوان  - 1

 84ص  1378، سال 635ايان نامه پ شماره
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 15.2 3.7 مختلف جمعيت مصرف قشرهاي 

 3.4 1.7 جمعيت تحت پوشش

 1367، دكتر حسين عظيمي «حجم فقر»بر اساس نتايج مطالعه  :مآخذ

را    هاي مختلف در رابطه با جدول باال بايد اين نکته را مدنظر داشت كه بعد خانوار براساس شاخص 

  نبايد يکسان فرض كرد. به عنوان مثال خانوارهايي كه از نظر شاخص وضعيت مسکن فقير تلقي

متمركز  «حجم فقر»نوار باال هستند. تالش اين تحقيق عمدتا به برآورد ند عموما داراي بعد خاشو مي

نويسنده پس از  )»   مدارهاي توسعه نيافتگي اقتصاد ايران )حسين عظيمي»در كتاب   شده نه خط فقر.

هزينه الزم براي تامين حداقل نيازهاي اساسي از كاالهاي نان، گوشت قرمز، روغن نباتي و  محاسبه

شکر رقم بدست آمده را با اين فرض كه هزينه ساير اقالم حداقل برابر با هزينه اين چهار قلم  قند و

  ضرب و بدين شکل خط فقر را برآورد نموده است. 2در عدد  باشد مي   كاال

   اي پيرامون تغييرات فقر غذايي در طول برنامه اول توسعه تحت عنوان در مقاله(    1375) 1اخوي

  تغييرات فقر غذايي خانوارهاي شهري و روستائي را طي برنامه اول «اند؟ ن افزايش يافتهآيا فقيرا» 

هاي طرح  كار، وي از داده ها و معيارهاي متعدد بررسي نمود. براي اين توسعه با استفاده از شاخص 

  استفاده نموده است. ايرانآماري بودجه خانوار مركز آمار

  از حداقل :كسي را فقير دانسته است كه 2626ل طي قطعنامه كند كه سازمان مل وي اشاره مي 

، چيزي است است؟ زندگي در شأن انسان محروم باشد. اما اين حداقل چيست و آن شأن كدام 

  گردد و در برخي مواقع حدود و اجزاء آن با استفاده از در هر تحقيق به سليقه محقق بر مي   نامعين و

بدن به    گيرد كه نياز متعارف در اين نوشتار  حداقل را ميزاني در نظر مي شود. استانداردها تعريف مي 

حاوي انرژي    ترين انرژي يا ماده ترين و ضمنا متعارف ترين، در دسترس كالري از طريق ارزان 2500

كالري از مصرف نان    كند كه اگر قرار باشد تمامي اين ميزان گردد. وي در ابتدا فرض مي تأمين مي

كالري از محل نان  2500   كه كل گيرد در صورتي چه ميزان فقير وجود دارد. وي نتيجه مي ت آيدبدس

                                                           
1

، تحليل و بررسي اقتصادي "اند؟ پژوهشي در تغييرات فقر غذايي در طول برنامه اول توسعه آيا فقيران افزايش يافته"(،1375اخوي،احمد ) - 

 107-132هاي بازرگاني ، ص فقر، موسسه مطالعات و پژوهش
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ديگر وي دو سبد مصرفي    سناريوي شهري فقير وجود نخواهد داشت. در تأمين گردد در جامعه

تنوع را بر اين تا حد كمي    گيرد كه اوال حاوي مواد غذائي ارزاني باشند و عالوه ديگر را در نظر مي

اين دو سبد به اين نتيجه    كالري از طريق 2500در بر داشته باشند، با محاسبه هزينه ريالي تأمين 

ريال در  90703ريال در روز و    5/248رسند كه در مناطق شهري هزينه سرانه اين فرمول تعذيه  مي

درصد مردم فقير  5/36 شود حدود   هاي درآمدي مقايسه چه با هزينه سرانه گروه سال است كه چنان

سال و  درريال  73694و روز درريال 202  خواهند بود. ثانيا براي مناطق روستايي ارقام فوق برابر با

   .باشد ميدرصد  31

   كه مصرف گوشت گيرد بطوري در سناريوي ديگر وي گوشت را تا حدي جانشين نان در نظر مي 

كالري    2500هزينه ريالي سبد جديد كه تأمين كننده نسبت به سناريوي قبل دو برابر گردد و سپس  

و جمعيت     ريال 812131اند. كه خط فقر شهر به انرژي است را محاسبه كرده و به اين نتيجه رسيده

 9/85روستايي به    يابد. همچنين جمعيت زير خط فقر درصد افزايش مي 6/95زير خط فقر شهري به 

استفاده حساس است.    ديديم اندازه خط فقر نسبت به تعريف موردكه  يابد. چنان درصد افزايش مي

طول برنامه اول درصد فقر    رسد كه در در مجموع وي با توجه به سناريوهاي مختلف به اين نتيجه مي

   كاهش يافته است.

  با «هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد اثر سياست»اي با عنوان  در مقاله (1380) 1پروین و زیدي 

با ( IS-LM)   در چارچوب يک مدل تعادل عمومي (1372تا1368استفاده از اطالعات آماري دوره )  

برنامه اول توسعه    سازي توسط معيارهاي مختلف، هفت گزينه بر مبناي اهداف استفاده از روش شبيه

 دادند. قرار اجتماعي ايران و سياست جاري اقتصاد در دوره اين برنامه را مد نظر -اقتصادي

   سازي حاكي از آن بود كه: نتايج شبيه

                                                           
1

، بهـار و   58. مجلـه تحقيقـات اقتصـادي ، شـماره      "استهاي تعديل بر فقر و توزيع درآمداثر سي". (1380، )پروين، سهيال و زيدي، راضيه  - 

 146ـ113ص ،80تابستان 
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بر    سياست كاهش ارزش پول ملي بيشترين و سياست افزايش مخارج دولت كمترين تأثير را -1 

   گسترش فقر و نابرابري دارد.

هاي جاري  سياست   گردد و هاي تعديل، باعث افزايش نابرابري درآمد مي تأخير در اجراي سياست -2 

   دارد.   به اهداف برنامه، تأثير كمتري بر افزايش نابرابري درآمد دولت نسبت

تعديل    هاي دهد كه تأخير در اجراي سياست شاخص نسبت افراد فقير و شکاف درآمدي نشان مي -3 

دهد و  گسترش مي   در مقايسه با اجراي اهداف برنامه، به رغم بهبود در نابرابري توزيع درآمد، فقر را

هاي جاري گسترش  سياست   شد، فقر بيشتر از زمان اجراي برنامه بطور كامل اجرا مياهداف اگر

   يافت. مي

همزمان در    هاي سن و فوستر، گرير، توربک به دليل اينکه اثر توزيع درآمد و فقر را بطور شاخص -4 

برنامه تأثير هاي  سياست   هاي جاري دولت نسبت به ند، داللت بر آن داشتند كه سياستگير مينظر 

   شود. باعث كاهش فقر مي   هاي برنامه كمتري بر افزايش فقر دارد. تأخير در اجراي سياست

نابرابري    بيني شده در برنامه اول، هاي پيش كند كه در صورت اجراي كامل سياست نگارنده بيان مي 

   يافت. تغيير مي 33/0توزيع درآمد تا 

   به 72در سال  «اثرات تعديل اقتصادي بر فقر»نام  هحقيقي خود بدر رساله ت   (1373) 1زاده حسن 

پرداخت.   1362-69طي دوره معه شهري براساس خط فقر تغذيه برآورد حجم فقر و محروميت جا 

اي يه فقر تغذ  ارزيابي آثار سياست كاهش ارزش ريال بر»نگارنده اين رساله هدف از اين پژوهش را 

   كند. عنوان مي «هاي كم درآمد شهري گروه

فقر   دارد براي تعيين اين خط وي در تحقيق خود خط فقر مطلق را مد نظر قرار داده و اظهار مي 

   ان از روشهاي زير استفاده نمود:تو مي

 (   ـ روش نيازهاي اساسي )روش راونتري1 
                                                           

1
 ،72ــ 73مقطع كارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد عالمه طباطبائي سـال   پايان نامه.  "اثرات تعديل اقتصاد بر فقر" (1373) زاده ، علي حسن  - 

 247نامه  شماره پايان راهنما جمشيد پژويان.   استاد
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  ـ روش ارشانسکي2 

   ـ روش نسبت مخارج غذا3 

درآمد جامعه   (معيني از ميانه )ميانگين ان به صورت درصدتو ميهمچنين براي تعيين خط فقر نسبي  

ند تعريف گير مي   و يا به شکل يک مرز درآمدي كه درصد معيني از افراد جامعه پايينتر از آن قرار

   كرد.

برآورد    هاي سطح تغذيه  را معيار مناسبي براي در اين پژوهش، محقق با توجه به اين كه  شاخص 

   نموده است.   دانسته اقدام به برآورد حجم فقر و محروميت براساس اين شاخص «طلقحجم فقر م»

فقر   و براساس خط 69تا  62نتايج برآورد حجم فقر و محروميت در جامعه شهري در طي سالهاي  

   :باشد ميتغذيه به شرح زير 

  خوراكي به خود هاي خانوار شهري را مخارج درصد از هزينه 40در اين فاصله قريب به  -1 

خود    اختصاص داده است ولي بسياري از خانوارهاي شهري قادر به تأمين كالري و پروتئين مصرفي 

   اند. در حد استاندارد نبوده

 %20 درصد از جمعيت شهري دچار كمبود مصرف كالري و 50ـ در طي اين دوره بطور متوسط 2 

ناشي از    از جامعه شهري در فقر %60ديگر تقريبا  اند. به عبارت جامعه دچار كمبود پروتئين بوده

  اند.كمبود كالري و پروتئين بسر برده

كه    طوري هعنوان مهمترين ماده در تامين نيازهاي غذايي شهرنشينان مطرح بوده است ب هـ نان ب3 

ي را شهر   درصد از پروتئين مورد نياز سرانه خانوارهاي 60درصد از انرژي مصرفي و  55حدودا 

   تامين نموده است.
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انتشار 1375  كه در سال «بررسي تعادل فقر از ديدگاه سيستمي» با عنواناي  در مقاله (1375) 1فاتحي 

مثبت و منفي پرداخت. وي    يافت به بحث ثبات تعادل و يا از لحاظ سيستمي كاربرد باز خوردهاي

دايره بسته يا شوم نركس، چرخه    از جملههاي مهم اقتصاد فقر ) طور خالصه تئوري هدر اين مقاله ب

حداقل تالش بحراني ليبنشتاين و ايده تعادل    تراكم ميردال، تئوري دام تعادل در سطح پائين، نظريه

   را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.( فقر گالبرايت

   كند: وي نتايج راهبردي زير را برمبناي تحليل خود ارائه مي 

   ئله فقر بايستي با يک ديد سيستمي به اين معضل نگريست.ـ براي بررسي مس1 

وضعيت    گردد بايستي توانايي انتقال از يک هايي كه در جهت فقرزدايي اتخاذ مي ـ تمام سياست2 

   تعادل سطح پائين درآمد به يک تعادل پايدار سطح باالي درآمد را داشته باشد.

  فقر در جامعه، بررسي و شناخت نوع رفتار درآمد ـ براي شناخت نوع حركت و گريز از دام3   

   .باشد مي... از جمله موارد الزامي نظم، رفتارهاي نوساني و سرانه از قبيل انواع رفتارهاي بي 

خاص    چارچوبي «بررسي برخي عوامل ايجاد فقر در اقتصاد ايران»نام  هاي ب در مقاله (1375)2فطرس 

و تبيين آن    اي چند بعدي است، درک به عقيده ايشان چون فقر پديده .براي طرح اين مسئله ارائه كرد

   اي آن توسط كارشناسان علوم اجتماعي است. مستلزم بررسي ميان رشته

حقوق    داند. تشديد فشار تورم، قدرت خريد وي عوامل گوناگوني را در ايجاد و تشديد فقر مؤثر مي 

كند.  مي   تر دهد و فقير را فقيرتر و غني را غني كاهش ميو دستمزد كاركنان و مستمري بگيران را 

راند.  مي   «رخط فق»هاي جديدي را به زير  بحرانها و ركود اقتصادي بيکاري را دامن مي زند و گروه

                                                           
(     مجموعه مقاالت گردهمايي بررسـي مسـئله فقـر و فقرزدايـي )جلـد دوم     ،« بررسي تعادل فقر از ديدگاه سيستمي» (،1375) فاتحي، علي - 1

 62ـ49صفحه ، 1375ارديبهشت  31تا 29برنامه و بودجه    سازمان

2
. مجموعه مقـاالت گردهمـايي بررسـي مسـئله فقـر و      «د فقر در اقتصاد ايرانبررسي برخي عوامل ايجا»(، 1375)دكتر فطرس، محمد حسن - 

 47ـ35صفحه ،1375ارديبهشت  31تا 29سازمان برنامه و بودجه   (   )جلد دوم   فقرزدايي
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دامن    ها و طبقات اجتماعي پديدة احساس محروميت و فقر را عدم تعادل در مصرف بين گروه

   زند. مي

معتقد    وي دهد. در اقتصاد در حال گذار ايران را مورد تحليل قرار مي «و فقر موضوع اشتغال»سپس 

باال بودن    دليل رشد جمعيت، هاست در اقتصاد ايران پديده فقر از دو جهت، يکي رشد شديد تقاضا )ب

تبديل شده    اي جديو ديگري ساختار تورم زاي آن، به مسئله (   بار تکفل، تغيير در الگوي مصرف

   است.

كند كه  مي  1365تا  1355اي به دوره اشاره (   وي در چارچوب اين تحليل )مسئله فقر از زاويه بيکاري 

درصد به 10.2  درصد بوده است. نرخ بيکاري نيز از5/6طي اين دوره تغييرات ساالنه جمعيت بيکار 

دارد كه در حال  مي   درصد بوده است و اظهار5/3درصد رسيده كه درصد تغييرات ساالنه آن 14.2

 300ميزان اشتغال جديد    ند، در حالي كهشو ميساالنه حدود يک ميليون نفر وارد بازار كار  حاضر

بر گرفته است. وي با بررسي    هزار نفر است كه اين عدم اشتغال بيشتر از همه، خانوارهاي فقير را در

طبقات درآمدي وعدم اشتغال در هر    عکوسرسد كه رابطة مارقام در طي اين دوره به اين نتيجه مي

 دو منطقه روستايي و شهري وجود دارد.

تعريفي    در زمينه محاسبه خط فقر مطالعات جامعي انجام داده است. او در گزارش خود ابتدا 1پژويان 

د اساسي خو   از فرد فقير ارائه كرده است. به نظر وي كساني كه قادر به فراهم نمودن نيازهاي عادي

   ند.شو مينباشند، فقير محسوب  (   خصوصا اولين نياز )سالمت جسم و تغذيه مناسب

  در مرحلة بعد هزينه الزم براي تامين سبد حداقل مواد غذايي ضروري كه از سوي متخصصين و 

  شود، محاسبه نمود. براساس نظر اي ضروري تلقي ميههاي ذيصالح بهداشتي و تغذيسازمان 

  .باشد ميكيلو كالري  2209هداشت و تغذيه، حداقل انرژي مورد نياز هر فرد در روز كارشناسان ب 

  بدين ترتيب، اگر اعضاي خانوار نتوانند مقدار كالري مورد نياز را از طريق مواد غذايي مصرف شده 

هاي غذايي دريافتي خانوارهاي  ند. پژويان با محاسبه ارزششو ميفراهم نمايند، فقير محسوب  

                                                           
  شماره پايان نامه ،اندانشکده اقتصاد دانشگاه تهر ،"فقر، كارائي و نابرابري در ايرانكاهش "با عنوان  (1378) رساله سعيد صمدي اقتباس از -1

 82ص  ،1378، 635 
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ها خط فقر ريالي را محاسبه  هاي مختلف درآمدي و با توجه به مخارج اين گروه در گروه   جودمو

   نمود.

 )مخارج سرانه ساالنه به ريال( 1373خط  فقر در سال 

 خط فقر مناطق

 481995 شهري

 366558 روستايي

 1373،دكترپژويان "محاسبه خط فقر"مآخذ: براساس مطالعه 

  هاي اثرات پرداخت يارانه كاالهاي اساسي بر فقر و شاخص»اي با عنوان  قالهدر م (1380) 1كاظمي 

هايي مثل  محاسبه شاخص   چنين بررسي پرداخت يارانه و چگونگي تخصيص بهينه و همبه  «رفق 

   روستايي پرداخت.   شکاف فقر و شاخص كاكواني براي مناطق شهري و ،شدت فقر

به    نسبت 1376سيد كه خط فقر سرانه شهري و روستايي در سال وي در اين تحقيق به اين نتيجه ر 

   كند: افزايش يافته است كه اهم داليل آن را در دو موضوع زير بيان مي1375سال

   ـ افزايش قيمت آزاد اكثر كاالهاي اساسي1 

   ـ افزايش قيمت كوپني و تعادلي برخي از كاالهاي اساسي2 

بودن    علت باال هاين نتيجه رسيد كه شاخص كاكواني در شهرها )ب وي در تحليل شاخص كاكواني به 

   .باشد ميكمتر از روستاها (    سطح درآمد در شهرها

حذف   به بررسي فقر، خط فقر و اثر «بررسي يارانه و خط فقر»اي با عنوان  در مقاله (1379) 2اسالمي 

   كاالهاي اساسي پرداخت. ي هياران

                                                           
، تابستان 3فصلنامه ناظر اقتصاد شماره ، "هاي فقر اثرات پرداخت يارانه كاالهاي اساسي بر فقر و شاخص"(، 1380) سيد كاظمي، مهدي - 1

 13،ص 80
2

سال هشتم، شـماره   (   صلنامه عملي ـ ترويجي هاي اقتصادي )ف ها و سياست ، پژوهش"بررسي يارانه و خط فقر"(، 1379)ا...  اسالمي، سيف - 

 50-27. ص1379زمستان    ،4

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

مصرف    پذير دارد. بايد توجه داشت كه اگر چه ممکن است در پرداخت نقدي آن به اقشار آسيب

كاالهايي نظير  ي هه مند شوند، ولي اين امر در زمينانرژي، طبقات باالي درآمدي از يارانه بيشتري بهر

   كند. ان و شير صدق نمين

روستايي    در مناطق شهري و 1377نفره در سال  5طبق اين تحقيق خط فقر مطلق براي يک خانوار  

كشور در    ميليون ريال بوده است. و با توجه به حجم نمونه و جامعة آماري 9/5و  4/9به ترتيب 

درصد برآورد شده 9/27   و 5/24ب همين سال افراد زير خط فقر در مناطق شهري و روستايي به ترتي

خط فقر به باالي آن منتقل شوند،   ميليارد ريال نياز بوده تا افراد زير 6866مبلغ  1377است. در سال 

ميليارد ريال بوده  5806در حدود    در صورتي كه كل يارانه كاالهاي اساسي غذايي براي اين سال

بر افزايش قيمت آنها مدنظر قرار    كاالهاي اساسي ي هن در حالي است كه آثار حذف ياراناست. اي

تر خواهد شد. الزم به  مذكور عميق   نگرفته است و در صورت مدنظر قرار دادن اين عامل، شکاف

براي نيازهاي انسان و با استفاده از    ذكر است كه در اين مقاله، از معيارهاي تامين كالري و پروتئين

كاالهاي مذكور و همچنين ملحوظ كردن    ر كاالهاي اساسي و قيمتهاي موجود دكالري و پروتئين

   خط فقر مطلق بدست آمده است.   هاي پرداختي به كاالهاي اساسي براي هر خانوار، يارانه

 1378  كه در سال «گيري و تجزيه و تحليل فقر و نابرابري اندازه»اي با عنوان  در مقاله (1378) 1ملک 

كننده از  استفاده  گيري آن به بررسي درصد خانوارهاي مفهوم فقر و شيوه اندازه انتشار يافت با بيان

   پرداخت.  1376لوازم و تسهيالت بر مبناي هزينه خانوار در مناطق شهري كشور در سال 

و  باشد مي   تري نسبت به فرد كند در تجزيه و تحليل فقر و نابرابري، خانوار واحد مناسب وي بيان مي 

از دو خانوار با   .باشد ميو هزينه خانوار نماگر كامال مناسبي براي نشان دادن استاندارد زندگي درآمد 

عضو، از استاندارد    نسبت به خانواري با شش باشد ميدرآمد مساوي، خانواري كه داراي دو عضو 

ابي شود. در ارزي   هاي متفاوتي اند از راهتو مي. مقياس اقتصادي باشد ميزندگي بهتري برخوردار 

                                                           
 ،27و  26، شـماره  (   . نشريه روند )تخصصـي بانـک مركـزي ج.ا.ا   "گيري و تجزيه و تحليل فقر و نابرابري اندازه"(، 1378) ملک ، فردريک - 1

  108ـ  96ص 

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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EUROSTAT كه توسط سازمان آمار اروپا ) OECDارزيابي كه بوسيله مقياس  شود،  كار برده مي هب( 

ند و به اعضاي گير مي   7/0وزن  (  سال 14و ديگر اعضاي بالغ خانوار )باالي  1سرپرست خانوار وزن 

شود. داده مي 5/0زير چهارده سال وزن     

ممکن،    كند در كشورهايي كه خط فقر مطلق در آنها محاسبه نشده تنها راه ينگارنده در ادامه بيان م 

 26  . وي در ادامه با تحليل جدولي شاملباشد مي «اقتصادينماگرهاي »مطالعه فقر نسبي از ديدگاه 

بيان    كند. وي قلم، خانوارهاي استفاده كننده از اين تسهيالت و لوازم را به چهار دسته كلي تقسيم مي

درصد از    5/2باشند. حال آنکه فقط  درصد از خانوارها داراي اتومبيل شخصي مي 16.1كند كه  مي

ريال  8580000 )كمتر از باشد ميخانوارهايي كه هزينه آنها كمتر از نصف متوسط كل هزينه خانوارها 

سط هزينه آنها متو  درصد از خانوارهايي كه 4/0و  (   باشندهزينه در سال داراي اتومبيل شخصي مي

، داراي اتومبيل باشد مي (   سال  ريال هزينه در 4290000متوسط كل هزينه خانوارها )كمتر از    كمتر از

باشند اكثرا  اتومبيل شخصي مي   شخصي هستند، اين بدين معني است كه خانوارهايي كه داراي

   .باشد ميو مخارج آنها بسيار باال    خانوارهايي هستند كه هزينه ساالنه آنها از متوسط كل هزينه بيشتر

روش  ، 1998در مطالعه خود به نقل از گزارش توسعه انساني سازمان ملل سال  (1378) 1خانقاهي 

  كند. تعيين شاخص فقر را براي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه به شرح زير بيان مي

 :نساني براي كشورهاي در حال توسعهمحاسبه شاخص فقر ا

 زمينه اصلي زندگي سهها را در  قر انساني در كشورهاي در حال توسعه، محروميت انسانشاخص ف

               ـ استاندارد زندگي مناسب3  ـ دانش2  ـ طول عمر1   كند: مطالعه مي 

در    ها را در سنين كودكي عمر خود و عواملي است كه انسان وميت اول در رابطه با احتمال بقامحر 

طريق    دهد. محروميت دوم، ناتواني در خواندن و نوشتن و از اين مرگ و مير قرار ميمعرض خطر 

حسب    و محروميت سوم مربوط به سطح زندگي مناسب است كه بر باشد ميارتباط با ديگران 

   شود. امکانات كلي اقتصادي ارزيابي مي

                                                           
1

 96 – 87ص  ،41شماره ، 78گزيده مطالب آماري تابستان  ،"HPI شاخص فقر انساني" (،1378) خانقاهي، سيروس  - 

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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  ارهاي شهري در شروع و پايانمقايسه وضعيت رفاهي خانو»اي تحت عنوان  در مقاله (1375) 1نيلي 

  هاي مصرفي ر، ميزان مصرف و نيز توزيع هزينهبه بررسي تغييرات هزينه خانوا «برنامه اول 

   پرداخت. 1372تا  1368خانوارهاي شهري در سالهاي  

سط متو   بطور 1368در مقايسه با سال  1372وي در اين مقاله نشان داد كه يک خانوار شهري در سال  

خانوارهاي شهري    هاي مصرفي در بين مندتر شده و نيز توزيع هزينه االها و خدمات مصرفي بهرهاز ك

مقايسه نرخ رشد    چنين از طريق تر گرديده است. هم متعادل 1368نسبت به سال  1372در سال 

شتر به مندي از رفاه بي بهره   هاي مصرفي و درآمد يک خانوار متوسط شهري نتيجه گرفت كه اين هزينه

   جامعه صورت گرفته است. «اندازيلطمه به منابع پس»قيمت 

شده   نشان داده 1372و  1368هاي خام بودجه خانوار شهري در سال در اين مقاله با استفاده از داده 

   :1368ـ72كه در دوره 

   درصد رشد كرده است. 9/5ـ متوسط هزينه خانوار به قيمت ثابت ساالنه 1 

   درصد تقليل يافته است. 31.8درصد به  42.3گل از ـ ضريب ان2 

   مترمربع افزايش يافته است. 20.4مترمربع به  19.6ـ متوسط فضاي مسکوني سرانه از 3 

بوده    هاي پردرآمد هاي كم درآمد، تندتر از آهنگ رشد مصرف گروه ـ آهنگ رشد مصرف گروه4 

   است.

تر  متعادل   ي كاهش يافته و توزيع هزينه زندگي به وضعيتهاي درآمد ـ شکاف هزينه در اكثر گروه5 

 0.407به  0.436تر تبديل شده است. بخصوص در اين دوره ضريب جيني هزينه سرانه از و منطقي

  تقليل يافته است.

                                                           
1

، مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسـئله  "مقايسه وضعيت رفاهي خانوارهاي شهري در شروع و پايان برنامه اول" (،1375) نيلي، فرهاد - 

  74ـ63صفحة  .1375ارديبهشت  31تا  29، سازمان برنامه و بودجه (   فقرزدايي )جلد دوم   فقر و

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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گيري فقر در ايران بر حسب خصوصيات  اندازه»اي با عنوان  (، در مقاله1377) 1خداداد كاشي،فرهاد  

اقدام به محاسبه شاخص فقر بر مبناي  ،«در ايران سناقتصادي خانوارها: كاربرد شاخص اجتماعي و 

شود كه سن با توجه به اصول  در اين مقاله اشاره مي نمود. 1364-70سالهاي    شاخص سن براي

هاي فقر ارائه نمود كه مجموعه اين اصول متعارف يک مفهوم  گيري رتبه براي اندازه   متعارف، معياري

 :68تا  64هاي اين مقاله داللت برآن دارد كه در فاصله سالهاي  يافته   دهند. را ارائه مي   هاي از رفاه تبهر

  ـ فقر در ايران افزايش يافته ولي پس از آن، رو به كاهش گذارده است. اين گرايش در مناطق1 

  مختلف سواد مورد هاي سني مختلف و براي سطوح مختلف جغرافيايي، براي مشاغل مختلف، گروه 

   تأييد تجربي قرار گرفته است. 

   ـ اندازه فقر در جوامع شهري بيشتر از جوامع روستايي بوده است.2 

هاي  استان   دهد كه بيشترين ميزان فقر مربوط به ـ در مناطق مختلف جغرافيايي، اين بررسي نشان مي3 

هاي تهران،  استان   سيستان و بلوچستان است ويلويه و بويراحمد، ايالم و گچهارمحال و بختياري، كه

   باشند. مي   فارس و اصفهان در مقايسه با ساير مناطق كشور از فقر كمتري برخودار

ـ خانوارهايي كه سرپرست آنها داراي مشاغل علمي، فني و تخصصي است در مقايسه با 4 

به خانوارهايي است كه شغل سرپرست باشند و بيشترين فقر مربوط ، كمتر دچار فقر ميهاهحرف  ساير

  تحت عنوان ساير مشاغل طبقه بندي شده است. ساير مشاغل را شايد بتوان به بيکار و كارگران   آنها

   باشند، تعبير نمود. فصلي و افرادي كه فاقد شغل معين مي 

   .باشد ميسواد ـ بيشترين ميزان فقر نزد خانوارهايي است كه سرپرست آنها بي5 

 56  ـ به اعتبار سن سرپرست خانوارها مشخص شد كه خانوارهايي كه سن سرپرست آنها بيش از6 

كه    باشند، و در واقع شدت فقر نزد خانوارهاييهاي سني، فقيرتر مي است در مقايسه با ساير گروه

   ، شديدتر است.باشد ميسرپرست آنها بازنشسته 

                                                           
در  سنن گيري فقر در ايران بر حسب خصوصيات اجتماعي و اقتصـادي خانوارهـا: كـاربرد شـاخص      اندازه"(.1377)خداداد كاشي ، فرهاد - 1

 83-61ص  ،، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني1377، پائيز  8پژوهشنامة بازرگاني ، فصلنامه شماره    "ايران

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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ررسي مقايسه اي فقر در مناطق شهري استان مازندران و ب» با عنوان در رساله خود (1377) 1غالمي

نسبت  1351هاي بعد از  ان به سالتو ميدارد: مطالعات جدي فقرشناسي در ايران را  اظهار مي   «ركشو

   داد.

نتايج    توسط موسسه برنامه ريزي ايران به عمل آمد و 1353ـ54هاي كه در سالهاي  براساس مطالعه 

حدود    كه روي هاييمطالعه  51نتشر شد حجم فقر بسيار قابل توجه بود. در سال آن در همان زمان م

  مركز آمار ايران صورت گرفت نشان داد كه چيزي در از سوي نامه بودجه خانوار هزار پرسش 30

   دند.كر ميزندگي  «خط فقر معيشتي»از كل جمعيت كشور زير  %46حدود  

  گري خط-استون( LES  مورد توجه قرار داده و بوسيله مدل ) را «فقر ذهني»غالمي در رساله خود  

  فقر را تخمين زده است. براساس برآوردهاي بدست آمده، حداقل مخارج الزامي ساالنه براي يک 

ريال   1551400معادل  1369نفر در استان مازندران در سال  9/4خانوار شهري با متوسط بعد خانوار  

 52600  ريال يعني به حدود 6311840به رقم  1375بوده است كه در سال تومان  12930يا ماهانه 

براي    نفر رسيده است. يعني رقم حداقل مخارج 7/4تومان در ماه براي خانواري با متوسط بعد 

 52600حدود    درصد به 306تومان در ماه با رشدي معادل  12930زيستن در جامعه شهري استان از 

   د.رسي 75تومان در سال 

بر    در رساله دكتري خود با عنوان زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران ضمن مروري (   1372) 2پروين 

در   كند ادبيات فقر و توزيع درآمد، ساختار اقتصاد ايران را از ديدگاه فقر و توزيع درآمد بررسي مي

مورد    آثار توزيعي ماليات اين رساله توزيع درآمد و مصرف و همچنين تورم، توزيع درآمد و هزينه و

 : هاي اين رساله عبارت است از توجه قرار گرفته است. نتايج و يافته

نمود.    ان به ساختار بازاركار و قوانين حاكم برآن اشارهتو ميـ از عوامل موثر در توزيع نابرابر درآمد 1 

در   (   ره، اجاره يا دستمزداند در قالب انتخاب شيوه مالکيت و نوع درآمد )سود بهتو مياين عامل 
                                                           

شماره ، رساله مقطع كارشناسي ارشد ،"اي فقر در مناطق شهري استان مازندران و كشور بررسي مقايسه" (،1377) غالمي نتاج اميري، سعيد - 1

    دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران .557نامه  نپايا

 ري دانشگاه تربيت مدرس، رساله دكت"زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران" (،1372) پروين، سهيال-2

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

   كيفيت توزيع درآمد نقش عمده دارد.

هزينه    ـ بررسي توزيع درآمد و هزينه در ايران حکايت از گستردگي نابرابري در توزيع درآمد و2 

جيني توزيع    ضريب جيني توزيع درآمد، بزرگتر از ضريب 1368نشان داد كه در سال دارد. برآوردها 

 45كمتر از    درصد ثروتمندان و 10درصد درآمد در اختيار  40طوريکه بيش از  هب باشد ميهزينه 

 6/1درآمد، فقط    . سهم ده درصد فقير از كلباشد ميدرصد از جامعه  80درصد درآمد در اختيار 

   ست.درصد ا

بزرگي    هاي حمايتي هنوز شاخص نابرابري ارقام رغم اعمال سياست ـ در بعد توزيع هزينه نيز علي3 

درصد    درصد از هزينه كل مربوط به يک 5/6تقريبا  ،68طوريکه در سال  هدهد. ب را نشان مي

درصد  5   از ثروتمندان بوده است. در حالي كه سهم بيست درصد قشر كم درآمد از هزينه كل، كمتر

   .باشد مي

  .باشد ميـ از ويژگي طبقات كم درآمد، گستردگي تعداد خانوارهاي بدون عضو شاغل و باسواد 4 

شهري    درصد از آنها در مناطق 70ميليون خانوار بدون عضو شاغل وجود دارد كه تقريبا  3/1بيش از  

درصد   40طوريکه  هتر است، بستردهسکونت دارند. شدت بيکاري نزد خانوارهاي كم درآمد بسيار گ

   فاقد عضو شاغل هستند. (   از خانوارهاي گروه اول )ده درصد فقيرترين

  درصد از كل خانوارها فاقد عضو باسواد هستند. اين نسبت در ده درصد خانوارهاي 15ـ حدود 5 

   بيشتر است. درصد است. گستردگي اين خانوارها در مناطق روستايي بسيار 55فقير، بيش از  

ساله روستاهاي حومه  5تا  2وضعيت تغذيه كودكان »اي با عنوان  در مقاله (1375) 1آبادي نجم

پسر  159كودک ) 297در يک مطالعه مقطعي ـ توصيفي ـ تحليلي،  «و عوامل موثر برآن   بندرعباس

                                                           
  مجموعـه مقـاالت   ،"ساله روستاهاي حومه بندرعباس و عوامل موثر بر آن 5تا  2وضعيت تغذيه كودكان " (،1375) آبادي، شهاندخت نجم - 1

  208ـ199ص  .75، سازمان برنامه و بودجه،.ارديبهشت (   گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي )جلد دوم 

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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نمود و ، مورد ارزيابي  سال را به طور تصادفي از جامعه موردنظر انتخاب 5تا  2سنين  (   دختر  138و

 .ر دادقرا

  وضعيت تغذيه كودكان مورد ارزيابي قرار گرفت و در اين مطالعه با استفاده از روش تن سنجي

و      درصد كودكان مورد مطالعه دچار كمبود وزن براي سن طبقه بندي گونر 74.8مشاهـده شد كه  

  درصد 43.1و  (   )طبقه بندي واترلودرصد كودكان مورد بررسي دچار بازماندگي از رشد  54.1

   بودند. (   كودكان مورد مطالعه دچار از دستدهي وزن )طبقه بندي واترلو 

خوني كم   درصد كودكان دچار 33ارزيابي ميزان هموگلوبين و هماتوكريت در كودكان، نشان داد كه  

پسران مشاهده   رژي در دختران وداري بين شيوع سوء تغذيه پروتئين ـ انبودند. اختالف آماري معني

   تغذيه پروتئين ـ انرژي بودند. د و دختران بيش از پسران دچار سوش

)كارمند،    اي كودكاني كه پدرانشان در مشاغل مختلفيه داري بين وضعيت تغذتفاوت آماري معني 

كه پدران آنها    رزندانيترين ميزان سوء تغذيه بين ف بودند مشاهده گرديد. كم  ( كارگر، كشاورز و بيکار

   كارمند بودند و بيشترين ميزان در بين فرزندان پدرهاي بيکار مشاهده شد.

  رآورد خط فقر در مناطق شهري استان تهران وب»نامه خود تحت عنوان  در پايان (1379) 1حکمتي 

فقر    خط»از روش  و در راستاي تعيين گستره فقر به برآورد خط فقر، «رمقايسه تطبيقي آن با كل كشو 

 .توجه نموده است «ذهني

  LESهزينه هاي را كه خانوارهاي شهري به(نامه به كمک سيستم مخارج خطي ) وي در اين پايان 

  نامه براي تخمين خط فقر ازاند، بدست آورد. در اين پايانعنوان حداقلي از مخارج كه تجربه كرده 

ه كااليي استفاده گرديده است و عالوه بر برآورد خط گرو هشتدر  78-69هاي  آمار مخارج سال  

  ها و درصد خانوارهاي زيرخط فقر نيز محاسبه شد. برآوردها ون كششچ هاي ديگر هم شاخص   فقر،

نفر،   4.76براي هر خانواربا بعد  1378دهند كه خط فقر مناطق شهري كل كشور در سال  نشان مي 

                                                           
1

دانشـگاه   ،دانشکده اقتصاد ،"تهران و مقايسه تطبيقي آن با كل كشور برآورد خط فقر در مناطق شهري استان" (،1379) حکمتي فريد،صمد - 

  692نامه  شماره پايان  تهران،

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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خانوارها در اين    درصد 53.31گر اين مطلب است كه  كه بيان اشدب ميريال  239،799،61ساالنه برابر 

 4.28خانوار با بعد    باشند. قابل ذكر است كه اين رقم در استان تهران براي هرسال زيرخط فقر مي

   ريال برآورد شده است. 977،704،42نفر ساالنه برابر 

  باالترين سهم از «سوخت و روشنايي مسکن،»اين مطلب است كه گروه  گر نشاندست آمده  هآمار ب 

سهم    در استان تهران و كل كشور 1378به طوري كه در سال  باشد ميخط فقر مناطق شهري را دارا  

ها نشان  كشش   درصد بوده است. نتايج محاسبات 36.31و  43.6ترتيب برابر  اين گروه، از خط فقر به

مسکن، سوخت »و   «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» دهد كه در استان تهران و كل كشور دو گروه مي

ترين گروه لوكس «حمل و نقل و ارتباطات»هاي كااليي و گروه  ترين گروه ضروري «و روشنايي

   باشند.كااليي مي

فقر  اي با نام نقش الگوي مناسب و متعادل مصرف خوراک در امحا  در مقاله (   1375) 1اصغرزاده 

مغذي در    توجه به پيشنهادات موسسه تغذيه در خصوص ميزان نياز افراد به موادبا     شهري فقرزدايي

 برآمد.  1365سال  متفاوت در نفري با تركيب سني و جمعيتي 5صدد تخمين نياز غذايي يک خانوار 

هزينه    وي با استفاده از اطالعات ستاد بسيج اقتصادي و معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني

اين مقاله    الگوي مناسب غذا را محاسبه نمود و از اين روش به برآوردي از خط فقر رسيد. درتامين 

كننده اصلي    ها كه تامينها و ميوه چون لبنيات، سبزي هاي غذايي هم حداقل نياز خانوارها به گروه

هاي  به قيمت توجه   اي پيشنهاد شد. وي باهباشند برآورد شد و سپس يک الگوي تغذيمواد مغذي مي

هزار  47گيرد اگر فردي بخواهد از اين الگوي تغذيه تبعيت كند بالغ بر  نتيجه مي1375فرودين ماه 

ديد كه يک خانوار براي داشتن     نفر درنظر بگيريم، خواهيم 5ريال نياز دارد. حال اگر بعد خانوار را 

مواد خوراكي را تقبل نمايد. در ادامه    هريال هزين 500هزار و  230بايد بالغ بر  چنين الگوي غذايي مي

و دوم  «گروه ارزان كاالي گران با كاالي هم   جانشيني»كند يکي  تحقيق، دوسناريوي ديگر را مطرح مي

                                                           
1

دي  ،ادي فقـر تحليـل و بررسـي اقتصـ    "،ل مصرف خوراک در امحاء فقر شهرينقش الگوي مناسب و متعاد"(، 1375)اصغرزاده، عبدا....  -  

   422ـ  981و ص  43ـ  31   ص ،1375

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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سپس هزينه اين دو سناريو را نيز محاسبه   و «گروه ارزان جانشيني كاالي گران با كاالي غير هم»

   مي سنجد.  با اين روشبندي خط فقر را و در يک جمع كند مي

انتشار    1375كه در سال  «مبارزه با فقر از طريق ايجاد اشتغال»اي با عنوان  در مقاله (1375) 1عالفر 

   داشت.   اي به اشتغال سرپرست و افراد خانوار فاقد درآمد يا كم درآمد مبذوليافت توجه ويژه

  يفي و نسبي در قالب پائين بودن سطح درآمداي كعنوان مقوله هنگارنده با پذيرش مفهوم فقر ب 

  خانوارها تا سطح زيرخط فقر و تأثير بيکاري سرپرست يا افراد خانواده در كاهش درآمد خانوار، 

  كند كه بايد با شناخت داد كرده است و بيان مي نمود عيني مبارزه با فقر قلم عنوان بهايجاد اشتغال را  

  درآمد جامعه شهري و روستايي راهکارهاي مناسب اشتغال،كم صحيح چگونگي پراكندگي افراد 

  متناسب با شرايط، مقتضيات و امکانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در شهر و روستا طراحي و 

پس از    بيکاري مورد بررسي قرار گيرد و نظور در وهله نخست الزم است منشاارائه گردد. براي اين م 

پنهان    اري و انواع آن اعم از ساختاري، تکنولوژيکي، دائمي، فصلي، ادواري،آگاهي از كم و كيف بيک

  هاي برخورد با اين پديده جستجو گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. و ... راه

  داند كه توانايي ايجاد ي اقتصادي كشور ميها بخشپروري را از جمله  وي بخش كشاورزي و دام 

 هاي زمينيک سوم    تنها 70كند كه برطبق تحقيقات صورت گرفته در سال  بيان مياشتغال را دارد و  

ميليون هکتار( 33دو سوم ديگر آن )  زراعت شده و حدود    (ميليون هکتار 18.5)قابل كشت ايران  

 بدون مصرف باقي مانده است.

قابليت احيا  (   تارميليون هک 50درصد از خاک ايران )يعني  31مصرف باقي مانده است. همچنين  

   هاي كشاورزي را دارند. شدن به زمين 

 1/11   ساله و بيشتر 10نفر جمعيت  407،637،41از  ،70كند كه طبق آمار سال  وي در ادامه اشاره مي 

براي    درصد و 10.4دهند. اين نسبت براي مناطق شهري  درصد را بيکاران كل كشور تشکيل مي

                                                           
1

سازمان (،    سئله فقر و فقرزدايي )جلد دوممجموعه مقاالت گردهمايي بررسي م ،"رزه با فقر از طريق ايجاد اشتغالمبا" (،1375) الهه عالفر، - 

  249-237ص  ، 75ارديبهشت  ،و بودجه   برنامه
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بزرگ و    كند كه با توجه به استقرار صنايع بوده است و يادآوري مي درصد 12.1مناطق روستايي 

   اي از جايگاه خاصي برخوردار است.كوچک در شهرها، مقوله آموزش فني و حرفه

مالياتي    كند كه با ايجاد اشتغال و تأمين اعتبار مورد نياز آن از طريق طراحي سيستم در پايان اشاره مي 

جهت رفع    ان درتو ميص براي اخذ ماليات بيشتر از اقشار پردرآمد جامعه نوين و وضع قوانين خا

   هاي مهمي برداشت.فقر و محروميت گام

اشاره    بعد از «بررسي ريشه فقر و آثار آن در ايران»نامه خود با عنوان در پايان (   1369) 1زاده شاداد 

فقر دو    گيري وي براي اندازه كند. فقر اشاره ميگيري  هاي اندازه به مفاهيم كلي در زمينه فقر به روش

ان تو مي   كند كه فقر را گيرد. بعد اول، مرز فقر و بعد دوم تعيين عمق آن و بيان مي بعد را درنظر مي

  گيري نمود. و هم از طريق شاخص مضاعف اندازه (   هم از طريق شاخص واحد )مانند درآمد

  هاي اخص سطح زندگي است كه با استفاده از شاخصهاي مضاعف همان ش )منظور از شاخص 

  هاي توزيع درآمد از جمله منحني لورنز، . براي بررسي نابرابري به شاخص(   آيد مياجتماعي بدست  

براي    كند. در اين تحقيق ضريب جيني كل كشور ها اشاره مي و دهک تسضريب جيني و نسبت كوزن 

   محاسبه شده است. 0.425در همين سال  سو نسبت كوزنت 0.512در حدود 58سال 

   كند كه عبارتند از: هاي عمده فقر در ايران اشاره ميوي سپس به ريشه 

   ـ ركود شديد درآمد ملي و كاهش درآمد سرانه1 

   گذاري واقعي و تشکيل سرمايهكاهش سرمايه -1-1 

   رويه بخش خدمات گسترش بي -2-1 

   خصوصي و تورم گسترش حجم نقدينگي بخش -3-1 

   ـ تحوالت سياسي1ـ4 

                                                           
1

شـماره پايـان    ،مقطع كارشناسي ارشد ،تهران دانشگاه ،دانشکده اقتصاد "،بررسي ريشه فقر و آثار آن در ايران"(، 1369) زاده، نوروزداداش - 

 270نامه 
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   درآمد ي هـ توزيع غيرعادالن2 

   ـ بيکاري3 

  ساختار بازرگاني و مقايسه تطبيقي خط فقر در كاالهاي»اي با عنوان  در مقاله (  1375) 1رحيمي 

  اولكرد بازرگاني كاالهاي اساسي خوراكي طي برنامه  ابتدا به عمل «اساسي طي برنامه اول توسعه 

  پردازد، سپس ميزان واردات كاالهاي اساسي، شاخص قيمت اين گروه كاالها در مناطق شهري و مي 

  روستايي كشور، ساختار نظام سهميه بندي و تغييرات آن ميزان يارانه اختصاص يافته و ميزان خود 

   دهد. اتکايي كاالهاي اساسي طي برنامه را مورد بررسي قرار مي 

مختلف    ان برآوردهايتو ميوجود تعاريف مختلف در مورد فقر  دليل بهكند كه  بيان ميوي در ادامه  

   هاي برآورد عبارتند از:نيز از خط فقر انجام داد. برخي از اين روش

   ـ محاسبه خط فقر براساس حداقل معيشت1 

   ـ محاسبه خط فقر براساس تأمين مواد غذايي در حدنرمال2 

   براساس كالري مورد نياز روزانه ـ محاسبه خط فقر3 

   پذير براساس نماگرهاي رفاهـ برآورد خانوارهاي آسيب4 

  در حد نرمال پرداخته است و "تأمين مواد غذايي"وي در اين مقاله به محاسبه خط فقر براساس  

   ند.ك دليل انتخاب اين معيار را هماهنگ بودن آن با توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بيان مي 

  در اين تحقيق براي بررسي خط فقر ابتدا هزينه ساالنه يک تغذيه نرمال برآورد شده و سپس اين 

  هاي مختلف هزينه هاي كه توسط مركز آمار ايران تهيه هزينه با هزينه خوراكي خانوارها در گروه 

ين مقاله استفاده شده روش محاسبه خط فقر برمبناي تغذيه نرمال كه در ا   گردد مقايسه شده است. مي 

را  باشد ميهاي سني مختلف  غذايي كه تأمين كننده كالري مورد نياز براي گروه   است، ابتدا يک برنامه

                                                           
1

بررسـي و تحليـل    ،"ساختار بازرگاني و مقايسه تطبيقي خط فقـر در كاالهـاي اساسـي طـي برنامـه اول توسـعه      "، (1375) رحيمي، عباس - 

  106ـ83، ص1375موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني    اقتصادي فقر،
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 يهسپس براساس اين جير (   )براساس پيشنهادات موسسات تحقيقاتي علوم تغذيه   كند مشخص مي

گردد. با محاسبات انجام  ار مشخص ميهاي بازار، هزينه تغذيه خانو براساس قيمت   غذايي نرمال و

درصد از خانوارهاي  57درصد از خانوارهاي شهري و  47.3 شود كه تحقيق مشخص مي   شده در اين

نسبت  1373اند. به عبارت ديگر در سال  فاقد توان مالي كافي براي تأمين تغذيه نرمال بوده   روستايي

روستايي به    درصد از خانوارهاي3/23و درصد از خانوارهاي شهري 3/29حدود 1368به سال 

   اند، افزوده شده است. جمعيتي كه فاقد تهيه تغذيه نرمال بوده

فقر    به محاسبه خط «هاي خانوارهاي زيرخط فقر فقر و شناسايي ويژگي»در مقاله ( 1373) 1يحاجعل 

گرفته   فرضي درنظر كند كه بايد در ابتدا يک سبد وي در گزارش خود اشاره مي اقدام نموده است.

اين    يک خانوار تعريف گردد. پس از تعيين ارزش ريالي ي ه، كه در آن نيازهاي اساسي و اوليشود

   ند.شو ميخانوارهايي كه كمتر از اين ميزان هزينه مي كنند فقير محسوب  ي هسبد كلي

 38انرژي،    كالري 2209در گزارش وي سبد فرضي شامل سبدي است كه در آن براي هر فرد روزانه  

مرحله بعد هزينه هاي    ميليگرم آهن وجود داشته باشد. در 14.7ميليگرم كلسيم و  500گرم پروتئين، 

خانوار قرار گيرند برآورد و    اند در تامين سبد مذكور مورد استفادهتو ميقلم از كاالها كه  40مصرفي 

برحسب اقالم  1373در سال    مبنا خط فقر با استفاده از آن خط فقر تخمين زده شده است و بر اين

   برآورد شده است. (   تشکيل دهنده )مخارج سرانه ساالنه به ريال

وضعيت مصرفي  "ارزيابي الگوي مصرفي مواد غذايي" نام بهدر تحقيقي  (1375) 2نوروزي و صميمي 

ماي برنامه دوم عمراني دورن   را مورد بررسي قرار دادند و براساس آن(1368-72)در طي برنامه اول 

   كشور براساس ترازنامه غذايي را ارائه كردند.

                                                           
1

  شـماره  ،دانشـگاه تهـران   ،دانشـکده اقتصـاد   "،فقر، كارايي و برابري در ايران كاهش"كتري سعيد صمدي با عنوان رساله دبرگرفته شده از  - 

 84ص  1378،  635 پايان نامه 

 دوم برنامـه  در آن دورنمـاي  و اول برنامـة  در غـذايي  مـواد  مصـرف  الگوي وضعيت ارزيابي" (،1375) بيتا صميمي، و آرا فرح نوروزي،  - 2

-161 ص،  75 ارديبهشـت  بودجـه،  و برنامـه  سازمان ،(   دوم جلد) فقرزدايي و فقر مسئله بررسي گردهمايي مقاالت مجموعه  ،"كشور عمراني

179 
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   دهد كه: نشان مي (   )برنامه اول 68-72نتايج اين بررسي در طي دوره  

 5مدت    كالري بود كه طي 2987معادل  (   1368ارزش كالريک غذايي در ايران در آغاز برنامه اول ) 

با توجه به    درصد برخوردار بود كه 3رسيد و از رشدي معادل  1372كالري در سال  3227سال به 

به  1372در سال    درصد نياز بود كه 130معادل  1368برآورد نياز سرانه در كشور عرضه غذا در سال 

   درصد افزايش يافت. 145

حيواني    ايهزراعي بوده است و فرآورده هاي گياهي با منشابيشترين دريافت انرژي عمدتا از فرآورده 

پروتئين موجود    بخود اختصاص داده بودند. ضمنا (   درصد10سهم اندكي را در انرژي دريافتي )حدود 

گرم افزايش  85.2  به 1372گرم بود. كه در سال  76.8معادل  1368در عرضه سرانه غذا در سال 

حيواني بوده است. طي  منشا  گرم با 21گياهي و حدود  گرم آن با منشا 64.4يافت. از اين مقدار 

زميني، قند و شکر، روغن نباتي و  سيب   دوره مورد بررسي مصرف غالت، حبوبات، ميوه و سبزي،

گوشت قرمز از كاهش مختصري برخوردار    مرغ افزايش يافته و مصرف لبنيات، گوشت سفيد و تخم

   بوده است.

دوم    يي به كمک ترازنامه غذايي در برنامهبا توجه به اين بررسي ارزيابي روند عرضه سرانه مواد غذا 

كاهشي و    دهد كه در صورت تحقق برنامه هاي مصوب، عرضه سرانه گندم و برنج از روند نشان مي

   حبوبات، سبزي و ميوه، روغن نباتي و قند و شکر از روند افزايش برخوردار خواهند بود.

مواد    ه با وضع موجود تقريبا ثابت مانده، ليکن سهمانرژي و پروتئين سرانه در پايان برنامه در مقايس 

   حيواني در تأمين انرژي و پروتئين افزايش يافته است.

 7/1   دهد كه كربوهيدرات حدود بررسي كيفي الگوي مصرف مواد غذايي در دوران برنامه نشان مي

   است.   يافتهدرصد افزايش  3/0درصد افزايش و پروتئين حدود  4/1درصد كاهش، چربي حدود 

 سيب   تغييرات منبع دريافت انرژي به سمت افزايش مصرف حبوبات، 1374-78در طي سالهاي  

برنج  م و مرغ، ماهي و شير و كاهش مصرف گند نباتي، قند و شکر، ميوه، مرغ و تخم زميني، روغن

   .باشد مي

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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هاي فقرزدايي در  فقر و سياست تحليلي بر اندازه و منشا»اي با عنوان  در مقاله (1375) 1كازروني 

هاي فقرزدايي در  سياست  گيري خط فقر، عوامل مؤثر بر شدت فقر و به بررسي روش اندازه  «ايران

در ايران از طريق سه شاخص نابرابري ضريب جيني،  «شدت فقر»در اين مقاله روند   ايران پرداخت.

  انقالب مورد تحليل قرار گرفته كه تمام اين سرانه واقعي و كسري بودجه خانوارها در بعد از   درآمد

در اين مقاله خط    ها بر گستردگي و شدت فقر در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد داللت مي كنند. شاخص 

   فقر بصورت زير تعريف شده است:

مورد   خط فقر مقدار درآمدي است كه با توجه به زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه»

اين روش    .«رسي، براي تامين حداقل نيازهاي ضروري افراد مانند غذا، پوشاک و مسکن الزم استبر

   تعيين خط فقر را روش نيازهاي اساسي گويند.

هزينه    گويد، نخستين قدم براي اين منظور محاسبه حداقلوي در مورد چگونگي محاسبه خط فقر مي 

است تا    اي باشد، در مرحله دوم الزميه اندارد تغذگوي است كه جواب باشد مي يک رژيم غذايي

مي كنند بدست آوريم.    را كه خانوارهاي با ابعاد گوناگون بر روي غذا صرف تخمين نسبتي از درآمد

   .آيد ميغذايي بدست    ضرب معکوس نسبت فوق در هزينه رژيم از حاصل آنگاه خط فقر

فقرزدايي    جانبه دولت در جهت هاي همه اد بر اينکه سياستپيشنهاداتي كه نگارنده اين مقاله با اعتق

   كند عبارتند از: الزامي است، ارائه مي

براي    هاي دولت در اين زمينه تغيير سوبسيدهاي پنهان به سوبسيدهاي مستقيم يکي از سياست (   الف 

   .باشد ميخانوارهاي زيرخط فقر 

   ح اشتغال و باال بردن بهره وري نيروي كار است.ها، افزايش سط يکي ديگر از سياست(    ب 

   شود. ها قدمي در جهت حفظ قدرت خريد قشر فقير محسوب مي تثبيت سطح قيمت(    ج 

                                                           
  گردهمايي بررسي ، مجموعه مقاالت"هاي فقرزدايي در ايران ر و سياستگيري و منشاء فق تحليلي بر اندازه"(،1375) كازروني، عليرضا- 1

 209-223ص  ، 75ان برنامه و بودجه، ارديبهشت ، سازم(   قرزدايي )جلد دومسئله فقر و فم 
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و   اند سوبسيد را با ماليات سنگين بر اغنيا و يا با اتکا به درآمدهاي نفتي تامين كردهتو ميدولت (    د 

در    دهد. بنابراين سوبسيد در كوتاه مدت ابزار مفيدي بوده ولي قدرت خريدي را به طبقه فقير انتقال

افراد    وري، درآمد اوليه هاي اشتغال كامل و افزايش بهره بلندمدت بايد با اصالح بازار كار، سياست

   فقير را افزايش داد.

معلوليت    فقر وانتشار يافت رابطه  1375كه در سال  "فقر و معلوليت"اي با عنوان  ميرخاني در مقاله 

ايجاد    ديگر و آثار و نتايج ناشي از وجود هر كدام در و تأثير و تأثر متقابل اين دو مفهوم بر يک

   .1ديگري چه از نظر شدت و گستردگي و چه از لحاظ كاهش و محدوديت بررسي نمود

كل    درصد 10ز كند كه براساس آمارهاي جهاني، معلوالن در جامعه جهاني حتي بيش ا وي اشاره مي 

دنيا را    ميليارد نفر از جمعيت 2/1دهند. بانک جهاني بنابر يک برآورد، حدود  جمعيت را تشکيل مي

نفر آن را    ميليون 200به علت مصرف كمتر از يک دالر در روز فقير دانسته است كه از اين جمعيت 

داراي    فقير يک نفر آنها 6از دهند. بنابراين  هاي شديد و متوسط تشکيل مي افرادي با معلوليت

   معلوليت هاي شديد و متوسط هستند.

انجامد و يا  مي   نگارنده معتقد است كه معلوليت در اكثريت نزديک به اتفاق موارد به فقر و محروميت 

بيني كرد و بيان  پيش   ان فرجام غالب معلولين را زندگي در حاشيه و پيرامون خط فقرتو ميحداقل 

نقش ايجاد و تشديد    كه شايد به دليل وجود اين رابطه يا چرخة شوم بين فقر و معلوليت وكند  مي

معلوليت ها را در سطح    كنندگي هر يک در مورد ديگري است كه در دنياي كنوني، معلولين و

   دهند. مي   موضوعي جهاني و متعلق به جامعه بشري مورد مطالعه و دقت قرار

ناشي    دارد براي مقابله و رويارويي با ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي فقر ر مينويسنده مقاله اظها 

نگارنده در پايان    از معلوليت و معلوليت هاي ناشي از فقر بايد اقدامات ضروري درنظر گرفت.

   كند. مي   ارائه «ميان مدت و بلندمدت»و  «كوتاه مدت»برنامه  2پيشنهاداتي در قالب 

                                                           
، سازمان برنامه و (   مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي )جلد دوم، "فقر و معلوليت"(، 1375) ميرخاني، سيد مجيد - 1

 285-271ص  .75ارديبهشت    بودجه،
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ابتدا به   «اهش فقر، كارايي و برابري در ايرانك»با عنوان در رساله دكتري خود (، 1378) 1صمدي 

هاي كاهش فقر و پس از آن به ادبيات فقر در انديشه   هاي مسأله فقر و ضرورت توجه به سياست

ي بعدي ها بخشدر  پرداخته است. 1990پايان دهة    اقتصادي، از دورة اقتصاددانان كالسيک تا

كننده شدت فقر در  برابري به عنوان عناصر اصلي تعيين   باطات متقابل بين دو مؤلفه كارايي وارت

بستان معنادار  اين بخش، مشخص شدن عدم وجود بده   جوامع تحليل شده است. نتيجه حاصل از

، گسترة است. در ادامة كار 1375تا  1350ايران طي سالهاي    بين دو مقوله كارايي و برابري در اقتصاد

شهري و روستايي برآورد شده است. مدل اصلي مورد استفاده، الگوي    فقر در ايران به تفکيک مناطق

LES سيستم مخارج خطي ) هايي نظير  بوده كه در اين راستا خط فقر، درصد جمعيت فقير و شاخص  (

ه است.درآمدي، به تفکيک مناطق شهري و روستايي برآورد شد   شکاف فقر و نسبت شکاف    

   كند: گيري فقر در مطالعات اقتصادي را به دو بخش تقسيم مي هاي اندازه وي روش 

   ـ معيارهاي متکي بر مصرف1 

   هاي رفاه ـ معيارهاي مبتني بر شاخص2 

 :موضوع توجه دارد 3معيار متکي بر مصرف به  

   الف ـ مطالعات بودجه خانوار 

... توجه  هاي زيستي، مالكهاي درآمدي و ي تعيين خط فقر به مالکگيري فقر )كه در راستا ب ـ اندازه 

 (   كند مي

  گيري فقر: درصد افراد فقير، شکاف فقر، نسبت شکاف درآمدي ج ـ معيارهاي اندازه 

 UNDP اين معيار توسطكه  است اخص توسعه انسانيش ، شاملرفاهمعيارهاي مبتني بر شاخص  

هاي جامعه و  توسعه انساني يعني طول عمر، آگاهي   اساسي جز سهمحاسبه شده و تركيبي از 

هاي جامعه  شود. آگاهي اميد به زندگي محاسبه مي   . طول عمر از طريقباشد مياستاندارد زندگي 

                                                           
 دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد ،ي، رساله دكتر"فقر، كارايي و برابري در ايرانكاهش "(،1378) مدي، سعيدص - 1
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 ارزيابی وضعيت فقر در استان خراسان بزرگ

 

 

43 

هاي مدرسه رفتن با  و متوسط سال دو سوم(  وزن   ساالن )با وسيله تركيبي از نرخ باسوادي بزرگ هب

  از طريق برابري قدرت خريد بر مبناي    شود. استاندارد زندگي محاسبه مي م(يک سو    سوادان )با وزن

GDP .براي سنجش خط فقر بر تخمين تابع تقاضاي خانوار  وي  واقعي سرانه تعديل شده است

زده شده در تابع تقاضا  فقر را با استفاده از پارامترهاي تخمين   تاكيد دارد و خط( LESبراساس )

: يابي به مقدار كمي خط فقر طي كرد را به منظور دست سه مرحله   . وي براي اين كاراستخراج كرد

صمدي براي تخمين .  ـ برآورد پارامترهاي تابع تقاضا3   ـ تعيين تابع تقاضا2   ـ انتخاب تابع مطلوبيت1

مناطق  وي نتيجه گرفت كه خط فقر در   گري استفاده كرد.ـ  يت، استونتابع تقاضا از تابع مطلوب

   شهري است.   از خط فقر در مناطق تر درصد پائين 40ا روستايي حدود

كه در   «گستره و عمق فقر در استان سيستان و بلوچستان»اي با عنوان  در مقاله (1379) 1كشاورز حداد 

   مبادرت ورزيد. 1363-67انتشار يافت به سنجش خط فقر اين استان طي دوره  79سال 

  ا استفاده از آمار بودجه خانوار و شاخص قيمت ابتدا گستره و سپس عمق فقر دردر اين تحقيق ب 

   مناطق شهري و روستايي استان برآورد گرديده است. 

 «استون ـ گري، سيستم مخارج خطي»اين محقق مشابه صمدي براي سنجش خط فقر كاربرد  

نتايج اين    مطلق را محاسبه كرده است.مناسب دانسته است و با استفاده از اين روش خط فقر و فقر   را

نفر بوده است  794350 جمعيت مناطق شهري استان 1375سال ـ در 1 چنين بيان شده است:  تحقيق

ين ا هريال محاسبه شد. ب 1،432،802يک فرد شاخص معادل  سال يکشده براي    و خط فقر محاسبه

 1375ـ در سال 2  ند.شو مير فقير تلقي نف 572856درصد جمعيت و  72.1ر موردنظ   ترتيب در سال

همين سال خط فقر براي    نفر بوده است. در 928،051كل جمعيت مناطق روستايي ساكن و غيرساكن 

درصد و تعداد افراد  68.3ريال و جمعيت فقير  827717يک فرد شاخص  سال يکتامين هزينه هاي 

الزم براي حذف كامل فقر در    ان بودجهتو ميات . با استفاده از اين اطالعباشد مينفر  633،859فقير 

ـ در طول 3   تومان برآورد نمود.   مناطق روستايي را مبلغ يازده ميليارد و ششصد و هفتاد و دو ميليون

                                                           
  ،مجموعه مقاالت همايش شناخت استعدادهاي بازرگـاني ـ   «گستره و عمق فقر در سيستان و بلوچستان» (،1379) كشاورز حداد، غالمرضا   - 1

 284-243ص  .1379ارديبهشت  22و  21اقتصادي سازمان برنامه وبودجه،  
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  1376و  1372سالهاي    مربوط به (   كمترين ميزان نابرابري )براساس ضريب جيني 1363-76هاي  سال

بوده است و بيشترين ميزان   0.354و  0.312ترتيب برابر ق شهري بهاست كه ضريب جيني در مناط

است. كه  0.513و  0.508برابر    با ضريب جيني به ترتيب 1368و  1366هاي  نابرابري مربوط به سال

   .باشد ميمناطق شهري كل كشور    نشان دهنده عمق فقر مناطق شهري در استان نسبت به ميانگين

بررسي معاني  انتشار يافت به 1375اي با عنوان فقر از نگاه اسالم كه در سال  مقالهدر  (1375) 1تقوي

فقر اقتصادي را  هايكند كه ريشه فقر و انواع فقر و عوارض فقر از نگاه اسالم پرداخت. وي بيان مي

فقر فرهنگي  مبتال به  بايد در بسياري از موارد در فقر فرهنگي جستجو كرد، در حقيقت انسانها ابتدا

   دهد. تأثير قرار مي ند و سپس فقر اقتصادي زندگي آنان را تحتشو مي

 هاي كم گروه اي با عنوان بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در در مقاله (1371)    2صميمي و جزايري

خوراک كه در  و مقايسه با يک الگوي پيشنهادي مصرف 1371درآمد شهري و روستايي در سال 

شهري و روستايي  درآمد هاي كم انتشار يافت به بررسي الگوي مصرف مواد غذايي گروه 1375سال 

 .پرداختند 1371در سال 

و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي مركز آمار  هاي طرح آمارگيري از هزينهاين مطالعه بر پايه داده

توسط مصرف سرانه انواع مواد خوراكي به بررسي، ابتدا م ايران انجام شده است. به منظور انجام اين

محاسبه شد.  1371هاي هزينه در سال  روستايي به تفکيک گروه گرم در روز براي مناطق شهري و

هاي هزينه محاسبه و با  سرانه انرژي و مواد مغذي در هر يک از گروه  سپس متوسط مقدار مصرف

گوي متعادل مصرف خوراک و تأمين كننده حداقل و در مرحله بعد يک ال   حداقل نياز مقايسه گرديده

، در مناطق شهري 1371دهد كه در سال  هاي اين تحقيق نشان مي است. يافته   نياز سرانه پيشنهاد شده

و A   درصد از نظر ويتامين  15هاي هزينه اي از نظر دريافت انرژي و كلسيم،  گروه   درصد پائين 30

                                                           
1

، سـازمان برنامـه و بودجـه،    (   ررسي فقر و فقرزدايي )جلد دوم. مجموعه مقاالت گردهمايي ب"فقر از نگاه اسالم" (،1375) قوي، سيدرضات - 

 34-13. ص  1375 ارديبهشت

2
 1371هري و روستايي در سـال  درآمد ش هاي كم بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در گروه" (،1375) ايري، ابوالقاسم و صميمي، بيتاجز  - 

 197-181، ص 1375برنامه و بودجه،  (   االت فقر و فقرزدايي )جلد دوم، مجموعه مق"ک الگوي پيشنهادي مصرف خوراکبا ي و مقايسه
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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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درصد  33اند. به همين ترتيب در مناطق روستايي  چار كمبود بودهنظر ريبوفالوين د   درصد از 73

درصد از نظر دريافت پروتئين، حدود  24هاي هزينه اي از نظر دريافت انرژي و كلسيم،  گروه   پائين

   اند. درصد از نظر ريبوفالوين دچار كمبود بوده 82و A   درصد از نظر ويتامين   50

ميزان    نامه تحصيلي خود تحت عنوان تأثير حذف سوبسيد كاالهاي اساسي بر در پايان(    1371) 1ديني 

تحقيق توابع    در اين دنبال آن بود كه تاثير حذف سوبسيد بر وضعيت فقر را نشان دهد. هفقر مطلق ب

است تا از    برآورد شده(    تقاضا كاالهاي اساسي )نان، برنج، گوشت قرمز، روغن نباتي و قند و شکر

با مبنا    ها استفاده شود. وي بيني ميزان مصرف و قيمت ي قيمتي و درآمدي جهت پيشها كشش

نرمال جهت  «تغذيه»   و متناظر دانستن آن با عدم تامين نيازهاي اساسي از معيار « فقر مطلق»قراردادن

 حذف سوبسيد و پس از   برآورد يک شاخص كمي استفاده نمود. وي ميزان فقر را درشرايط عدم

دهد كه درصد فقر  نشان مي   حذف سوبسيد برآورد كرده است. نتيجه محاسبات انجام شده اين تحقيق

 37افزايش بوده است، يعني از    به بعد رو به 1368مطلق در هر دو جامعه شهري و روستايي از سال 

اما چنانچه  افزايش پيدا كرده است و  ،71درصد در سال  51در جامعه روستايي به  68درصد در سال 

و تعديل آن براي  69به اطالعات سال    سوبسيد كاالهاي اساسي حذف گردد در اين صورت با توجه

 76درصد و در جامعه روستايي به حدود   81درصد فقر مطلق در جامعه شهري به حدود  71سال 

درصد  24دود درصد فقر در جامعه شهري را ح   يابد. به عبارت ديگر چنين اقدامي درصد افزايش مي

   دهد. مي   درصد افزايش 25و در جامعه روستايي در حدود 

مطالعه  كاالي اساسي مورد قلم 5وي در اين تحقيق با توجه به هزينه الزم براي تامين تغذيه نرمال 

به رابطه  خط فقر را برآورد كرده و سپس با توجه (   )گوشت قرمز، نان، روغن نباتي، برنج، قند و شکر

فقر كلي  مخارج خوراک و بويژه كاالهاي اساسي خوراكي با كل مخارج خوراكي و غيرخوراكي خط

  را محاسبه نموده است.

                                                           
1

 345نامه  رساله كارشناسي ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره پايان (،1371) علي ،ديني تركماني - 

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 بررسي فقر غذايي  "بررسي وضعيت فقر غذايي در ايران" باعنوان اي مقالهدر  (1375) 1ديني 

  الگوي غذايي و تغييرات آن طي در اين بررسي ابتدا وضعيت پردازد. مي معيار تغذيه نرمال   براساس

  هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و سپس برآوردي از درصد فقر غذايي جامعه ارائه شده سال 

  هاي تعديل است. همچنين در بخش ديگر به دورنماي آينده فقر غذايي در چارچوب سياست 

  ت، موادچربي و قندي، موادشود. وي با بيان اين مطلب كه گوشت قرمز و سفيد، غال پرداخته مي 

  اي، حبوبات و سبزيجات از جمله مواد غذايي مصرفي خانوراهاي ايراني است به نا مناسب نشاسته 

  ارزان دليل بهكند و بخصوص به جانشين شدن نان  بودن تركيب مواد غذايي سبد خانوار اشاره مي 

   كند. في خانوار اشاره ميبودن به جاي ساير مواد غذايي در دو دهه اخير در سبد مصر 

  دهد كـه در مجموع شاخص انگل جامعه روستايي طي سالهاي وي بـا تحليلي از ارقـام نشان مي 

  تر شدن وضعيت رفاهي خانوارهاست. روندي صعودي داشته است كه دال بر نامناسب 71-73

سال    رصد درد8/37به 1369درصد در سال 6/32در جامعه شهري در حالي كه شاخص انگل از  

خانوراهاي    كاهش يافته، سهم نان در كل مخارج خوراكي1373 درصد در سال9/29و سپس به 1371

وضعيت تغذيه    افزايش يافته است، يعني 69نسبت به سال  73 در سال 9الي  2اي  هاي هزينه گروه

   تر گرديده است. نامناسب

ي وس  است كه از «عدم تامين تغذيه نرمال»ه معناي در مقاله ديني، مفهوم فقر غذايي در اين مقاله ب 

   شود: عمل مي  گردد. براي محاسبه ميزان آن به شرح زير مراكز بهداشتي براي سنين مختلف اعالم مي

عالوه    شود. معيار مذكور ـ براساس معيار تغذيه نرمال حداقل ميزان مصرف سرانه الزم مشخص مي1 

   دهد. را نيز مدنظر قرار مي «ذاييتركيب بهينه مواد غ»بركميت، 

آزاد    هاي كوپني و ان با داشتن قيمتتو ميـ مقدار هزينه الزم براي تأمين مقادير جدول مذكور را 2 

   بدست آورد. هزينه محاسبه شده، خط فقر است.

                                                           
 ،تحليل و بررسي اقتصادي فقر"بررسي وضعيت فقر غذايي در ايران"(،1375) ي تركماني ، عليدين  - 1

 

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

 روستايي شهري 

360000 320000 

 «1373سال  ييشهري و روستا خط فقر سرانه غذايي در مناطق»  

مختلف    اي هاي هزينه اكي خانوارها در گروهـ با مقايسه، خط فقر برآورد شده با مخارج سرانه خور3 

   ان، تعداد افرادي كه از نظر تغذيه نرمال هستند را مشخص كرد.تو مي

عه جام   درصد از 65درصد از جامعه شهري و  55دهد كه  برآورد انجام شده براين اساس، نشان مي 

   اند. زيرخط فقر بوده 1373در سال  نرمال ي هروستايي با معيار تغذي

  اي تحت عنوان خط فقر و ريزي و توسعه در مقالهكارشناسان موسسه عالي پژوهش در برنامه 

  . در اين تحقيق خط1گيري خط فقر و درصد اقرار فقير نمودند مشخصات اقشار فقير اقدام به اندازه 

است.    به تفکيک مناطق شهري و روستايي برآورد شده 67-75عيت فقير براي دورة فقر و درصد جم 

درصد   25روش شناسي مورد استفاده براي تخمين خط فقر عبارت است از درنظر گرفتن دو حالت 

   درصد ميانه درآمدي جامعه به عنوان خط فقر. 50و 

فقير    حالت اقدام به برآورد درصد جمعيت در مرحلة بعد با استفاده از خط فقر استخراج شده در دو 

   شده است.

بر اساس  («1361-1381ثر رشد بر فقر در ايران )ا»اي با عنوان  ( در مقاله1383) 2عباسي قادي

( و 1374 -1378(، سوم )1368-1372(، دوم )1361-1367اطالعات بودجه خانوار چهار دوره اول )

( با روش LESست. وي با استفاده از سيستم مخارج خطي )( را در نظر گرفته ا1379-1381چهارم )

                                                           
 پايـان  ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شـماره "كاهش فقر، كارايي و برابري در ايران"برگرفته شده از رساله دكتر سعيد صمدي با عنوان  - 1

  85ص  ،1378،  635نامه 

2
، رساله كارشناسي ارشد، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه "1361-81اثر رشد اقتصادي بر فقر درايران"(،1383)عباسي قادي رضا، - 

 مازندران

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 مناطق شهري و روستايي كشور را برآورد ISURمرتبط تکراري )ظاهر نا ههاي ب رگرسيون

درآمد خانوارها، شاخص هاي فقر )نسبت -كرده است، سپس با استفاده از خط فقر و اطالعات هزينه

و توربک( مناطق شهري و روستايي كشور را استخراج  سرشمار، نسبت شکاف فقر و فوستر، گرير

دهد كه رشد اقتصادي در ايران  تنها در  فاده از يافته هاي تحقيق نشان ميكرده است. آنگاه با است

براي مناطق شهري  1368-1372براي مناطق روستايي و در طول دوره دوم  1381-1379طول دوره 

 ير گرا بوده است.برحسب شاخص فقر فوستر،گرير و توربک فق

-1379ر در ايران طي سال هاي برآورد خط فق»( در مقاله اي باعنوان 1384قري )خداد، حيدري و با

هاي مذكور با استفاده از داده هاي  اطق شهري و روستايي ايران طي سالبه بررسي خط فقر من «1363

ري، درصدي از ميانه مخارج خام طرح آماري درآمد و هزينه خانوار بر پايه چهار روش نياز به كال

خانوارها، درصدي از ميانگين مخارج خانوارها و معکوس ضريب انگل پرداخته اند. نتايج اين 

پژوهش بيانگر آن است كه خط فقر يک واقعيت خارجي ثابت نيست و با توجه به طرز تلقي و 

ادير متفاوتي براي خط فقر توان مق ابي آن ميتعريف محقق از فقر و متغيرهاي مورد استفاده براي ارزي

بدست آورد. يافته هاي اين پژوهش داللت بر آن دارد كه در طي دوره مورد مطالعه همواره خط فقر 

تر از خط فقر  فقري، مبتني بر مفهوم مطلق كوچک شهري بزرگتر از خط فقر روستايي است و خط

ي و روستايي ايران مربوط به مبتني بر مفهوم نسبي فقر است. بيشترين اندازه فقر در جوامع شهر

كالري( در  2179روش معکوس ضريب انگل مي باشد. خط فقر بر اساس حداقل انرژي مورد نياز )

ريال در ماه براي هر فرد شهري برآورد شده است، در حالي كه همان سال 153408معادل  1379سال 

ه است، بر اين اساس ريال برآورد شد 614995براساس روش معکوس ضريب انگل خط فقر معادل 

مالحظه مي شود خط فقر بر حسب روش دوم چهار برابر خط فقر مبتني بر روش اول مي باشد. 

ريال  305579در مناطق روستايي، خط فقر بر حسب معيار معکوس ضريب انگل، معادل  1379سال 

است. در واقع ريال برآورد شده  48684كالري( به ميزان  2179و بر حسب حداقل انرژي مورد نياز )

برابر خط فقر مبتني بر حداقل انرژي مورد نياز مي باشد.  3.6خط فقر مبتني به روش ضريب انگل 

كالري صرفا بر اساس حداقل نيازهاي انسان  2179علت تفاوت اين است كه خط فقر مبتني بر معيار 

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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ب انگل، خط فقر برآورد شده و بر مفهوم مطلق فقر استوار است در حالي كه در روش معکوس ضري

 بر اساس الگوي مخارج كليه افراد جامعه محاسبه مي شود، و بر مفهوم نسبي فقر استوار مي باشد.

با نگاهي به نتايج طرح  «فقر در خانوارهاي ايراني»عنوان  ( در مطالعه اي با1384) 1غروي نخجوان

درآمد واستفاده از آمار هزينه هزينه و درآمد خانوار در ايران به مطالعه فقر در اقتصاد ايران با 

پرداخته است.  1382تا  1361خانوارها به عنوان شاخصي براي ترسيم وضعيت فقر طي سال هاي 

اساس اين بررسي بر اين پايه استوار است كه افزايش يا كاهش و همچنين مصرف كاالها در سبد 

در باره تغيير ساختار و روند مصرف خانوارها نشان از تغير اوضاع زندگي آنان دارد. مالک قضاوت 

شاخص ها نيز نظريه انگل در باره رفتار مصرفي خانوارها مي باشد كه مي گويد با بهبود اوضاع 

يابد در پايان به اين نتيجه رسيده كه تغيير زندگي خانوارها، سهم مصرف كاالهاي خوراكي كاهش مي

ج خوراكي نه بخاطر بهبود اوضاع ساختار مصرف خانوارهاي شهري و روستايي و كاهش سهم مخار

فقر در كشور، بلکه ناشي از وجود فشارهاي اقتصادي بوده است، زيرا نظريه انگل زماني مطرح مي 

شود كه مصرف كاالها در بودجه خانوارها روندي فزاينده داشته باشد اما آهنگ رشد كاالهاي 

ج خوراكي در بودجه خانوارهاي خوراكي آهسته تر از كاالهاي غير خوراكي باشد كاهش سهم مخار

ايراني هنگامي رخ داده است كه خانوارها مصرف كاالهاي خوراكي خود را به بهاي جبران كسري 

 بودجه و فشار زندگي كاهش داده اند. 

هاي  به ارزيابي سياست« نفقر و نابرابري درآمد در ايرا» ( در مقاله اي با عنوان1384) 2هادي زنوز

رزه با فقر و نابرابري اجتماعي در ايران و سنجش ظرفيت هاي نهادي موجود دولت در زمينه مبا

كشور در جهت اجراي برنامه فقر زدايي، مباني نظري، علل فقر و نابرابري، تحول فقر و نابرابري در 

ايران بعد از انقالب و ارزيابي سياستهاي دولت )با مرور تاريخ تحوالت اقتصادي ايران در سده بيستم 

دي كه چگونه قدرت سياسي از طريق توزيع رانت در ايجاد طبقات جديد اجتماعي و امحا ميال

 طبقات ديگر و نيز تضعيف و تقويت آنها ايفاي نقش كرده است( پرداخته است.

                                                           
، فصلنامه رفاه "فقر در خانوارهاي ايرني بانگاهي به نتايج طرح هزينه درآمدخانوار در ايران"(، 1384غروي نخجواني، سيداحمد) - 1

 17اجتماعي، سال چهارم،شماره

 17، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال چهارم، شماره "فقر و نابرابري درآمددر ايران"(،1384هادي زنوز، بهروز) - 2
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 خارج از کشور ي تحقيق ( مروري بر پيشينه 2-2-2

در قرن  1دد اما ويليام  پتيرگ ميهر چند مسئله فقر و فقير به سالهاي دور از دوران زندگي بشر باز 

هفدهم ميالدي در كتاب حساب سياسي خود )كه بعد از فوتش انتشار يافت( فقر زدايي را مورد 

اطالعات زيادي راجع به وضع بودجه  1797در سال  2(. ادن1375 مطالعه قرار داده است )بالک ،

  «؟فقر چيست»كتاب  1840ال نيز در س 3حوزه كليسايي بدست آورده است. پردون 100خانوارها در 

 ( .1375را منتشر  كرده است )خرمي 

اقتصاددانان مکتب كالسيک )اسميت ، ريکاردو و مالتوس( نظريه هايي در مورد فقر ارائه كرده اند. 

، به وضعيت و مالتوس به علت رشد سريع جمعيت، كاهش سود و بازدهي نزولي زمين ريکارد

ده اند كه در آينده فقر گسترش مي يابد. اقتصاد دانان پيش بيني كر د بين بودند وزندگي در آينده ب

خوشبين اين مکتب پيشرفت تکنولوژي را عامل كاهش فقر مي دانستند. اقتصاددانان نئوكالسيک 

)مانند مارشال( توسعه و افزايش بهره وري را عامل كاهش فقر مي دانند و بر اين عقيده بودند كه 

بين اقشار مختلف جامعه توزيع شود در غير اين صورت موجب فقر در جامعه بايد نتايج پيشرفت در 

 د.شو مي

سال قبل توسط بوت و  100ي فقر، حدود گيري اندازه( نخستين تالش ها براي 1994) 4طبق شوبرت

صورت گرفته است تحقيقات راونتري به اين منظور بود كه وضعيت فقر در  1901راونتري در سال 

ا وضعيت فقري كه بوت در لندن تحقيق نموده بود مقايسه كند، روش راونتري با را ب 5شهر يورک

روش بوت تفاوت داشت، راونتري در مطالعات خود به تجزيه و تحليل وضعيت درآمدي هرخانوار 

پرداخته است و بر مبناي برآوردي كه از حداقل ميزان تغذيه، مسکن، پوشاک و سوخت بدست 

را سطحي از درآمد عيين نموده است، اما بوت خط فقر دارد فقر را تآورده بود، شاخص و استان

تعريف كرده است كه خانوارها با آن قادر به تامين نيازهاي ضروري براي گذراندن زندگي باشند 

 مطالعه اي در شهر يورک در مورد فقر انجام داد(. 1950و  1936)راونتري بار ديگر در سالهاي 
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)كه مبتکر روش نمونه گيري در اين خصوص بود( با انتخاب  1باولي تحقيقات ميداني فقر توسط

وجود فقر  1915انجام شد. همچنين وي در سال 2نمونه اي از خانوارهاي كارگري در شهر ريدينگ 

 در پنج شهر انگلستان را بررسي كرد.

سازمان هزاره  قرن جديد با تعهد و تصميمي بي سابقه براي رهايي از فقر در جهان آغاز شد. اعالميه

سران كشور در طول تاريخ ارائه گرديد. كشورها را )غني  ( كه با نشست بزرگترين2000ملل متحد )

هان و فقير( متعهد كرده است كه هر چه در توان دارند براي از ريشه كندن فقر انجام دهند. رهبران ج

 شناخت علل فقر و كاهش، ا براي ارتقاي توسعه، اهداف مشخصي رمتعهد شدند با همکاري يکديگر

تر  تواند در ايجاد جهاني امن مي، دنبال كنند. ريشه كن كردن فقر يا زودتر از آن 2015فقر تا سال 

نقشي مهم ايفا كند. به همين دليل يکي از اهداف توسعه هزاره ريشه كن كردن گرسنگي و فقر مطلق 

، كه 2015تا  1990طي سال هاي است، و بخشي ديگر از هدف آن به نصف رساندن نسبتي از مردم 

كنند، و همچنين به نصف رساندن نسبتي از مردم بين  با درآمدي كمتر از يک دالر در روز زندگي مي

برند، اين موارد در كنفرانس تامين اعتبار توسعه است كه از گرسنگي رنج مي 2015تا  1990هاي  سال

 تصويب شدند. 2002ملل متحد در مارس 

د ( با استفاده از روش هزينه به مطالعه بودجه خانوار انگلستان پرداختن1965)3انسندا ابل اسميت و ت

را برآورد كردند، آنها ميزان برآوردهاي ملي به همراه هزينه اجاره 1953-60و خط فقر در سالهاي 

مسکن را مالک قرار دادند. و بررسي كردند فاصله هفت سال چند درصد به جمعيت فقير اضافه شده 

ست، همچنين تغيير در تعداد خانوارهاي كم درآمد را بر حسب تعداد افراد خانوار محاسبه كردند و ا

دريافتند تعداد فقيران در دوره افزايش يافته و البته خانوارهاي كم جمعيت، فقر بيشتري را تجربه 

 كرده اند.

( Council of Economic Advisers, 1964گزارش شوراي مشاوران اقتصادي رئيس جمهور آمريکا )

دالر برآورد كردند كه منشا آن تحقيقات ارشانسکي بود كه بعدها با تعديالتي  3000خط فقر را 
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گيري فقر  اندازه( تحليلي در مورد هدف ها و مفاهيم 1967) 1اساس اعالم خط فقر رسمي شد. منچر

ن به مسائلي در زمينه ، در قرن هجدهم انگلستان آرتوريانک و فرديک ايدانجام داد و بررسي كرد

 فقر پرداخته اند كه بعدها منجر به تحقيقات بوت و راونتري شده است. گيري اندازه

( به مقايسه بين المللي فقر ميان مناطق كم توسعه و توسعه يافته پرداخته است. وي اين 1970) 2ير مه

اميد به زندگي انجام ، خلي، مصرف روزنامه، سطح سوادكار را با شاخص هايي چون توليد خالص دا

 ي توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است.ها بررسيداد كه در دهه اخير در 

 9شاخص ) 16( فهرست جامعي از نيازهاي اساسي مادي شامل 1970موسسه پژوهش سازمان ملل )

( را ارائه كرد كه براي ارزشيابي توسعه و سپس خط فقر يک شاخص اقتصادي 7شاخص اجتماعي و 

 ور مورد استفاده قرار گرفتند ، اما سه مسئله اهميت اين شاخص ها را كاهش مي داد :كش

در مورد شاخص هاي جزئي مختلف هيچ وزن نسبي به آنها داده نشده بود، بلکه شاخص ها بدون  -1

فقير از غير فقير مشکل تعيين مقادير مرزي كه  -2ارتباط متقابل مورد استفاده قرار گرفته بودند. 

ر مبناي مطالعه اين موسسه ابزار مشخصي براي اندازه گيري فقر مطلق ب -3 داده شود تشخيص

هاي زيستي نه تنها سليقه اي بلکه  كند، پس تعيين حدود فقر از مالک هاي زيستي فراهم نمي مالک

 كاري دشوار مي باشد.

ن را ارائه ( در رفع معايب شاخص نسبت افراد فقير و نسبت شکاف درآمدي، شاخص س1973) 3سن

رن و كرد. در اين شاخص چهار مورد از اصل هاي نه گانه )اصل انتقال، اصل حساسيت، اصل تقا

شوند. اما اصول ديگري مانند عدالت نسبي، رفاه يکنواخت وزن  اصل تجزيه پذيري( رعايت نمي

 ند.گير ر ميآماري شکاف فقر را در نظدادن اجتماعي بيشتر به افراد فقيرتر و نرمال كردن 

را انجام داد. از آنجايي كه پيش  «اصول موضوعي»فقر مبتني بر  گيري اندازه( اولين 1976سن )

، به ويژه در كشورهاي در مبتني بر اصول موضوعي فقر نيازهاي آماري اين معيار و ساير معيارهاي

                                                           
1

 - Mancher 
2

 - Meier 
3
  - Sen 
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متمركز  يگير اندازهگيري و اري قابل بکاري جها روشد. از اين رو از شو ميحال توسعه تامين ن

 د كه بعدها توسط سازمان هاي بين المللي بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.شو مياستفاده 

( با استفاده از روش انگل نتيجه گري كرد كه سهم مصرف باالترين گروه هاي 1977) 1كوزنتس

مورد  درآمدي در كشورهاي كمتر توسعه يافته بيشتر از كشورهاي پيشرفته است. اما اين سهم در

گروه هاي مياني درآمد برعکس است وي براي گروه هاي كم درآمد نتوانست تفاوت قابل دفاعي را 

 بيان كند.

اميد به زندگي  :كند كه شامل سه شاخص مي( شاخص كيفيت مادي زندگي را مطرح 1979) 2موريس

گين ساده حسابي به ، كه با ميانن و نرخ باسواد بودن است، نرخ مرگ و مير نوزادادر سال اول زندگي

 شند.با مي، مناسب نآيد. چون شاخص ها وزن يکسان دارند ميشکل كميت تركيب شده بدست 

با عنوان رشد اقتصادي و فقر در كشورهاي در حال توسعه به  اي مقاله( در 1979) 3اهلووالنا و جنري

ارائه  2000راي سال پرداختند و پيش بيني هايي نيز ب 1975كشور جهان در سال  36مطالعه فقر در 

 درصد از جمعيت كشورهاي در حال توسعه در فقر به سر مي برند. 40كردند ، نتيجه گرفتند حدود 

هاي هزينه مسکن و قيمت تفاوت 1981( با استفاده از داده هاي سال 1991) 4راواليون و وان دوان

ناطق شهري و روستايي برنج را محاسبه كردند. و سپس شاخص رفتاري هزينه زندگي فقرا ميان م

 جاوه حدود ده درصد و در جاكارتا اين تفاوت اندكي بيس از بيست درصد است.

( با استفاده از شاخص قيمت السپيرز براي بيش از بيست كاالي غذايي 1991) 5بيداني و راواليون

است. و فقر برآورد كردند كه، قيمتها حدود دوازده درصد  در مناطق شهري باالتر از مناطق روستايي 

 در مناطق روستايي اندونزي بيشتر از مناطق شهري اين كشور است.
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اندونزي را مطالعه كردند، آنها شماري از  1983-1987( تحول فقر سالهاي 1991) 1هوپي و راواليون

معرفهاي رفاه شامل مصرف واقعي سرانه، جذب انرژي غذا سرانه، و سهم بودجه تخصيص يافته 

 را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند در دوره مزبور فقر كاهش يافته است.براي مواد غذايي 

هاي فقر  خص شکاف فقر به مطالعه تحول شاخص( با تحليل مقايسه اي شا1992)2دات و راواليون 

پرداختند و نتيجه گرفتند كه شاخص شکاف فقر هند كاهش و  1980براي برزيل و هند در دهه 

 زايش يافته است.شاخص شکاف فقربرزيل اف

( خطوط كمي فقر را بر حسب دالر آمريکا و به قيمت هاي ثابت بر 1992گزارش بانک جهاني )

خط پايين  عنوان بهدالر در سال را  275تعيين نمودند. مقدار سرانه  1985مبناي برابري قدرت خريد 

قر را )براي سايركشورها( خط باالي ف عنوان بهدالر در سال را  370فقر )براي هند(  و مقدار سرانه 

ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه )يک سوم  1133تقريبا  1990محاسبه كردند. در سال 

ترين سطوح فقر بر حسب نسبت فقيران به كل جمعيت در  جمعيت اين كشورها( فقير بوده اند. كم

زيستي را ارائه هاي اجتماعي و  شوند. سپس شاخص مياروپاي شرقي، آسياي شرقي و چين يافت 

طور متوسط در كشورهاي در حال  ه. بكند ميد كه اطالعات بيشتري در مورد فقر جهان بيان شو مي

سال )در هزار(، اميد به زندگي در زمان تولد )درسال( و نسبت  5توسعه نرخ مرگ و مير افراد زير 

براي كشورهاي با درآمد  ثبت نام خالص در مدارس )درصد( بسيار پايين تر از مقادير متوسط متناظر

باال است. كشورهاي جنوب صحراي افريقا و آسياي شرقي )خصوصا هند( براي سه متغير مقادير 

پاييني را نشان مي دهد. آسياي شرقي )خصوصا چين( و اروپاي شرقي وضع خوبي دارند . شاخص 

ي التين و كارائيب هاي اجتماعي براي آفريقاي شمالي و خاورميانه نسبتا نا مطلوب و در امريکا

 تقريبا مطلوب است.

اي در شناسايي فقراي دائمي پيشنهاد  ( در مطالعه اي شاخص هاي ساده1992)3راواليون و چودري

كردند. آنها در تشخيص خانوارهاي فقير دائمي در سه روستاي نواحي خشک هندوستان از دو 

ر است، استفاده ساله مصرف استوا 6ساله درآمد و ديگري بر ميانگين  8شاخص كه يکي بر ميانگين 

                                                           
1

  :  Ravallion and Huppi 
2

  : Datt and Ravallion 
3

  : Chaudhuri 
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هاي مقطعي را در مورد فقر مزمن استفاده كردند )كه عبارتند از درآمد جاري،  كردند. آنها معرف

مصرف جاري( به غير از كاالهاي بادوام و مخارج مربوط به مراسم ويژه  )مصرف جاري مواد غذايي  

% فقراي دائمي 75اند تقريبا تو ميات مقطعي مصرف يا درآمد و دسترسي به زمين( و دريافتند مشاهد

را بر حسب درآمد يا مصرف بلند مدت مشخص سازد و نيز مصرف جاري در آشکار ساختن فقر 

دائمي را بر حسب مصرف ميانگين و درآمد جاري در مشخص ساختن فقر دائمي بر اساس درآمد 

 مي كنند. ميانگين بهتر از تمام معرف هاي فقر دائمي عمل

بر  «قر با استفاده از درک كيفي رفاهي فگيري اندازه»عنوان  به اي مقاله( در 1998) 1راواليون و پرودون

اساس آمار گيري نفوس به بررسي خط فقر ذهني در نپال و جامائيکا پرداختند. آنها خط فقر  ذهني 

خط فقر ذهني و عيني تفاوت را مرتبط با وضعيت غذاي خانواده، مسکن و پوشاک دانستند ولي بين 

 قائل شدند.

( با مطالعه اي ارتباط فقر ، نابرابري و رشد اقتصادي را در بنگالدش مورد بررسي قرار 2000) 2ودن

با استفاده از روش داده  1983-1996منطقه جغرافيايي در بنگالدش و داده هاي  5داد. وي با انتخاب 

ر و نابرابري را در نواحي مورد نطر تعيين كرده است، و ( رابطه رشد، فقPanel Dataهاي تابلويي )

گيرد فقر بطور معني داري در مناطق شهري كاهش يافته اما نابرابري به همان ميزان افزايش  نتيجه مي

 يافته است. ارتباط بين رشد و نابرابري در مناطق شهري بيش از مناطق روستايي است.

اي با عنوان تحليل اقتصادي رابطه فقر و نابرابري درآمد  ( در مقاله2001) 3كلير ،اسميت ،دسوزا

ورد رابطه دو طرفه فقر و نابرابري به برآ 1980-1990هاي  نواحي روستايي ويرجينياي غربي در سال

زمان بين  ( براي بررسي روابط هم2slsها از روش حداقل مربعات دو مرحله اي ) درآمد پرداختند آن

براي تعيين عوامل   (olsابرابري درآمد و از روش حداقل مربعات معمولي )تغيير ساالنه نرخ فقر و ن

موثر بر ميزان فقر و نابرابري درآمد استفاده كردند نتايج نشان داد كه رابطه دو طرفه است، افزايش 

سال موجب افزايش فقر مي شود و افزايش درآمد سرانه  65جمعيت مستمري بگيران و افراد باالي 

                                                           
1

 - Pradhan 
2

  - Wodon 
3
  - De Sousa, Smith, Colyer 
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سال به  25ترين عامل فزاينده فقر است و افزايش افراد  مي دهد. نابرابري درآمد مهم فقر را كاهش

 باال  و دارندگان مدرک دانشگاهي موجب كاهش نابرابري درآمد مي شود.

 «رابري وفقر در نواحي روستايي چينرشد اقتصادي ناب»( در مطالعه اي باعنوان 2003) 1نگفان و زا

مي  1978-97هاي  گذاري عمومي طي سال ه بررسي نقش سرمايههمزمان بدر قالب معادالت 

 پردازند.

نتيجه تحقيق نشان داد كه تخصيص اعتبارات دولتي در پژوهش توسعه آبياري و كشاورزي ايجاد 

 جاده برق ارتباطات و آموزش روستائيان باعث افزايش توليدات كشاورزي و كاهش فقر مي شود.

، فقر در كشورهاي 1365-1377ستفاده از شاخص تركيبي دوره ( با ا2003گزارش بانک جهاني )

كند كه دردوره فوق فقر در ايران كاهش يافته  مختلف جهان را بررسي كرده اند. اين گزارش بيان مي

 است.

درصد از مردم ايران فقير بوده اند. اين نسبت در  27.3حدود 1365به موجب اين مطالعه در سال 

تر از  كاهش يافته است. در دوره فوق كاهش فقر در مناطق شهري سريعدرصد  20.9به  1377سال 

 مناطق روستايي بوده است.

درصد و سهم جمعيت فقير مناطق  14.2درصد به  20.9در اين مدت سهم جمعيت فقير شهري  از 

آموزش -1درصد كاهش يافته است در پايان نتيجه مي گيرد:   31.7درصد به 34.9روستايي از 

فقر عمدتا در -2ي فقر است يعني فقر با افزايش سطح تحصيالت كاهش مي يابد شاخص اصل

-4فقر در خانوارهاي جوان بيشتر از خانوارهاي مسن است. -3خانواده هاي پرجمعيت شايع است 

در مناطق روستايي خانوارهايي كه سرپرست زن دارند در مقايسه با خانوارهايي كه سرپرست مرد 

بيکاري فقر را افزايش مي دهد اما بخش زيادي از فقرا در -5فقر قرار دارند.  دارند بيشتر در معرض

شاغلين بخش خصوصي بيش از شاغلين بخش -6خانوارهايي  هستند كه سرپرست شاغل دارند 

نيمي از فقر -8فقر در مناطق شرق و غرب ايران حادتر است. -7عمومي در معرض فقر قرار دارند 

 در ايران دائمي است.

                                                           
1
- fan and Zhang 
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( در اين گزارش يکي از دست آوردهاي سياست 2003توسعه انساني سازمان ملل متحد ) بخش

ترين  در بزرگ 2000گذاري در زمينه توسعه انساني، اعالميه هزاره سازمان ملل است كه در سال 

نشست سران كشورها ارائه گرديد. اين اعالميه مشتمل بر هشت هدف است كه ريشه كني گرسنگي 

سترسي همگاني به آموزش ابتدايي، ارتقاي برابري جنسيتي، توانمند سازي زنان، و فقر مطلق، د

كاهش مرگ و مير كودكان، ارتقاي سالمت مادران، مبارزه با بيماري هاي همه گير، تضمين پايداري 

 زيست محيطي و ايجاد همکاري جهاني براي توسعه را شامل مي شود.

( در اين گزارش يکي از دستاوردهاي سياست گذاري 2003بخش توسعه انساني سازمان ملل متحد )

در زمينه توسعه انساني، اعالميه مشتمل بر هشت هدف است كه ريشه كني گرسنگي و فقر مطلق، 

كاهش مرگ و مير  دسترسي همگان به آموزش ابتدايي، ارتقاي برابري جنسيتي، توانمند سازي زنان،

يماري هاي همه گير، تضمين پايداري زيست محيطي و كودكان، ارتقاي سالمت مادران، مبارزه با ب

 د.شو ميايجاد همکاري جهاني براي توسعه را شامل 

( با مطالعه رشد اقتصادي كشورهاي تايلند و كره جنوبي به بررسي 2003)1سان خاندكر وكاكواني و

فقر گرا )نرخ رابطه دروني رشد اقتصادي با فقر پرداختند. در اين پژوهش با استفاده از شاخص رشد 

رشد معادل فقر( اثبات شد كه كاهش نسبي فقر تابعي همگن و فزاينده از نرخ رشد معادل فقراست و 

براي كاهش سريع فقر بايد نرخ شد معادل فقر به حداكثر برسد نه به رشد اقتصادي. نتايج تحقيق 

تر  يلند فقر گراننسبت به تا 1988-1999هاي  نشان مي دهد كه رشد اقتصادي كره جنوبي در سال

 بوده است.

، اشاره «رشد اقتصادي براي فقير مفيد است»اي با عنوان  مقالهدر  (،2002)2دالر  ديويد، كراي آرت

دارد به اين كه متوسط درآمد فقير ترين چارک در جامعه، متناسب با درآمد متوسط كشورها در يک 

دارند كه اين دليل است. اما در ادامه بيان مي تايي از كشورها، در چهار دهه اخير، رشد كرده 92نمونه 

د سهم درآمد فقير ترين چارک بطور سيستماتيک با درآمد متوسط تغيير كند. همچنين درآمد شو مين

ند، شو ميفقير ترين چارک با مجموعه اي از سياست ها و نهادها كه موجب رشد درآمد متوسط 

                                                           
1

  : Khandker , Kakwani and Son 
2
 -David Dollar, Aart Krray,(2002), "Growth Is Good for the Poor",  journal of economic growth, 7, 195-225 
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هاي مورد انتظار به نفع فقيرترين افراد  ميزان سياست نرخ رشد درآمد متوسط فقرا با .كند ميتغيير ن

. اين تحقيق به افزايش رشد اقتصادي براي كاهش دادن فقر در جامعه تاكيد كند ميجامعه باشد تغيير 

 .كند مي

اقتصاد باز، رشد "با عنوان  اي مقالهدر  (،2007) 1اچ اس آي هونگ-پن النگ تي اس اي آي، چواو

، 1964-2003با استفاده از ديتاهاي سري زماني در دوره  "موردي تايوان مطالعه اقتصادي فقر:

.  و نشان كند ميعملکرد رشد اقتصادي  و اقتصاد باز، و تالش دولت براي كاهش فقر را آزمايش 

كه رشد اقتصادي پايدار عامل مهمي براي كاهش فقر در تايوان شناخته شده است. و باز  دهند مي

جارت خارجي باعث كاهش فقر از دو طريق يک اثر توزيعي بطور مستقيم و دوم بودن اقتصاد براي ت

. آن ها اين دو عامل)رشد اقتصادي و باز بودن باشد مياز طريق رشد اقتصادي بطور غير مستقيم، 

 اقتصاد( را در بلند مدت و كوتاه مدت اثر گذار مي دانند.

ر داخل تايوان، روي متوسط درآمد فقرا اثر معنا د ند كه سرمايه گذاري مستقيم خارجيكن اما بيان مي

داري ندارد، و  اشاره مي كنند كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي از طرف تايوان در خارج مرزها در 

 % از فقير ترين افراد جامعه بوده است.20دو دهه گذشته داراي اثرات منفي بر روي 

مي گويد كه  "ره چارچوب نظري فقري قابل قبولدربا"با عنوان  اي مقالهدر  (،2004)2پيتر ساندرز

هاي ديدگاهي از اين نظر كه فقر از لحاظ موضوعات مفهومي به چه معناست وجود  هميشه تفاوت

ها  آن نيز وجود دارد. اين تفاوت گيري اندازهداشته است و حتي اختالف بيشتري درباره چگونگي 

و تعدادي از موضوعات فني را  كند مييجاب هاي ايدئولوژيکي را ااي از موقعيت طيف گسترده

ي آماري فقر را دربر دارد. وي درمقاله اش نقش تحقق فقر و مقدار گيري اندازهوجود مي آورد كه  هب

هاي  گيري اندازههايي كه در رابطه با  مربوط به خط فقر را توضيح مي دهد، در عين حال محدوديت

 گيري اندازههر روش  در ادامه به اين بحث مي پردازد كه در .  اين مقالهكند ميفقر وجود دارد اشاره 

فقر بايد دو مؤلفه اصلي مربوط به فقر مد نظر باشد، مولفه اول اينکه منابع براي رفع نيازهاي اوليه 
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 -  PAN-LONG TSAI and CHAO-HSI HUANG,(2007)," Openness, Growth and Poverty: The Case of Taiwan", World 

Development Vol. 35, No. 11, pp. 1858–1871 
2
 -  Peter Saunders,(2004), " Towards a Credible Poverty Framework: From Income Poverty to Deprivation", SPRC 

Discussion Paper No. 131 
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هاي رايج و  هان بر اساس ديدگاتو ميغير كافي هستند و دوم اين مفهوم كه نيازها را تنها 

 ف نمود.استانداردهاي جامعه تعري

كه اكثر استراليايي ها فقر را از نظر  كند مينتايج تحقيقات از اين ديدگاه حمايت  كند ميوي اشاره 

 ند، و معاش خودش يک مفهوم نسبي است.گير ميمفهوم معاشي در نظر 

 1998-99هاي اصلي با استفاده از اطالعات مربوط به تحقيق هزينه هاي خانوار طي سال هاي  بحث

درآمدي با ساير اطالعات   گيري اندازهف فقر بر اساس درآمدها، هزينه ها و تركيبي از براي تعري

ي انتخاب شود حساس گير اندازهمربوطه، تشريح شده اند. نسبت فقر در مقابل اينکه كدام روش 

 .باشد ميهايي خاص از جمعيت قابل مالحظه  است و اين حساسيت هم در ميانگين و هم درگروه

به بررسي شواهد ارتباط فقر و جهاني  "جهاني شدن و فقر "( در مقاله اي با عنوان 2005) 1هريسون

شدن مي پردازد. وي با متمركز شدن بر روي تجارت و جريان سرمايه به اين نتيجه مي رسد كه 

يکپارچگي اقتصاد جهاني براي فقيران بعضي كشورهاي فقير و براي تعدادي ديگر از كشورهاي فقير 

. ولي آنچه مهم است، تمايل كشورهاي فقير براي سهم بيشتر در اقتصاد جهاني است. كه مضر است

ها، سرمايه گذاري خارجي و الزمه آن، سرمايه گذاري در نيروي انساني متخصص، زيرساخت

 مساعدت فني و مالي به كشاورزان است تا اين كشورها دچار فقر بيشتر نشوند.

اطالعات جديدي از شاخص هاي فقر در ايران ارائه مي دهد. بر ( 2005گزارش سازمان ملل متحد )

كنند اساس يک شاخص قابل مقايسه بين المللي كساني كه در كشورهاي با درآمد متوسط زندگي مي

و درآمد آنها كمتر از دو دالر در روز است فقير شناخته مي شوند. در اين مطالعه ارزش دالر بر 

 1374حاسبه شده است بر اساس شاخص ياد شده در سال حسب برابري قدرت خريد ارزش م

 81درشد در سال  6.21درصد جمعيت ايران فقير بوده اند اين نسبت با كاهش به  13.46حدود 

درصد جمعيت كشور زير خط فقر  12.75حدود 1374رسيده است. به موجب اين شاخص در سال 

 ت.درصد اس 8.99 1381و اين نسبت در سال  قرار داشته اند

                                                           
1
 - harrison 
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چگونه ما بايد فقر جهاني را در جهان درحال  "( در مقاله اي با عنوان 2006)1اكسو كوان اسبرج و

به مطالعه سياستها، طرح ها و ابزارهاي ضد فقر پرداختند. آنها با نمونه گيري و  "تغيير اندازه بگيريم؟

تفاده كردند و به جمع آوري اطالعات براساس درآمد يک دالر )امريکا( در روز از شاخص سن اس

 بررسي ادبيات فقر، اندازه فقر، عمق فقر، و نابرابري در چين، پرداختند.

با جمع آوري اطالعات خانوار در  "كمک رساني و فقر در غنا"( در مطالعه اي باعنوان 2006) 2آدامز

طرف يک نمونه بزرگ كشور غنا، اثرات كمک رساني داخلي )درغنا( و كمک رساني بين المللي )از 

تحليل قرار داده است. وي نتيجه گرفته  ورها( به فقر غنا را مورد تجزيه وافريقايي ها و ساير كش

است كه هر دونوع كمک رساني اندازه عمق و شدت فقر در غنا را كاهش داده اند، اما كمک رساني 

و شدت فقر بين المللي در مقابل كمک رساني داخلي فقر را در اين كشور بيشتر، كاهش داده است 

درصد كم كرده است. درحالي كه كمک رساني داخلي با توجه به يکسان بودن ميزان كمک،  34.8را 

درصد از  22.7گانه  درصد كاهش داده است، خانوارها در فقير ترين گروه ده 4.1شدت فقر را فقط 

ه كرده اند. كمک كل هزينه)درآمد( خانوار را باتوجه به كمک مشابه از كمک رساني داخلي را دريافت

هاي بين المللي تغييرات چشم گيري در پايگاه هاي درآمدي افراد فقير داشته و شدت فقر را بيشتر 

 كاهش داده اند.

( در پژوهشي با عنوان  تعيين فقر در سريالنکا: گسترش شاخص مركب 2006) 3سيدهينا و جايادليکا

جانبه، بعاد محروميت، شاخص مركب فقر چندبا ارائه تعريف فقر و ا "و زمينه هاي فقر منطقه اي 

كلي فقر منطقه اي را بررسي كردند، آنها محروميت را در عدم كفايت هاي  زمينه هاي فقر وتفاوت

درآمد براي برآورده ساختن نيازهاي اصلي و عدم توانايي در برآوردن مخارج نمي دانند بلکه بخش 

 ي، محيطي، فرهنگي، اقتصادي و جمعيتي مي دانند.قابل توجهي از آن را شامل عوامل رواني، سالمت

                                                           
1
 - Osberg,  Kuan xu 

2
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3
 - Siddhisena,Padmasiri, Ruwan Jayathilaka 
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با  "محدوده جغرافيايي فقر در آلباني"( در مقاله اي با عنوان 2006) 1و و مکديسيادت و بکانفس

( با استفاده از مشخصات سرشماري نفوس، سطح فقرمنطقه اي در 1999)2روش راواليون و دات

 آلباني را برآورد كردند.

 بندي جمع

مطالبي كه در اين فصل بيان شد، مي توان به اين نتيجه رسيد كه براي اندازه گيري فقر به  توجه به با

 يک معيار به نام خط فقر نياز مي باشد.

هاي محاسبه خط فقر بسيار متنوع  تعاريف مختلفي از فقر و خط فقر ارائه شده است همچنين روش 

ي،فقر عيني و يا مفهوم ذهني از فقر، هركدام باشد. براي مثال توجه به مفهوم فقر مطلق، فقرنسب مي

 تواند تعيين كننده روش محاسبه خط فقر باشد. مي

: مخارجي كه يک فرد در يک مکان و زمان معين ف خط فقر اين پژوهش عبارت است ازتعري

د. افرادي كه به اين سطح دسترسي شو سطح حداقل نيازهاي اساسي متحمل مي براي دسترسي به يک

ند و كساني كه به اين سطح حداقل و باالتر از آن دسترسي دارند غير فقير شو ميقير تلقي ندارند ف

خط فقر به تفصيل  گيري اندازهروش مورد استفاده در اين مطالعه براي  باشند. در فصل سوم، مي

 گردد. ميبررسي 
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 روش شناسي تحقيق
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 مقدمه

باشد.  انتخاب روش تحقيق و گردآوري اطالعات مي آوري مباني نظري تحقيق، نياز بهپس از گرد

انتخاب روش تحقيق مناسب از مراحل اساسي هر پژوهشي است و در صورتي كه به درستي انجام 

ها و نتايج نادرست نپذيرد، ممکن است محقق را از مسير و هدف اصلي منحرف  نموده و به برداشت

گيرد  مورد بحث قرار مي روش تحقيق شود: در بخش اول،شامل دو بخش مي ن فصلاي منجر گردد.

باالخره  ها وگردآوري داده، دوره زماني و جامعه آماري كه شامل آمار و اطالعات مورد نياز،

شد. در بخش دوم آمار و اطالعات  با ميها تحليل آماري داده هاي به كار رفته براي تجزيه و روش

 ه شده بررسي شده است.كار گرفت به

 روش تحقيق( 3-1

انجام استان خراسان بزرگ موجود در سطح  يک مسئله اقتصاديي رو كه اين تحقيق بر آنجااز 

 نوع تحقيق كاربردي است. گذاران است،و نتايج آن كاربردي و قابل استفاده براي سياست شود مي

استان خراسان بزرگ، از آمار و  در اين پژوهش جهت برآورد خط فقر و بررسي وضعيت فقر در

)هزينه مصرفي كاالها و خدمات( شهري و روستايي استان خراسان )جنوبي،  خانوار ارقام بودجه

 ده است.استفاده ش 1369-87( طي سالهاي رضوي و شمالي

در اين روش براي تعيين سطح حداقل  هاي تعيين خط فقر، رويکرد درآمدي است. يکي از روش

براي تامين حداقل نيازهاي افراد  كاالها و خدمات ضروري است رضي كه شاملف يدرآمد، سبد

الزم براي خريد اين سبد  درآمدشود. سپس  مي)مانند: خوراک، پوشاک، مسکن و غيره( درنظر گرفته 

شود. اما به داليل زير از هزينه مصرفي كاالها و خدمات  ميفرضي به عنوان حداقل درآمد تعيين 

 شود: ميدرآمد استفاده  جايخانوار به

گيرد و احتمال دارد درآمد  ميآمارگيري از هزينه ودرآمد خانوار در يک مقطع زماني صورت الف( 

خانوار در دوره مورد پرسش دست خوش تغييرات شود. ممکن است خانوار با قرض گرفتن يا با 

د. همچنين با ر نگه داردرآمد واقعي خود باالت سطح معاش خود را از سطح ،استفاده از پس انداز
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هاي مصرف مبني بر رابطه مصرف با سطح درآمد دائمي و آزمون هاي تجربي، مصرف  توجه به نظريه

 كند. ميخانوار به سرعت درآمد خانواده تغيير ن

زيرا افراد  ؛اطالعات مربوط به هزينه خانوارها قابل اطمينان تر از آمارهاي مربوط به درآمد است ب(

 كنند. ميدر ذهن خود دارند درآمد واقعي خود را پنهان  به داليلي كه

اين آمارها و اطالعات از نمونه هاي استاني جمع آوري شده لذا به منظوربررسي اندازه فقر در ( ج

 باشد. ميسطح استان و مقايسه با استان هاي ديگر و كشور امکان پذير 

 :باشد ميهمچنين استفاده از روش هزينه داراي اشکاالتي نيز 

 روش تعيين تركيب خانوار و حجم نمونه درآمار گيري با خطاهاي احتمالي همراه است.الف( 

 دهند. اين آمار و اطالعات ميزان نابرابري و فقر درون خانوارها را نشان نمي( ب

 هاوري دادهگردآابزار ( 3-2

هاي باشند. داده« يهثانو»يا « اوليه»شوند ممکن است هايي كه در تحقيق به كار گرفته مياصوال داده

آورد. اوليه را محقق به صورت دست اول و بيشتر از طريق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست مي

ها پيش از آنکه آيند. اين دادههاي ثانويه از منابع ديگر و به صورت گوناگون به دست ميداده

هاي گوناگون به صورت آوري و توليد شده وگر، تحقيق را آغاز كند توسط ديگران جمع پژوهش

گر بتواند از نحوه انتخاب  اي باشد كه پژوهش(. انتخاب ابزار بايد به گونه1379موجودند )خاكي، 

 (.1378)خاكي،  ابزار خود دفاع كند و از اين طريق دستاوردهاي پژوهش خود را معتبر سازد

عات بودجه خانوارهاي اطال در اين تحقيق جهت برآورد خط فقر وبررسي وضعيت فقر، از آمار و

كه هر ساله توسط مركز آمار ايران  1369-87شهري و روستايي استان خراسان بزرگ طي سال هاي 

شود،  تشر ميدرآمد بودجه خانوارهاي شهري و روستايي كشور من يج آمارگيري از هزينه ودر نشريه نتا

 استفاده گرديده است. 

درآمد و آمار ايران، طرح آمارگيري از هزينه هاي آمارگيري مركز  يکي از قديمي ترين طرح

سال به منظور گردآوري اطالعاتي جهت  40اي بيش از خانوارهاي شهري وروستايي است كه با سابقه

گيرد. در اين گردآوري عالوه بر هدف مذكور، برآورد هزينه مصرفي خانوارها، همه ساله انجام مي
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ودرآمد، تسهيالت و امکانات خانوارها در گروه هاي  اطالعات وسيعي در زمينه الگوي مصرف، هزينه

  ها سنجش عملکرد تصميم گيري آيد كه از نتايج آن براي ارزيابي و مختلف بدست مي

شود. طرح آمارگيري از هزينه خانوارهاي  هاي كالن اقتصادي استفاده مي ريزي برنامه گذاري و سياستو

در آن هنگام اقالم عمده مصرفي  .ه اجرا درآمدتوسط مركزآمار ايران ب 1342روستايي از سال 

شد. طرح آمارگيري از هزينه خانوارهاي  خانوارهاي روستايي از طريق توليد خودشان تامين مي

اجرا شد. از سال  1347شهري توسط مركز آمار ايران با تاخير نسبت به طرح متناظر روستايي از سال 

خانوارهاي شهري و روستايي نيز آغاز شد و در سال هاي عالوه بر هزينه، آمارگيري از درآمد  1352

نمونه گيري از مناطق روستايي و در  1359نمونه گيري از مناطق شهري و در سال  1357و  1355

در هيچ يک از مناطق شهري و روستايي اطالعاتي جمع آوري نشد )سالنامه مركز آمار  1360سال 

 (.1386ايران، 

عمول ديگر كشورها جهت تفکيک كاالها و خدمات مصرفي خانوارها مركز آمار ايران از روش م

كند. بر اساس اين روش در بررسي رفتار مصرفي خانوار، كل مخارج مصرفي خانوارهاي  استفاده مي

تقسيم  «خوراكي غير»و  «خوراكي و دخاني»گروه كااليي شهري و روستايي در مرحله نخست به دو 

 به هفت گروه كااليي شامل:ها  خوراكي غيرشوند. گروه  مي

 پوشاک 

 مسکن 

 لوازم و خدمات در منزل 

 بهداشت و درمان 

 حمل و نقل و ارتباطات 

 تفريح و تحصيل 

 كاالها و خدمات متفرقه 

 شوند. ميتقسيم 
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اين  درهاي قيمتي  خصاعالوه بر آمار و اطالعات مربوط به هزينه خانوار، از آمار مربوط به ش

خص بهاي كاال و خدمات مصرفي خانوار در مناطق شهري و روستايي پژوهش استفاده شده است. شا

از آمارهاي بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و نشريه شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي و 

سالنامه آماري استان خراسان جنوبي، رضوي و شمالي و نيز با استفاده از طرح آمارگيري از طريق 

 يه شده است.مركز آمار ايران ارائه شده، ته

 1374هاي پايه متفاوتي است، لذا سال پايه داده ها بر حسب سال  چون اين اطالعات داراي سال

 تنظيم شده است.

 ( دوره زماني آمار و اطالعات:3-3

 باشد.مي 1387تا  1369دوره زماني آمارها از سال 

 جامعه آماري( 3-4

قه محقق كه قصد بررسي آنها را دارد، اشاره هاي مورد عالجامعه به كل افراد، رويدادها و پديده 

بنا به تعريف ديگري جامعه آماري عبارت است از تعدادي از  (.1383ديگران،  دارد )دانايي فرد و

صفتي است كه بين « صفت مشخصه» .عناصر مورد نظر كه حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند

 (.1377مني، ؤساير جوامع باشد )آذر و م از آنهمه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز كننده 

يک خانوار معمولي ساكن در مناطق شهري و روستايي استان واحد آماري در اين پژوهش، 

خانوارهاي مناطق با توجه به تعاريف باال جامعه آماري اين تحقيق،  بنابراين باشد. خراسان بزرگ مي

 .باشدمي شهري و روستايي استان خراسان بزرگ

 ونه آماري( نم3-5

 يعني نمونه، ؛منتخب است ياي از جامعه است كه در برگيرنده برخي اعضازير مجموعه نمونه،

محقق مي تواند قادر به  اي از جامعه است و با بررسي و مطالعه نمونه، گروهي فرعي يا زير مجموعه

فرآيند گزينش و  ،نمونه گيريو  قابل تعميم به جامعه است تا حدود زيادي استخراج نتايجي شود كه

هاي  طوري كه با بررسي نمونه، و درک خصوصيات يا ويژگي ؛نتخاب تعدادي از اعضاء جامعه استا
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 فرد و )دانايي ها به عناصر جامعه خواهيم شد هاي نمونه، قادر به تعميم خصوصيات يا ويژگيآزمودني

 (.1383 ديگران،

نتايج آمارگيري از »ي مد خانوار از نشريهدر اين پژوهش آمار و اطالعات مربوط به هزينه و درآ

نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار روستايي »ي و نشريه «هزينه و درآمد خانوار شهري كشور

تهيه شده ، كه توسط مركز آمار ايران و براساس نمونه گيري در سطح استان استخراج شده« كشور

 است.

 هاروش تجزیه وتحليل داده( 3-6

ها كند تا بتواند اطالعات الزم را از  ها، محقق بايد اقدام به تجزيه وتحليل آنآوري دادهگرد بعد از

 آنها كسب نمايد و به سواالت تحقيق خود پاسخ گويد. 

ها جهت يافتن پاسخ براي كردن داده خالصه و بندي، تنظيم، پردازشتحليل به معني طبقه

ها به شکل قابل فهم و تفسير است به نحوي يل دادههاي پژوهش است. هدف از تحليل، تقل پرسش

 (.1379كه بتوان روابط متغيرهاي گوناگون مرتبط با مسئله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد )خاكي، 

هايي پيرامون روابط مطالعه گر استنباط بعد از تحليل، و با توجه به نتايج حاصل از آن، پژوهش

روش تجزيه و تحليل اطالعات عمدتا  كند.ها را تفسير ميدهد و در حقيقت آن شده انجام مي

 باشد. نگل مي( و شاخص اLESِهاي كمي مانند: مدل سيستم مخارج خطي) روش

بر اساس روش سيستم مخارج خطي و از طريق پارامترهاي تخمين زده شده در تابع  جادر اين

. علت انتخاب روش فوق به اين آيد تقاضا با استفاده از آمار مصرف خانوارها، خط فقر بدست مي

هاي تقاضا، تعداد  دليل است كه سيستم مخارج خطي در مقايسه با يک دستگاه عادي از سيستم

هاي  كه باعث باال بردن درجه آزادي و كاهش داده دهد زيادي از پارامترهاي قابل تخمين را كاهش مي

. روش ياد شده با تکيه بر نظريه (1384سروي نژاد،كند )خ وتفسير ضرايب را آسان مي شده مورد نياز

هاي موجود، به  كارگيري داده ، با بهييكاال ي هاي عمده رفتار مصرف كننده و تحليل تقاضا براي گروه

( مراحل استخراج خط فقر به 1378متوسلي و صمدي)مطالعات پردازد. طبق  برآورد خط فقر مي

 باشد:  ميصورت زير 
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اساس  به فروض اصلي رفتارمصرف كننده، بايد تابع مطلوبيتي بر انتخاب تابع مطلوبيت: با توجه -

تعيين خط فقر، تابع  يت جهت استخراج رابطه تقاضا وهدف انتخاب شود. بهترين تابع مطلوب

 است.  1گري-مطلوبيت استون

برآورد سيستمي آن است.  ،تعيين تابع تقاضا: در تحقيقات تجربي يکي از روش هاي مطالعات تقاضا -

زمان، تقاضاي  كه به طور هم باشدميسيستمي تقاضا، مربوط به اختصاص كل هزينه بين كاالها  توابع

 در ارتباط است.  ، )مخارج كل(هركاال با قيمت آن كاال، قيمت ساير كاالها و درآمد

 ضابر مبناي مقادير داده شده تقاتخمين پارامترهاي تابع تقاضا: در اين مرحله پارامترهاي  -

 شوند. برآورد مي )مخارج كل( درآمد ها و ، قيمتگانه(هاي كااليي هشت گروه يک از )متوسط هزينه هر

حداقل دهنده كه نشان  محاسبه خط فقر: باداشتن پارامترهاي برآورد شده و با استفاده از  -

 گردد.خط فقر محاسبه مياست،  معيشت

 ( سيستم مخارج خطي3-6-1

شود )محسن پور  مي( استخراج 1948) 2ارج خطي از تابع مطلوبيت كالين و روبينسيستم مخ

( اولين بار به صورت تجربي با استفاده از تابع مطلوبيت ذكر شده، 1954ري )گَو  (. استون1382

براي  3. اين تابع مطلوبيتاجرا نمودندهايي از كشور انگلستان  بر روي داده را مخارج خطي سيستم

 شود:  مياليي به صورت زير ارائه سبد دو كا

 

(1                                  )  

Uسطح مطلوبيت : 

 ام    i: مقدار مصرف كاالي 

 ام    i: مقدار حداقل مصرف از كاالي 

      ما سهم نسبي كاالي : 

                                                           
1
 -Ston - Garri 

2
 - Klein and Rubin 

 1377.آر.چي.ليارد،ا.ا.والترز.تئوري اقتصادخرد، ترجمه عباس شاكري، تهران: نشر ني، پي -3

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



 ارزيابی وضعيت فقر در استان خراسان بزرگ

 

 

69 

 .و  ،    قيود اين تابع عبارتند از: 

در ربع  نقطه  السي است كه مبدا مختصات آن منطبق برداگ-اين تابع مطلوبيت، تابع كاب

. باشد يم مصرف به ترتيب حداقل معاش از   . ستاول محورهاي مختصات ا

دريافت  هاتابع مطلوبيت فوق با بيان اين كه مجموع مطلوبيتي كه مصرف كننده از مصرف كاال

است و سهم اين مازاد در مطلوبيت كل  ب مازاد مصرف هريک از كاالهاتابعي از حاصل ضر ،كند مي

كه مصرف او از  كند رضايت خاطر پيدا مي مصرف كننده زماني از مصرف كاال است. با توان 

 .، تجاوز كند( )حداقل معاش 

يعني، مطلوبيت نهايي هر كاال تابعي از مصرف آن كاال و  ؛است 1تابع مطلوبيت قويا تفکيک پذير

اما نرخ نهايي جانشيني بين دو كاال فقط تابعي از مصرف  ،باشد ميمصرف كاالها و خدمات ديگر 

 گرفته از تابع مطلوبيت لگاريتمدست آوردن تابع تقاضا  براي بهباشد.  ميخود آن دو كاالي مورد نظر 

زيرا تابع مطلوبيت مفهوم ترتيبي دارد نه مفهوم مقداري و عددي، پس با گرفتن لگاريتم از  شود مي

 شود. نمي  ييري در تابع تقاضا ايجادغتابع فوق ت

 باشد. ( مي1( لگاريتم تابع مطلوبيت )2تابع مطلوبيت )

(2)  

يک تابع  ،يک تابع مطلوبيت قويا جمع پذير است زيرا لگاريتم يک تابع قويا تفکيک پذير تابع فوق

ين مفهوم است كه مطلوبيت ا د. تابع مطلوبيت قويا جمع پذير بهباش مي 2مطلوبيت قويا جمع پذير

مورد تابع مطلوبيت  باشد كه در مينهايي حاصل از مصرف هر كاال فقط تابعي از مصرف خود كاال 

باشد. براي استخراج سيستم معادالت تقاضاي متناظر با اين تابع مطلوبيت، تابع  مي( كامال صادق 2)

 كنيم:  باال را در محدوديت بودجه حداكثر مي

 

 

                                                           
1
 - Strongly Separable Utility Function 

2
 - Strongly Additive Utility Function 
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TC  ،قيمت كاالي  تقاضاي مصرف كننده براي دو كاال،  كل مخارج مصرفي خانوار

 است. تابع الگرانژ عبارت است از:  سهم نهايي مخارج كاالي   و  

 
 شوند: ميشرايط مرتبه اول براي حداكثر كردن مطلوبيت به صورت زير تعريف 

  

 

 

 فوق حذف شود، خواهيم داشت:  از سه معادله حل و  اگر شرايط مرتبه اول براي 

                                         (3)  

                                         (4)  

 در روابط فوق  با ضرب كردن .باشد مي تابع تقاضا براي دو كاالي  (4)و  (3) معادالت

آيد كه تابعي از قيمت آن كاال، قيمت كاالهاي ديگر و  هاي پولي بدست مي اضا برحسب ارزشتابع تق

 .مخارج كل مصرف كننده است

 كاال نيز تعميم داد. توان اين روابط را براي  مي

 

 

 ام i: متوسط هزينه گروه كااليي  

 ام iكااليي  شاخص قيمتي مربوط به گروه : 

 ام i: مقدار مصرف ازگروه كااليي  

 ام  i: مقدار حداقل مصرف از گروه كااليي 

 : ميل نهايي به مصرف در ارتباط با درآمد فرامعيشتي مي باشد

TC مخارج كل يک خانوار : 
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 .ها اسـت  ، يک تابع خطي از درآمد و قيمتنامند. زيرا مخارج معادله فوق را سيستم مخارج خطي مي

صـرف  مخـارج   ،همچنين تابع تقاضاي بدست آمده بر حسب پارامترها غيرخطي است. در ايـن تـابع  

 :1شود تقسيم مي شده بر روي هر كاال به دو بخش

 (. ميزان مخارجي كه براي مصرف كننده الزامي است ) به حداقل معاش يعنيمربوط  بخش (1

روي  ت كه مصرف كننده به اختيـار خـود  گر مخارجي اس ه نشانمربوط به مخارج فرامعيشتي ك بخش (2

i .امين كاال صرف كرده است 

پس، هشت معادله خواهيم داشت. بعد از  ؛ي وجود دارديعمده كاال در اين پژوهش هشت گروه

تخمين بزنيم. تابع تقاضاي معرفي تابع مطلوبيت و استخراج تابع تقاضا بايد پارامترهاي تابع تقاضا را 

بايد از  خطي است، در نتيجه براي تخمين پارامترهاي بدست آمده بر حسب پارامترها غير

، تابعي از قيمت آن كاال، اين كه تابع تقاضا براي هر كاال استفاده كرد، با توجه به خطي غيرروش هاي 

 ،هرآنچه باعث افزايش مصرف كااليي شودمخارج كل مصرف كننده است، وقيمت كاالهاي ديگر 

دهد. پس جمالت  مصرف كاالهاي ديگر و نيز جمالت اختالل معادالت ديگر را تحت تاثير قرار مي

 باشند. اكنون دستگاه رگرسيون اختالل معادالت مختلف مستقل از هم نيست و به يکديگر وابسته مي

زا و  طريق جمالت اختالل است نه متغيرهاي برون مرتبط داريم كه ارتباط معادالت آن از ظاهر غير به

زا. بنابراين جمالت خطا در سيستم معادالت تقاضاي فوق با يکديگر هم خطي كامل دارند و  درون

لذا پارامترهاي مدل پس از حذف يک معادله از  ؛توان كليه معادالت را در يک سيستم برآورد كرد نمي

شوند كه مجذور  ترهاي بقيه معادالت چنان انتخاب ميهشت معادله )با حذف يک معادله پارام

ماند روي تمامي هفت معادله دستگاه به حداقل برسد و آنگاه پارامترهاي معادله كنار گذاشته شده  پس

 هب «2رگرسيون به ظاهر نامرتبط»شود( به روش  با توجه به قيد مدل به شکل باقي مانده محاسبه مي

 .شود مي برآورد Eviewsنرم افزار  كمک

 

                                                           
، مجله "سيستم مخارج خطي الگوي تقاضاي خانوارهاي شهري در ايران "(،1374، علي اكبر)هاشمي، ابوالقاسم،خسروي نژاد - 1

 اقتصاد دانشگاه شهيدبهشتي، بهار

2
 - SUR 
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 محاسبه خط فقر( 3-6-2

حداقل معاش و با در نظر گرفتن  مقدار مربوط به ي با استفاده از پارامترهاي تخمين زده شده

ارزش ريالي حداقل معاش خانوار قابل محاسبه است؛  كاال،گروه  هاي قيمت مربوط به هر شاخص

مربوطه ضرب شده، و مجموع روش محاسبه به اين نحو است كه مقدار هر كاال در شاخص قيمتي 

نشان دهنده خط فقر  گردد. به بيان ديگر رابطه  آن براي هشت گروه كااليي محاسبه مي

 باشد. مي

 شود: صورت زير نوشته ميهشت گروه كااليي به هشت معادله مربوط به  در اين راستا بنابراين

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

باشد. براي  )دوره مورد مطالعه( مي tهاي مربوط به هشت كاالي باال در دوره  جمع هزينه 

 و از آنجا كه  (مثال معادله هشتم)گردد برآورد پارامترها يکي از اين معادالت حذف مي
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    به صورت معيشتي براي گروه كااليي هشتم ، پس ضريب مخارج فرااست

 آيد. ميبدست 

 

 شاخص اِنگل (3-6-3

به منظور بررسي وضعيت فقر در  باشد.مي« نظريه انگل»مالک قضاوت درباره رفتار مصرفي خانوارها 

اساس اين بررسي بر اين پايه استوار است كه  ؛شوداز شاخص انگل استفاده مي خراسان بزرگ استان

تغيير اوضاع  مصرف كاالها در سبد مصرف خانوارها نشان از نوع افزايش يا كاهش و همچنين

 ها دارد.آنزندگي 

 چارچوب نظري شاخص انگل

اي  يابد. اين نکته با افزايش درآمد، سهم مخارج خوراكي مصرف كنندگان در بودجه كاهش مي

( و با بررسي آماري بودجه خانوارها بدست آمده است. Ernst Engel) 1است كه توسط ارنست انگل

 2رت دارد، بر اين منطق استوار است كه كشش درآمديشه «قانون انگل»كه به  ،اساس اين يافته

 ،با افزايش درآمد دليل ينا هو ب ر بودجه خانوار به نسبت پايين بودهتقاضاي كاالهاي خوراكي د

يابد. نتيجه آن كه هرچه درآمد خانوارها افزايش  ميمصرف كاالهاي خوراكي به نسبت كمتر افزايش 

اين به معناي كاهش آيد. اكي ودخاني در بودجه پايين ميخوردهد، سهم مصرف كاالهاي  مينشان 

پاي  همودخاني  خوراكيي خوراكي نيست، بلکه مصرف كاالهاي اواقعي مصرف كااله

 . 3يابد درآمد)مخارج( افزايش نمي

توان ديد چنانچه  مي (1-3شود، در شکل شماره ) مياين نظريه علمي توسط منحني انگل نمايش داده 

ترسيم شود، در شرايط فرضي بسيار ساده، با افزايش  X,Yميان دو كاالي  تفاوتي بيهاي  منحني

                                                           
 آماردان آلماني در قرن نوزدهم ميالدي - 1

2- Income Elasticity of Demand 
در كشورهاي مختلف جهان صورت گرفته است، كه همگي  طي چند دهه گذشته تحقيقات بسيار متنوعي درباره رفتار مصرفي خانوار - 3

 مويد نظريه انگل است. خالصه اي از اين تحقيقات را مي توان در منابع زير مطالعه فرماييد:

-M. kedir, Abbi and Girma Sourafel (2005), Quadratic Food Engel Curve With Measurmant Erorr: 
Evidence from a budget Survay, University of Liecestar,UK 
-Ian Crawford, Fran cois Laisney & Ian Preston (2002) Theoretically Compatible Engel Curves and Unit  
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ميزان مصرف از هردو كاال را مشخص  ،تفاوتي در سطح مطلوبيت باالتر هاي بي منحني ،درآمد

 ، يک كاالي خوراكي باشد، ارتباط درآمد Yو  خوراكي غير، يک كاالي  Xخواهند كرد. چنانچه 

نشان داده شده  (1-3)به شکلي خواهد بود كه در شکل  X خوراكي غيرالي )مخارج( با مصرف كا

 خوراكي غيربر اساس اين نمودار، با افزايش درآمد، گرايش مصرف خانوار به سوي كاالهاي  .است

 ، از افزايش درآمد بيشتر است.Xاي كه افزايش مصرف كاالي  رود به گونه مي

نسبت به درصد  Xشود، درصد تغييرات كاالي  ميشاهده ين ترتيب و بر اساس آنچه در شکل ما هب

 تغييرات درآمد يا همان كشش درآمدي تقاضاي اين كاال، بزرگتر از يک است. 

 باشد:                     شاخص انگل مطابق فرمول مقابل مي

توان  ها گفته شد، ميبا اوصافي كه از نظريه انگل و رفتار مصرفي كاالها در بودجه مصرفي خانوار

انتظار داشت كه با بهبود اوضاع اقتصادي خانوارها، سرعت افزايش مصرف كاالهاي خوراكي 

توان نتيجه گرفت كه روند ميپس تر شده و مازاد بودجه، صرف كاالهاي غيرخوراكي گردد.  آهسته

براي سنجش  تواند شاخص مناسبيگيري سهم كاالهاي غيرخوراكي ميا اندازهبساختار مصرف 

بدين ترتيب كه با كاهش فقر و افزايش رفاه اقتصادي سهم  ت رفاه خانوارها در طي زمان باشد.وضعي

كاالهاي خوراكي در بودجه خانوارها در دوره مورد بررسي كاهش يافته و سهم كاالهاي غير خوراكي 

 يابد. افزايش مي
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 (1384، سيداحمد)غروي نخجوانيمآخذ: 

 درآمد

X1 X2 

 xكاالي 

 منحني انگل

I2 

I3 

I1 

 yكاالي 

 xكاالي 

E3 

E

1 

E2 

ICC 

 X,Yمنحني انگل براساس تغيير مصرف کاالي  :1-3شكل
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 ( بررسي داده هاي بكار گرفته شده در این تحقيق 3-7

 آمار و اطالعات بودجه خانوار( 3-7-1

گيرد. جداول و نمودارهاي مربوط به  ها از ديدگاه توصيفي مورد بررسي قرار مي در اين بخش داده

د مطالعه ومقايسه آن هاي كااليي، روند آن طي دوره مور متوسط مخارج خانوار، سهم هريک از گروه

هاي  هاي قيمتي در هريک از گروه در مناطق شهري و روستايي، وهمچنين جداول مربوط به شاخص

 كااليي مورد بحث است.

-87مصرف کاالها در بودجه خانوارهاي شهري استان خراسان بزرگ طي سال هاي ( 3-7-1-1

1369 

هاي مختلف كااليي در كل مخارج  گروهاي  توان با محاسبه سهم هزينه مي( 1-3) بر اساس جدول

( 3-3پرداخت. جدول ) 1369-87هاي  خانوار، به بررسي مصرف كاالها در بودجه خانوار طي سال

 دهد.  ميهاي خانوارهاي شهري نشان  هاي هشت گانه كاالها را در كل هزينههريک از گروه سهم

ايج آمارگيري از هزينه و درآمد نت»، در نشريه 1384-87هاي  شايان ذكر است كه اطالعات سال

به  ه تفکيک شده ارائه شده است.براي  سه استان خراسان جنوبي، رضوي و شمالي ب« خانوار شهري

هاي مصرفي ساالنه خانوارهاي شهري بر منظور ايجاد وحدت رويه، مخارج كل و متوسط هزينه

ميانگين مخارج  محاسبه اساس اطالعات هر استان )جنوبي، رضوي و شمالي( محاسبه گرديده و

، به روش ميانگين وزني بوده كه وزن بر اساس تعداد خانوارهاي نمونه در براي استان خراسان بزرگ

 ( ارائه شده است.1-3در جدول ) هر استان تعيين شده است ونتايج

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ( تعداد نمونه و متوسط هزینه هاي مصرفي ساالنه خانوارهاي شهري استان خراسان1-3جدول )

 )ریال(1369-87بزرگ طي سال هاي 

 سال
 تعداد

 نمونه

 خوراكي

 و دخاني

 پوشاک

 و كفش
 مسکن

اثاثيه لوازم،

 ،ملزومات

وخدمات 

 خانوار

 بهداشت

 و درمان

 حمل ونقل

 وارتباطات

تفريحات 

 سرگرمي

و خدمات 

 فرهنگي

 كاال و

خدمات 

 متفرقه

 كل

1369 794 512570 
16937

4 
603076 87263 54310 96531 40624 31178 

159492

6 

1370 795 693611 
22090

8 
712303 

10444

8 

10920

9 
83949 44412 41024 

200986

4 

1371 795 826134 
33245

2 
861227 

18487

2 
99381 173285 64947 66907 

260920

5 

1372 650 1249040 
45896

6 

125066

4 

33517

8 

12414

8 
251680 

11657

4 

13772

1 

392397

1 

1373 1060 1764908 
48909

3 

184344

2 

42797

6 

16821

2 
367326 

16619

5 

15811

8 

538527

0 

1374 855 2459201 
73816

4 

209202

9 

54392

9 

28778

1 
513152 

24907

2 

24440

9 

712773

7 

1375 1369 2967411 
11283

66 

269852

8 

65558

2 

47324

8 
762646 

22573

5 

57576

7 

948728

3 

1376 1345 3333598 
13019

28 

319535

3 

82391

6 

59950

3 

109044

2 

34682

1 

71019

9 

114017

60 

1377 1140 4623087 
15036

83 

423601

5 

10040

26 

73366

2 

113847

3 

46774

1 

86019

5 

145668

82 

1378 1138 6167702 
18690

09 

528189

9 

14727

79 

10848

44 

138452

4 

58103

1 

18364

35 

196782

23 

1379 1140 6404798 
16484

75 

555330

0 

12780

94 

10242

85 

204165

1 

66687

3 

20261

82 

206436

58 

1380 1039 6117609 
12978

25 

640190

0 

16450

80 

93588

2 

274778

2 

68869

5 

22457

69 

220805

42 

1381 1125 7109572 
16424

92 

779050

2 

16622

64 

16137

75 

311241

3 

68284

9 

24465

70 

260604

37 

1382 565 7908376 
15705

81 

934154

9 

19087

23 

19255

24 

337820

6 

83646

8 

33808

79 

302503

06 

1383 580 9872370 
20642

13 

110391

42 

18828

29 

24525

38 

426609

9 

14681

65 

37967

30 

368420

86 

1384

* 
1110 1211412

1 

29378

29 

118888

59 

28520

71 

29362

40 

825212

8 

15957

76 

42900

47 

468670

71 

1385

* 
1250 1271380

9 

33006

09 

128878

11 

29862

72 

32399

46 

867584

1 

17900

40 

53247

82 

509191

10 

1386

* 
1410 1591958

6 

43430

58 

161973

62 

41330

83 

39699

70 

115662

97 

24084

75 

63997

62 

649375

93 

1387

* 

141

0 

1894968

4 

44845

97 

197265

34 

40023

52 

48691

12 

109112

11 

22954

80 

72275

84 

724665

54 

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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 ، مركزآمار ايرانمنبع: نشريه نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور

هاي جنوبي،رضوي و شمالي *در اين سالها اطالعات مربوط به استان خراسان بزرگ بر اساس اطالعات استان

 محاسبه گرديده است.

( تعداد نمونه و متوسط هزینه هاي مصرفي ساالنه خانوارهاي شهري سه استان 2-3جدول )

 یال()ر1384-87هاي  مالي( طي سالخراسان )جنوبي،رضوي و ش

 استان سال
تعداد 

 نمونه

خوراک  

 ودخانيت

پوشاک  

 وكفش
 مسکن

اثاثيه، لوازم،

ملزومات 

و خدمات 

 خانوار

بهداشت 

 و درمان

 نقل و حمل

 ارتباطات و

، تفريحات

سرگرمي 

وخدمات 

 فرهنگي

 

و  كاالها

خدمات 

 متفرقه

 

 كل

1384 

 37230026 2337477 1083457 5382636 1681822 2900753 10483276 2892648 10467955 300 شمالي

 53603402 5182131 2037876 9416441 4060530 3134332 13997453 3096702 12677936 530 رضوي

 44441581 4693499 1307861 9122706 2152141 2265633 9403576 2685515 12810652 280 جنوبي

1385 

 45513445 4449231 1443528 8662337 2785586 2599029 12135230 2784639 10653811 300 شمالي

 55321185 5698704 2128356 8591280 4409175 3603866 14043849 3208306 13637649 540 رضوي

 49076673 5472949 1597999 8797097 2032446 2456205 11915895 3799719 13004362 410 جنوبي

1386 

 58169293 5604940 1918304 9774850 4174967 4118891 15415128 3843083 13319130 420 شمالي

 76204688 6177536 2934456 13516515 5399323 4801560 19961733 4877158 18536408 510 رضوي

 58888580 7331347 2278522 11061707 2271911 3435246 12882174 4213057 15414613 480 جنوبي

1387 

 75196166 7746963 3230779 11413786 6081113 4300363 19273077 5130798 18019287 420 شمالي

 79191459 7474302 2323606 11232330 5418642 4377587 23064969 4343832 20956191 510 رضوي

 62932943 6510991 1447212 10130270 3224738 3342906 16576222 4068736 17631868 480 جنوبي

 هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور، مركزآمار ايرانمنبع: نشريه نتايج آمارگيري از 

 

 

 

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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( سهم هزينه هاي مصرفي از متوسط هزينه هاي ساالنه خانوارها در مناطق شهري استان 3-3جدول )

 )درصد(1369-87خراسان طي سال هاي 

 سال

سهم 

 خوراكي

 و دخاني

سهم 

 پوشاک

 و كفش

 سهم

 مسکن

 لوازم، سهم

 ملزومات اثاثيه،

 نوارخا وخدمات

سهم 

 بهداشت

 ودرمان

 ونقل حمل سهم

 و ارتباطات

 ،تفريحات سهم

 سرگرمي

 خدمات و

 فرهنگي

سهم كاال 

 و

 خدمات

 متفرقه

 كل

1369 32/1 10/6 37/8 5/4 3/4 6 2/5 1/9 100 

1370 34/5 10/9 35/4 5/1 5/4 4/2 2/2 2 100 

1371 31/6 12/7 33 7 3/8 6/6 2/5 2/5 100 

1372 31/8 11/6 31/8 8/5 3/1 6/4 3 3/5 100 

1373 32/7 9 34/2 7/9 3/1 6/8 3/1 2/9 100 

1374 34/5 10/3 29/3 7/6 4 7/2 3/5 3/4 100 

1375 31/2 11/8 28/4 6/9 4/9 8 2/4 6 100 

1376 29/2 11/4 28 7/2 5/2 9/6 3 6/2 100 

1377 31/7 10/3 29 6/8 5 7/8 3/2 5/9 100 

1378 31/3 9/4 26/8 7/4 5/5 7 2/9 9/3 100 

1379 31 7/9 26/9 6/1 4/9 9/9 3/2 9/8 100 

1380 27/7 5/8 28/9 7/4 4/2 12/4 3/1 10/1 100 

1381 27/2 6/3 29/8 6/3 6/1 11/9 2/6 9/3 100 

1382 26/1 5/1 30/8 6/3 6/3 11/2 2/7 11/1 100 

1383 26/7 5/6 29/9 5/1 6/6 11/6 3/9 10/3 100 

1384 25/8 6/2 25/3 6 6/2 17/6 3/4 9/1 100 

1385 24/9 6/4 25/3 5/8 6/3 17 3/5 10/4 100 

1386 24/5 6/6 24/5 6/3 6/1 17/8 3/7 9/8 100 

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 



 ارزيابی وضعيت فقر در استان خراسان بزرگ

 

 

80 

1387 26/1 6/1 27/2 5/5 6/7 15 3/1 9/9 100 

 (1-3منبع: نتايج بدست آمده از محاسبات بر اساس اطالعات جدول )

اي روستایي استان خراسان بزرگ طي ه خانواره( بررسي مصرف کاالها در بودج3-7-1-2

 1369-1387هاي  سال

 1369-87( آمارهاي بودجه خانوارهاي روستايي استان خراسان بزرگ را طي سالهاي 4-3جدول )

، مركز آمار ايران «نتايج تفضيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي»كه از نشريه 

 هد.د مياستخراج شده است، ارائه 

اطالعات براي  چنان كه در قسمت بررسي آمارهاي بودجه خانوارهاي شهري توضيح داده شد، هم

براي  «نتايج تفضيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي»نشريه  از 1384-87سال هاي 

 راسان جنوبي، رضوي و شمالي به تفکيک استخراج شده كه اين آمار و اطالعات درسه استان خ

مخارج آمار و اطالعات، در اين پژوهش به منظور ايجاد وحدت رويه  شود. مشاهده مي (5-3جدول )

بر اساس  استان خراسان بزرگ، كل ومتوسط هزينه هاي مصرفي ساالنه خانوارهاي روستايي

 آورده شده است. (4-3محاسبه و در جدول ) ،)جنوبي، رضوي و شمالي( اطالعات هر سه استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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( تعداد نمونه و متوسط هزينه هاي  مصرفي ساالنه خانوارهاي روستايي استان خراسان بزرگ طي سال 4-3جدول )

 )ريال(1369-87هاي 

 سال
تعداد 

 نمونه

 خوراكي

 و دخاني

پوشاک و 

 كفش
 مسکن

لوازم، 

اثاثيه، 

ملزومات 

 و خدمات 

 بهداشت

 و درمان

حمل 

 ونقل

و 

 ارتباطات

تفريحات 

سرگرمي 

و خدمات 

 رهنگيف

 كاال و

خدمات 

 متفرقه

 كل

1369 794 520367 
12897

4 
10381

5 
60282 33035 37042 11931 28713 924159 

1370 795 506922 
20177

0 
15914

6 
73869 75077 57878 16376 27427 

111846
5 

1371 795 735605 
24729

8 
18166

0 
12951

9 
58035 67106 31502 58596 

150932
1 

1372 650 
127002

9 
46502

9 
25726

5 
19086

4 
10622

4 
11457

9 
35644 

10042
4 

254005
8 

1373 
106

0 
146370

2 
41316

0 
31258

6 
24701

9 
14827

7 
21808

2 
51658 

10185
8 

295634
2 

1374 855 
236658

8 
70301

3 
42197

8 
45374

3 
20228

6 
29415

4 
79601 

18835
0 

470971
3 

1375 
136

9 
235576

4 
58655

1 
55483

0 
36570

9 
22310

6 
27077

9 
77546 

21248
8 

464677
3 

1376 
134

5 
308918

2 
81407

3 
81836

6 
47694

3 
34652

1 
33926

0 
10581

0 
28373

8 
627389

3 

1377 
114

0 
348277

8 
10874

46 
91339

2 
76058

0 
41587

5 
39693

0 
16261

6 
61685

9 
783647

6 

1378 
113

8 
548359

2 
14805

10 
13907

14 
11304

61 
62379

4 
70064

0 
23422

5 
11423

01 
121862

37 

1379 
114

0 
520943

3 
12202

80 
15775

05 
10751

12 
76878

2 
60038

8 
24068

2 
11505

88 
118427

70 

1380 
103

9 
473991

8 
82010

1 
16794

65 
10897

32 
76612

9 
82731

6 
25544

4 
10964

42 
112745

47 

1381 
112

5 
621298

6 
13019

34 
20336

40 
11644

40 
85146

3 
11208

87 
30277

2 
14796

41 
144677

63 

1382 565 
736673

4 
13284

22 
27189

28 
10583

22 
12788

29 
14077

72 
29861

2 
17966

30 
172542

49 

1383 580 
867674

4 
19040

82 
37032

28 
11738

68 
19480

74 
24444

69 
48953

7 
18996

68 
222396

70 

1384* 
123

0 
103994

69 
23050

67 
56462

39 
20925

10 
18565

96 
28207

71 
54385

2 
18644

20 
275289

24 

1385* 
168

5 
112346

59 
25635

79 
74120

54 
20178

08 
24063

70 
31495

10 
42781

6 
22040

13 
314158

09 

1386* 
175

0 
135021

32 
31227

70 
75868

37 
26693

38 
24586

43 
39248

67 
45454

3 
23145

27 
360336

57 

1387* 
175

0 
157691

44 
35501

68 
91498

07 
28780

46 
31730

62 
41142

62 
55803

1 
24053

29 
415978

49 

 مارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي، مركز آمار ايرانمآخذ: نتايج تفصيلي آ

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

راسان ( تعداد نمونه و متوسط هزينه هاي مصرفي ساالنه خانوارهاي روستايي سه استان خ5-3جدول )

 )ريال(1384-87)جنوبي،رضوي و شمالي( طي سال هاي 

 استان سال
 تعداد

 نمونه

 خوراكي

 و دخاني

 پوشاک

 و كفش
 مسکن

اثاثيه، لوازم،

ملزومات و 

خدمات 

 خانوار

 بهداشت

 و درمان

 حمل ونقل

 و ارتباطات

تفريحات 

سرگرمي و 

خدمات 

 فرهنگي

 كاال و

خدمات 

 متفرقه

 كل

1384 

 24891622 1350361 609834 2406594 2091481 1917212 3899442 2501012 10115686 340 شمالي

 89152093 5182131 2037876 9416441 4060530 3134332 13997453 40925466 10397864 580 رضوي

 23566466 1965020 461276 2290195 1576453 1528704 2937065 2094035 10713718 310 جنوبي

1385 

 26855833 2079038 533743 3086688 2274312 1643953 4175636 2768186 10294277 700 شمالي

 98593574 5698704 2128356 8591280 4409175 3603866 19961733 41683536 12516924 595 رضوي

 24214995 2139639 215395 2915079 1398489 1274650 3164825 2156123 10950795 390 جنوبي

1386 

 32671878 1804812 547869 3615334 2851434 2781376 4051815 3273300 13745938 500 شمالي

 126771261 6177536 2934456 13516515 5399323 4801560 19961733 57668280 16311858 595 رضوي

 24564386 1710291 210257 3031784 1044410 1350636 3751608 2375918 11089482 655 جنوبي

1387 

اليشم  500 13745938 3594902 5366963 2511381 3922812 3431601 920649 2627020 36121266 

 130633352 7474302 2323606 11232330 5418642 4377587 23064969 58235268 18506648 595 رضوي

 25914017 1694113 224723 3583638 1021670 1104499 4214814 2505821 11564739 655 جنوبي

 مآخذ: نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي، مركز آمار ايران

توان با محاسبه سهم هزينه اي گروه هاي مختلف كااليي در كل مخارج  ( مي4-3بر اساس جدول )

پرداخت، جدول  1369-87سالهاي  خانوار به بررسي مصرف كاالها در بودجه خانوار روستايي طي

هزينه اي هريک از گروه هاي هشت گانه كاالها را در كل هزينه هاي خانوارهاي  ( سهم3-6)

 دهد.روستايي طي دوره مورد نظر نشان مي

 

 

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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( سهم هزينه هاي مصرفي از متوسط هزينه هاي ساالنه خانوارها در مناطق روستايي استان خراسان طي 6-3جدول )

 1369-87سال هاي 

 سال

سهم 

 خوراكي

 و دخاني

سهم 

 شاکپو

 و كفش

 سهم مسکن

سهم لوازم، 

اثاثيه، 

ملزومات و 

خدمات 

 خانوار

سهم 

 بهداشت

 و درمان

سهم 

 حمل

ونقل و 

 ارتباطات

سهم 

تفريحات 

سرگرمي 

خدمات  و

 فرهنگي

سهم 

 كاال و

خدمات 

 متفرقه

 كل

1369 56/3 13/9 11/2 6/5 3/6 4 1/3 3/1 100 

1370 45/3 18 14/2 6/6 6/7 5/2 1/5 2/4 100 

1371 48/7 16/4 12 8/6 3/8 4/4 2/1 3/9 100 

1372 50 18/3 10/1 7/5 4/2 4/5 1/4 3/9 100 

1373 49/5 14 10/6 8/3 5 7/4 1/7 3/4 100 

1374 50/2 14/9 8/9 9/6 4/3 6/2 1/7 4 100 

1375 50/7 12/6 11/9 7/9 4/8 5/8 1/7 4/6 100 

1376 49/3 13 13 7/6 5/5 5/4 1/7 4/5 100 

1377 44/4 13/9 11/6 9/7 5/3 5/1 2/1 7/88 100 

1378 45 12/1 11/4 9/3 5/1 5/7 1/9 9/4 100 

1379 44 10/3 13/3 9/1 6/5 5/1 2 9/7 100 

1380 42 7/3 14/9 9/7 6/8 7/3 2/3 9/7 100 

1381 42/9 9 14 8 5/9 7/7 2/1 10/2 100 

1382 42/7 7/7 15/7 6/1 7/4 8/1 1/7 10/4 100 

1383 39 8/6 16/6 5/3 8/7 11 2/2 8/5 100 

1384 37/8 8/4 20/5 7/6 6/7 10/2 2 6/8 100 

1385 35/8 8/2 23/6 6/4 7/6 10 1/4 7 100 

1386 37/5 8/7 21 7/4 6/8 10/9 1/3 6/4 100 

1387 37/9 8/5 22 6/9 7/6 9/9 1/3 5/8 100 

 (4-3ول )منبع: نتايج بدست آمده از محاسبات بر اساس اطالعات جد

 

( مقايسه مصرف كاالها در بودجه خانوارهاي شهري و روستايي استان خراسان بزرگ طي 3-7-1-3

 1369-87 هايسال

هاي مختلف كااليي در كل مخارج خانوارهاي شهري و روستايي اي گروهبا محاسبه سهم هزينه

مقايسه  1387تا  1369هاي توان مصرف كاالها در بودجه خانوار شهري و روستايي را طي سال مي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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هاي  در كل هزينهگانه كاال را هاي هشتيک از گروهاي هر( سهم هزينه6-3و ) (3-3) كرد. جداول

توان به بررسي رفتار مصرفي مي آن بر اساس د كهدهخانوارهاي شهري و روستايي نشان مي

 خانوارهاي خراسان بزرگ پرداخت.

 (  خوراك و دخانيات3-7-1-3-1

سهم خوراک و دخانيات در مناطق شهري افزايش  1369( نسبت به سال 1370دهه هفتاد )در ابتداي 

گردد. گيري در سهم خوراک و دخانيات مشاهده مييافته است اما در مناطق روستايي كاهش چشم

به  45درصد و نيز در مناطق روستايي از  31به  34در طول دهه هفتاد اين سهم در مناطق شهري از 

 26به  27از  با اندكي كاهش اهش يافته است. در دهه هشتاد در مناطق شهري اين سهمدرصد ك 43

 37به  1380درصد در سال  42رسيده و اين روند در مناطق روستايي نيز از  1387درصد در سال 

دخانيات از مخارج  توان گفت سهم خوراک وكاهش يافته است. در مجموع مي 1387درصد در سال 

بيشتر  نسبت به مناطق شهري كاهش سهم خوراک و دخانيات در مناطق روستاييو  كل كاهش يافته

 باشد.مي

 
 (6-3(و)3-3مآخذ: بر اساس اطالعات جداول )

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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 ( پوشاك و کفش3-7-1-3-2

در مناطق شهري و روستايي افزايش يافته و طي  1372تا  1369سهم مخارج پوشاک و كفش از سال 

باشد به طوري كه سهم از مخارج خانوار داراي روند كاهشي مي اين سهم 1380تا  1372هاي سال

درصد،  18درصد و  11از  1372پوشاک و كفش از مخارج كل در مناطق شهري و روستايي در سال 

 1380)يعني از سال  1380رسيده است. در طي  دهه  1380درصد در سال  7درصد و  5به ترتيب به 

ر مناطق شهري داراي روند ثابتي بوده، به طوري كه مقدار آن د ( اين سهم از مخارج خانوار1387تا 

  درصد رسيده است. 5/8به  9/8و در مناطق روستايي از  1/6درصد به  3/6با اندكي تغيير از 

 

 (6-3(و)3-3مآخذ: بر اساس اطالعات جداول )

 

 ( مسكن3-7-1-3-3

دوره مورد بررسي كاهش يافته  سهم مسکن از متوسط هزينه ساليانه خانوار در مناطق شهري طي

در مناطق روستايي طي اين دوره برخالف مناطق شهري افزايش يافته  ،كااليي گروهِ يناست. سهم ا

درصد در سال  8/14گيرد و سهم آن از طوري كه در دهه هشتاد روند افزايش آن سرعت مي ؛است

م  افزايش رغشود عليشاهده ميرسيده است. با توجه به مطالب فوق م 1387در سال  9/21به  1380

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

 كاهش يافته است.

 
 (6-3(و)3-3مآخذ: بر اساس اطالعات جداول )

 ( لوازم، اثاثيه، ملزومات و خدمات خانوار3-7-1-3-4

م اين گروه كااليي در مناطق روستايي نسبت به شهري همچنان كه در نمودار مشخص است سه

تغييرات قابل توجهي در سهم اين كاال در مناطق شهري و  ،بيشتر بوده و طي دوره مورد مطالعه

  روستايي رخ نداده است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (6-3(و)3-3مآخذ: بر اساس اطالعات جداول )

 ( بهداشت و درمان3-7-1-3-5

اشت و درمان از متوسط هزينه ساليانه در مناطق شهري و مناطق در طول دوره مورد مطالعه، سهم بهد

باشد. در دهه هشتاد )سالهاي هاي كااليي ناچيز بوده و تقريبا يکسان ميروستايي به نسبت ساير گروه

 د.راد ي( سهم بهداشت و درمان در مناطق شهري و روستايي روندي افزايش87تا  1380

 
 (6-3(و)3-3مآخذ: بر اساس اطالعات جداول )

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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 ( حمل و نقل و ارتباطات3-7-1-3-6

در طول دهه هفتاد سهم حمل و نقل و ارتباطات از متوسط هزينه ساليانه در مناطق شهري و 

( سهم اين كاال 1387تا  1380هاي روستايي به مقدار كمي افزايش يافته است. طي دهه هشتاد )سال

 است. داشتهمناطق شهري افزايش بيشتري  در

 
 (6-3(و)3-3ذ: بر اساس اطالعات جداول )مآخ

 ( تفریح و تحصيل3-7-1-3-7

تفريح و تحصيل در مجموع نسبت به ساير گروه هاي كااليي سهم كمتري را از مخارج كل ساليانه 

شود، سهم اين  ميخانوارهاي شهري و روستايي به خود اختصاص داده است. همچنان كه مشاهده 

 نکرده است. درصد تجاوز 5گروه كااليي از 

توان دريافت كه در مناطق روستايي سهم تفريح و تحصيل از سهم اين  مي( 7-3با مشاهده نمودار )

 كاال در مناطق شهري كمتر بوده 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 



 ارزيابی وضعيت فقر در استان خراسان بزرگ

 

 

89 

 
 (6-3(و)3-3مآخذ: بر اساس اطالعات جداول )

 ( کاال و خدمات متفرقه3-7-1-3-8

هزينه ساليانه در مناطق شهري و روستايي در طول دهه هفتاد سهم كاال و خدمات متفرقه از متوسط 

يابد، اما در مناطق  ميافزايش زيادي يافته و در مناطق شهري اين افزايش در دهه هشتاد ادامه 

  از روند كاهشي برخوردار بوده است. 82-87روستايي سهم اين گروه كااليي طي سال هاي 

 
 (6-3(و)3-3مآخذ: بر اساس اطالعات جداول )

 

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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 خص بهاي کاالها و خدمات مصرفيشا( 3-7-2

هاي كه در قسمت قبل روند سهم هر يک از گروه عالوه بر آمار و اطالعات مربوط به هزينه خانوار،

كااليي از متوسط مخارج كل براي مناطق شهري و روستايي مورد بررسي قرار گرفت، از آمار مربوط 

 استفاده شده است. نيز هاي قيمتي به شاخص

 (1374=100)  1369-87هاي اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري طي سالش( 7-3جدول )

 سال

ها،  خوراكي

ها  آشاميدني

 و دخانيات

پوشاک 

 وكفش
 مسکن،

لوازم، اثاثيه، 

ملزومات و 

 خدمات خانوار

 حمل و نقل
بهداشت و 

 درمان

تفريح و 

فرهنگ و 

 هتل

كاال و 

خدمات 

 متفرقه

1369 73/22 23/32 49/35 45/31 02/19 10/24 87/27 37/27 

1370 08/29 13/34 74/42 21/32 61/24 84/29 78/26 76/32 

1371 40/38 10/36 60/52 82/34 99/38 57/34 62/29 92/38 

1372 86/44 39/42 76/62 34/43 99/54 55/44 77/40 80/48 

1373 39/63 60/61 78/75 32/63 77/76 59/69 84/60 47/70 

1374 100 100 100 100 100 100 100 100 

1375 57/117 23/131 67/136 66/115 21/143 91/108 86/126 41/138 

1376 85/130 71/144 12/179 52/122 21/178 45/127 17/136 89/174 

1377 14/168 19/154 15/227 82/129 97/210 10/153 19/148 97/202 

1378 00/204 47/159 34/261 35/149 97/261 37/188 03/177 23/260 

1379 39/221 68/288 21/305 44/168 16/311 99/206 82/195 25/303 

1380 44/236 85/178 02/355 35/173 43/351 33/225 36/225 31/361 

1381 46/281 49/182 94/420 91/182 54/404 73/245 09/254 22/384 

1382 55/319 80/197 92/499 04/202 68/465 52/280 25/283 98/470 

1383 50/360 53/219 25/581 58/236 93/538 08/309 96/320 86/588 

1384 39/411 23/240 41/660 16/263 84/673 79/333 79/361 66/669 

1385 17/476 21/263 57/770 67/292 97/801 61/355 81/416 55/734 

1386 65/576 16/306 64/1029 12/335 32/979 74/410 74/467 13/964 

1387 91/721 09/364 24/1209 77/558 96/1199 25/484 32/502 09/1094 

سالنامه آماري استان خراسان ، مآخذ: آمارهاي بانک مركزي جمهوري اسالمي و نشريه شاخص بهاي كاال و خدمات

لنامه سا، شاخص هاي قيمت 21سالنامه آماري استان خراسان رضوي، فصل ، شاخص هاي قيمت 21جنوبي، فصل 

 شاخص هاي قيمت 21آماري استان خراسان شمالي، فصل 

 

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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 (1374=100)136-87هاي شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي طي سال( 8-3جدول )

 سال

ها،  خوراكي

ها  آشاميدني

 و دخانيات

پوشاک 

 وكفش
 مسکن

مبلمان، لوازم 

خانگي و 

تعمير و 

نگهداري 

 ها آن

بهداشت و 

 درمان
 ل و نقلحم

تفريح و 

فرهنگ و 

 هتل

كاال و 

خدمات 

 متفرقه

1369 76/30 41/27 01/39 10/30 21/23 80/22 60/28 76/27 

1370 54/29 88/26 00/35 14/30 24/17 69/17 57/18 93/25 

1371 87/36 76/27 04/53 63/34 77/38 33/28 39/28 95/35 

1372 96/44 38/37 74/61 94/40 47/54 57/39 51/35 61/46 

1373 95/64 30/58 27/75 23/59 83/76 84/62 96/61 24/67 

1374 100 100 100 100 100 100 100 100 

1375 30/116 2/134 1/136 3/115 4/127 2/132 9/117 129 

1376 50/131 5/153 167 7/126 2/161 9/146 5/131 4/154 

1377 70/170 4/170 3/208 5/140 5/202 3/164 2/154 195 

1378 8/213 4/194 2/277 3/164 5/305 6/217 6/194 5/256 

1379 8/245 9/217 8/313 190 7/406 248 8/228 9/269 

1380 5/265 5/233 346 3/198 6/459 6/253 5/251 3/332 

1381 5/314 5/260 4/400 1/210 4/252 7/284 272 9/396 

1382 3/309 250 418 4/201 4/520 5/277 3/260 5/355 

1383 1/469 9/403 8/646 8/325 8/605 7/504 8/281 7/404 

1384 00/410 13/336 18/590 40/277 33/803 25/384 74/337 77/557 

1385 09/464 83/363 16/635 61/302 98/933 09/387 60/358 36/661 

1386 91/559 34/399 51/715 16/336 65/1085 94/389 68/388 94/757 

1387 17/740 95/457 70/908 50/426 22/1318 32/551 78/418 97/1001 

سالنامه آماري استان خراسان ، مآخذ: آمارهاي بانک مركزي جمهوري اسالمي و نشريه شاخص بهاي كاال و خدمات 

سالنامه ، شاخص هاي قيمت 21سالنامه آماري استان خراسان رضوي، فصل ، شاخص هاي قيمت 21جنوبي، فصل 

 شاخص هاي قيمت 21ن خراسان شمالي، فصل آماري استا

معيار سنجش تغييرات متوسط قيمت تعداد معيني از كاالها : شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي ناميده  و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به سال پايه،

تي را كه در اثر تغيير قيمت درهزينه صرفاً تغييرا آيد، بدست مي شيوهين ا هشاخصي كه ب شود. مي

 مورد سنجش قرار مي دهد. آيد، مي زندگي پديد

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

 در تهيه شاخص مورد استفاده قرار است و غالباً ضرايب اهميت مربوط به آن سال، 100آن برابر 

 گيرد. مي

باشد، الزم  هاي متفاوت مي ا توجه به اين كه شاخص بهاي كاالها ومصرفي خانوار بر پايه سالب

 تبديل شوند.1374ها را با استفاده از تناسب بر پايه سال  است همه 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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 جمع بندي

نوار اين فصل نخست بيان شد كه براي برآورد خط فقر از آمار و اطالعات مربوط به بودجه خا در

شود و با توجه به نوع روش اتخاذ شده، داليلي  در رابطه با استفاده از متوسط هزينه  استفاده مي

جاي درآمد ذكر گرديد. در اين رابطه توضيح داده شد كه  مصرفي كاالها و خدمات خانوار به

اي ه شود و در محاسبات خط فقر، شاخص بندي مي هاي مصرفي خانوار در هشت گروه طبقه هزينه

 شود. قيمتي مربوط به هر گروه كااليي مورد لحاظ واقع مي

چه كه ذكر گرديد، حداقل معاش يا خط فقر از سيستم مخارج خطي و از طريق پارامترهاي  چنان

آيد. در ادامه شاخص انگل به عنوان مالک قضاوت در رابطه با رفتار  دست مي تخمين زده شده، به

وضعيت فقر در استان مطرح شد. بر اساس نظريه انگل با كاهش  مصرفي خانوارها، به منظور بررسي

فقر و افزايش رفاه اقتصادي سهم كاالهاي خوراكي در بودجه خانوارها در دوره مورد بررسي كاهش 

يابد. در بخش دوم مصرف كاالها و خدمات در بودجه  يافته و سهم كاالهاي غير خوراكي افزايش مي

ت و سهم هريک از گروه هاي كااليي در بودجه خانوارهاي شهري و خانوار مورد بررسي قرار گرف

دهد كه متوسط مخارج كل ساالنه خانوارها در مناطق  روستايي مقايسه گرديد، نتايج مقايسه نشان مي

اي خوراک و دخانيات، پوشاک و كفش، لوازم و  باشد. اما سهم هزينه شهري بيشتر از روستايي مي

 باشد. هاي ساليانه در مناطق روستايي بيش از شهري مي هزينهخدمات خانوار از متوسط 

در فصل چهارم نتايج حاصل از محاسبه خط فقر و نتايج مربوط به ارزيابي خط فقر بحث خواهد 

 شد.

 

 

 

 

 

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



 ارزيابی وضعيت فقر در استان خراسان بزرگ

 

 

94 

 

 

 فصل چهارم( يافته  ها و تجزيه و تحليل نتايج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 

 ها یافته

 ل نتایجو تجزیه و تحلي 

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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 مقدمه

 ها پرداخته شديل توصيفي دادهتحليق و در بخش دوم به بخش اول از فصل سوم به روش تحق در

و در آن جداول و نمودارهاي مربوط به متوسط مخارج خانوار و سهم هريک از گروه هاي كااليي و 

روند آن طي دوره مورد مطالعه و مقايسه آن در مناطق شهري و روستايي و جداول مربوط به 

يي به تفکيک شهري و روستايي مورد بررسي قرار كاال هايهاي قيمتي در هريک از گروهشاخص

پردازد. در اين  ي پژوهش مياستنباط سوال اصلبه ها و به تحليل استنباطي دادهگرفت. اين فصل 

ابتدا پارامترهاي مدل سيستم مخارج خطي تخمين زده شده، سپس خط فقر به تفکيک مناطق  فصل

مک شاخص انگل وضعيت فقر در استان خراسان گردد. در ادامه به كشهري و روستايي تعيين مي

 گيرد. بزرگ مورد ارزيابي قرار مي

 ( تخمين پارامترها4-1

-87در اين مطالعه حدود پژوهش، خانوارهاي شهري و روستايي استان خراسان بزرگ طي سالهاي 

، است. كاالهاي سبد مصرفي خانوار به هشت گروه عمده: خوراک و دخانيات، پوشاک، مسکن 1369

 و كاالها و خدمات ،كاالو خدمات منزل، حمل ونقل و ارتباطات، بهداشت و درمان، تفريح و تحصيل

 شود: صورت زير نوشته مي االهاي فوق بههشت معادله مربوط به ك متفرقه تقسيم شده است. بنابراين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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باشد. براي  مي)دوره مورد مطالعه(  tمربوط به هشت گروه كااليي در دوره  هاي هزينهجمع  

شود و از آنجا كه  ميگردد، مثال معادله هشتم حذف برآورد پارامترها يکي از اين معادالت حذف مي

 به صورت هشتماست، پس ضريب مخارج فرا معيشتي براي گروه كااليي  

 آيد. مي،  بدست 

( براي مناطق شهري و 2-4( و )1-4رج خطي در جداول شماره )نتايج پردازش آماري سيستم مخا

 روستايي منعکس شده است.

 

 خانوارهاي شهري استان خراسان بزرگ ( برآورد پارامترهاي سيستم مخارج خطي1-4جدول )

 گروه كاال

 

 پارامترها

خوراكي و 

 دخاني

پوشاک و 

 كفش
 مسکن

لوازم و 

خدمات 

 خانوار

بهداشت و 

 ندرما

حمل ونقل 

 و ارتباطات

تفريحات 

سرگرمي و 

خدمات 

 فرهنگي

كاال و 

خدمات 

 متفرقه

 

t 

143/0 

(510/3) 

187/0 

(177/2) 

129/0 

(103/1) 

211/0 

(700/2) 

179/0 

- 

038/0 

(003/2) 

074/0 

(62/2) 

039/0 

(9269/0) 

 
t   

20/24206 

(35/19) 

845/4725 

(93/3) 

35/15225 

(08/13) 

755/2597 

(80/1) 

319/6145 

(38/8) 

068/3584 

(50/9) 

06/2407 

(35/4) 

23/11564 

(51/2) 

2R 99/0 94/0 98/0 93/0 - 99/0 97/0 98/0 

 برآورد شده است. surماخذ: بر اساس اطالعات هزينه خانوار و باروش 

رآورد پارامترهاي سيستم مخارج خطي با استفاده از مطالعات ( نتايج حاصل از ب1-4جدول )

دهد. ظاهر نامرتبط، در مناطق شهري را نشان ميهاي بهكارگيري روش رگرسيونسنجي و به اقتصاد

، پس از در نظر گرفتن سطح حداقل ام كه نشان دهنده سهم نسبي كاالي  در رديف اول، ضرايب

در رديف  مربوطه در رديف دوم قرار دارند. در تابع مطلوبيت )سهم هزينه نهايي( است و مصرف 

مربوطه  )حداقل معاش( و در رديف بعدي  ام ، معرف حداقل ميزان مصرف از كاالي چهارم 

 ورده شده است.آ 2Rديف آخر نيز يا سطح معناداري مربوطه به آن آورده شده و در ر

 مناطق شهري ضرایب ( بيان 4-1-1

دهد  ( نشان مي1-4جدول ) زيرا با تئوري سازگار نيست. ضرايب  نبايد منفي باشند ضرايب 

لوازم و خدمات زرگ به هزينه كه بيشترين سهم نهايي مخارج خانوارهاي شهري استان خراسان ب

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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ج اختصاص يافته به يابد. يعني چنانچه مخارج فرامعيشتي )مخار مياختصاص  21/0مقدار با خانوار 

لوازم و خدمات  حداقل معاش( يک ريال افزايش يابد، مخارج اختصاص يافته براي كاال پس از تامين

خدمات خانوار مبلمان، اثاثيه ثابت، فرش و منظور از لوازم و  ريال افزايش خواهد يافت. 21/0خانوار 

كفپوش و تعميرات آن ها و همچنين كاالهيي نظير وسايل حرارتي و پخت و پز، يخچال و ساير 

در جذب مخارج فرامعيشتي  لوازم و خدمات خانوار،بعد از  وسايل عمده و لوازم آشپزخانه مي باشد.

حمل ونقل وارتباطات با سهم  و سپس ،رار داردق 18/0پوشاک وكفش با سهم هزينه نهايي به ترتيب 

دارند. كمترين  قرار   14/0خوراک ودخاني با سهم هزينه نهايي  و گروه بعدي ،17/0هزينه نهايي 

يعني اينکه در مناطق شهري  .گيرد ميتعلق  03/0بهداشت ودرمان با سهم هزينه نهايي سهم نيز به 

اختصاص  بهداشت ودرمانعيشتي خود را كمتر به استان خراسان بزرگ، خانوارها مخارج فرام

تفريح وخدمات و  039/0كاال وخدمات متفرقه با سهم هزينه نهايي دهند. بعد از آن به ترتيب  مي

 گيرند. ميدر رده هاي بعدي قرار  07/0فرهنگي با سهم هزينه نهايي 

 مناطق شهري  ضرایب  ( بيان4-1-2

باالترين حداقل   نبايد منفي باشد زيرا با تئوري سازگاري ندارد. با توجه به ضرايب   ضرايب 

 كاال وخدمات متفرقهو  مسکن، خوراک ودخانياتاختصاص دارد و بعد از  خوراک ودخانيمعاش به 

تفريحات سرگرمي و خدمات فرهنگي قرار دارند. كمترين مقدار حداقل معاش نيز مربوط به 

و حمل و نقل و  پوشاک و كفش ،بهداشت و درمان، لوازم وخدمات خانوارپس از آن  .باشد يم

 قرار دارند.ارتباطات 

 ( برآورد پارامترهاي سيستم مخارج خطي خانوارهاي روستایي استان خراسان بزرگ2-4جدول )

كاال و 

خدمات 

 متفرقه

تفريح و 

 تحصيل

بهداشت و 

 درمان

حمل و نقل و 

 ارتباطات

و  كاال

خدمات در 

 منزل

 وكفش پوشاک مسکن
خوراک و 

 دخانيات

 گروه كاال 

 

 پارامترها

02/0 

- 

0125/0 

(54/2) 

1740/0 

(92/2) 

0532/0 

(62/8) 

0653/0 

(7/4) 

3641/0 

(94/10) 

0979/0 

(5/6) 

2481/0 

(5/6) 
 

t  

73/3812 

(10.78) 

09/1957 

(46/9) 

154/3082 

(64/8) 

48/1929 

(6/3) 

6/4634 

(58/8) 

09/4363 

(14/3) 

85/4438 

(88/6) 

09/19288 

(13/13) 
 

t  

- 90/0 93/0 95/0 92/0 97/0 96/0 98/0 2R  

 برآورد شده است. surمآخذ: بر اساس اطالعات هزينه خانوار و باروش 

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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هاي سيستم مخارج خطي با استفاده از مطالعات ( نتايج حاصل از برآورد پارامتر2-4جدول )

دهنده سهم نسبي نشان دهد. در رديف اول، ضرايب اقتصادسنجي در مناطق روستايي را نشان مي

باشد پس از در نظر گرفتن سطح حداقل مصرف در تابع مطلوبيت ) سهم هزينه نهايي( مي ام كاالي 

 ام ، معرف حداقل ميزان مصرف از كاالي ربوطه در رديف دوم قرار دارد. در رديف سوم م و 

 نيز آورده شده است.  2Rمربوطه قرار دارند و در رديف آخر  )حداقل معاش( و 

 

 مناطق روستایي ضرایب  بيان( 4-1-3

دهد كه بيشترين سهم هزينه نهايي خانوارهاي روستايي استان ( نشان مي2-4جدول ) رايب ض

يابد. به عبارتي از هر ريال افزايش در اختصاص مي 3641/0بزرگ به هزينه مسکن با سهم خراسان 

شود. بعد از مسکن در جذب مخارج ريال صرف هزينه مسکن مي 3641/0مخارج فرامعيشتي 

و نقل با سهم هزينه  ، حمل2481/0خانيات با سهم هزينه نهايي فرامعيشتي به ترتيب خوراک و د

قرار دارند. كمترين سهم نيز به تفريح  0979/0و كفش با سهم هزينه نهايي  و پوشاک 1740/0نهايي 

فرقه با ت متگيرد و بعد از آن به ترتيب كاال و خدماتعلق مي 0125/0تحصيل با سهم هزينه نهايي و

هاي بعدي جاي در رده 053/0يي و بهداشت و درمان با سهم هزينه نها 02/0سهم هزينه نهايي 

 گيرند. مي

 مناطق روستایي ضرایب  ( بيان4-1-4

خوراک و دخانيات اختصاص دارد و بعد از  به باالترين مقدار حداقل معاش با توجه به ضرايب 

قرار دارند. كمترين مقدار حداقل معاش نيز  وكفش پوشاکسپس دمات در منزل و ، كاال و خآن

مربوط به تفريح و تحصيل است و پس از آن بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، كاال و 

 گيرند.خدمات متفرقه و مسکن قرار مي

دهنده حداقل مخارج ه نشانك با داشتن پارامترهاي برآورد شده و با استفاده از رابطه 

( خط فقر در مناطق 3-4، در جدول )گردد باشد، خط فقر محاسبه مي ميالزامي )حداقل معيشت( 

 1387 تا 1369هاي نفر( طي سال 9/4انوار عد خشهري و روستايي خانوارهاي استان خراسان )با بُ

 بدست آمده است. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بر اساس  بزرگ تان خراسانروستایي اس مناطق شهري و( خط فقر در3-4جدول )

 1374هاي قيمتي برپایه سال  شاخص

 خط فقر در مناطق روستايي)ريال( خط فقر در مناطق شهري )ريال( سال

1369 1787788/108 1183864/587 

1370 2110704/231 219/1041392  

1371 2656814/516 551/1499091  

1372 3391253/414 326/1934114  

1373 4817379/863 2835657/131 

1374 6947888/054 4260679/258 

1375 9185038/597 5383288/378 

1376 11052831/2 632283/645 

1377 129762207/61 7756518/535 

1378 15992567/7 10214471/19 

1379 18704399/04 12024623/89 

1380 20998347/82 13244251/57 

1381 23328412/97 15369175/36 

1382 27416530/34 14439751/31 

1383 32621633/34 8506580/81 

1384 37924313/28 21455716/15 

1385 43088224/78 24529625/09 

1386 54053924/91 27862182/76 

1387 64550613/5 35865719/04 

 نتايج محاسبات پژوهشمآخذ: 

 

 

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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 (3-4مآخذ: بر اساس اطالعات جدول )

 

 (3-4ات جدول )مآخذ: بر اساس اطالع

 

 

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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 ( تفسير خط فقر 4-1-5

( 1369)در مناطق شهري به ازاي هر خانوار در ابتداي دوره مورد مطالعه ساالنه  خط فقر

رسد  ميريال  2/2115704به رقم  1370ريال بوده و با يک روند افزايشي در ابتداي سال 1/1787788

يابد. و در دهه هشتاد از  ميافزايش  04/18704399به رقم  1379ين دهه يعني در سال كه در انتهاي ا

 رسيده است. 1387ريال در سال  5/64550613 به رقم 1380ريال در سال 20988347رقم 

 رقم 1369ر خانوار روستايي در ابتداي دوره مورد مطالعه يعني در سال ازاي ه هخط فقر ساالنه ب

بوده و در انتهاي اين دهه  2/1041392( رقم 1370د)ريال بوده و در ابتداي دهه هفتا 5/1183864

 ( خط فقر معادل1380باشد، و در ابتداي دهه هشتاد ) ميريال  8/12024623 رقم (1379)

 رسد. ميريال  04/35865719 خط فقر به رقم 1387باشد، و در  ريال مي 5/13244251

ست و خط فقر طي دوره مورد مطالعه خط فقر در مناطق شهري و روستايي روندي صعودي داشته ا

ابتداي  1369در مناطق شهري باالتر از خط فقر در مناطق روستايي است. خط فقر شهري در سال 

( خط فقر برابر با 1387بوده و در انتهاي دوره مورد مطالعه ) 1/1787788 دوره مورد بررسي

 بوده كه از افزايش قابل توجهي بر خوردار است. 64550613.5

باشد و در  ميريال  5/1183864 (1369ط فقر در ابتداي دوره مورد مطالعه )در مناطق روستايي نيز خ

شود كه اين  مييابد و مشاهده  افزايش مي 04/35865719 ( به رقم1387انتهاي دوره مورد مطالعه )

باشد و اختالف قابل توجهي بين  مي 5/64550613 سال براي مناطق شهري همچنان كه ذكر شد  رقم

 گردد. ميوستايي مشاهده خط فقر شهري و ر

 1387باشد كه اين فاصله در سال  درصد مي33، 1369فاصله خط فقر روستايي از شهري در سال 

 درصد است.44حدود 

( نمودار خط فقر شهري و روستايي در سال هاي ابتدايي دوره مورد 1-4بنابراين اگرچه در نمودار )

حور عمودي منطبق و نزديک به هم ديده مي مطالعه به علت عدم وسعت مناسب فاصله اعداد در م

درصد را با  44تا  33شود اما واقعيت اين است كه اين دو خط در همه سال ها فاصله اي بين 

( 2-4يکديگر دارا مي باشند كه در جهت رفع اين مشکل نتايج به شکل نمودار ستوني در نمودار )

 ارائه شده است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ان بزرگ( بررسي وضعيت فقر در استان خراس4-2

 ( بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري استان خراسان بزرگ4-2-1

در مناطق شهري به بررسي وضعيت فقر با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوارها در اين قسمت 

شود، اساس اين بررسي بر اين پايه استوار است كه افزايش يا كاهش و همچنين مصرف  ميپرداخته 

 انوارها نشان از تغيير اوضاع زندگي آنان دارد.كاالها در سبد مصرف خ

گويد با بهبود اوضاع  ميباشد كه  مي «نظريه انگل»مالک قضاوت درباره رفتار مصرفي خانوارها نيز 

 يابد.  مياقتصادي، سهم مصرف كاالي خوراكي خانوارها كاهش 

خانوارها در مناطق هاي غير خوراکي  هاي خوراك و دخانيات با هزینه ( مقایسه هزینه4-2-1-1

 1369-87شهري استان خراسان بزرگ طي سال هاي 

ويژگي هزينه خانوارهاي شهري استان خراسان بزرگ را از لحاظ متوسط هزينه ساليانه  (4-4)جدول

نشان  1369-87خوراكي و غير خوراكي از متوسط هزينه ساليانه را طي سال هاي  هاي هزينهو سهم 

 دهد.مي
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( ميزان سهم هزينه خانوارهاي شهري به تفکيک خوراكي و غير خوراكي استان خراسان 4-4جدول )

 1369-87بزرگ طي سال هاي 

 سال
متوسط هزينه 

 كل)ريال(

متوسط 

هاي  هزينه

خوراكي و 

 دخاني)ريال(

 شاخص انگل

هاي  سهم هزينه

خوراكي و دخاني 

 )درصد(

هاي  متوسط هزينه

 غيرخوراكي)ريال(

سهم 

ير هاي غ هزينه

خوراكي 

 )درصد(

1369 1594926 512570 321/0 1/32 1082356 9/67 

1370 2009864 693611 345/0 5/34 1316253 5/65 

1371 2609205 826134 316/0 6/31 1783071 4/68 

1372 3923971 1249040 318/0 8/31 2674931 2/68 

1373 5385270 1764908 327/0 7/32 3620362 3/67 

1374 7127737 2459201 345/0 5/34 4668536 5/65 

1375 9487283 2967411 312/0 2/31 6519872 8/68 

1376 11401760 3333598 292/0 2/29 8068162 8/70 

1377 14566882 4623087 317/0 7/31 9943795 3/68 

1378 19678223 6167702 313/0 3/31 13510521 7/68 

1379 20643658 6404798 310/0 0/31 14238860 0/69 

1380 22080542 6117609 277/0 7/27 15962933 3/72 

1381 26060437 7109572 272/0 2/27 18950865 8/72 

1382 30250306 7908376 261/0 1/26 22341930 9/73 

1383 36842086 9872370 267/0 7/26 26969716 3/73 

1384 46867071 12114121 258/0 8/25 34752950 2/74 

1385 50919110 12713809 249/0 9/24 38205301 1/75 

1386 64937593 15919586 245/0 5/24 49018007 5/75 

1387 72466554 18949684 261/0 1/26 53516870 9/73 

 (1-4منبع: نتايج بدست آمده از محاسبات بر اساس اطالعات جدول )
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 (4-4منبع: بر اساس اطالعات جدول )

 هاي هزينه 1369-87شود كه طي سال هاي  ميمشاهده ( 3-4و نمودار ) (4-4)در جدول 

 هاي هزينهخوراكي در متوسط هزينه ساالنه خانوارهاي شهري استان خراسان بزرگ، از سهم  غير

درصد و سهم 1/32خوراكي و دخاني  هاي هزينهسهم  1369خوراكي و دخاني بيشتر است. در سال 

 هاي هزينهسهم  74و  70درصد بوده است. در سال هاي  9/67كاالهاي غيرخوراكي و دخاني 

 باشد. ميدرصد و در باالترين مقدار خود طي دوره مورد مطالعه  5/34خوراكي و دخاني 

خوراكي ودخاني در مناطق شهري بطور مداوم در حال  هاي هزينهسهم  1386تا سال  1377از سال 

 .كاهش است

 1/26اندكي افزايش يافته و به رقم  نسبت به قبل و دخاني خوراكي هاي هزينهسهم  1387در سال 

 باشد. مييکسان  1382و  1381درصد رسيده است كه با سهم اين گروه كااليي در سال هاي 
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 ( بررسي شاخص انگل در استان خراسان بزرگ4-2-1-2

ها گفته شد، در سبد خانوار سهم كاالهاي خوراكيي روند خاطر داشتن آنچه تاكنون دربارههبا ب

 پرداخت.  1387تا  1369هاي توان به بررسي تغييرات ساختار بودجه خانوارهاي استان طي سال مي

(، سهم هزينه كاالي خوراكي در سبد مصرف خانوارهاي 4-4( و جدول شماره )3-4نمودار شماره )

شود، اين است دهد. آنچه از اين نمودار و جدول برداشت مي شهري را در دوره ياد شده نشان مي

 يافته است.كاهش درصد  1/26درصد به  1/32از سال سهم هزينه خوراكي شهري  19كه طي 

توان اين تغيير ساختار مصرف خانوارها را به فال نيک گرفت و چنين پنداشت نخستين نگاه مي در

اوضاع بهبود يافته است، اما شايد اين قضاوت پيش از بررسي  خانوارهاكه اوضاع فقر اقتصادي 

مخارج و هزينه واقعي خوراكي خانوارها خيلي قابل اعتماد نباشد لذا نياز است در جهت تاييد نظريه 

ين خاطر بهتر يابي هاي دقيق تري صورت پذيرد، به اها و ارزانگل در استان خراسان بزرگ بررسي

 خته شود.است تا حد الزم به بررسي رفتار مصرف واقعي بودجه خانوارهاي شهري استان پردا

بنابراين در قسمت بعدي به بررسي مخارج كل و مخارج خوراكي ودخاني خانوارهاي شهري  

 پرداخته خواهد شد.

 ( بررسي مصرف کاالهاي خوراکي و دخاني خانوارهاي شهري4-2-1-3

براي بررسي مصرف كاالها در بودجه خانوار به اطالعات مقدار مصرف كاالها و خدمات نياز است، 

به همين خاطر، بايد از آمار ريالي  .هيچ گونه آمار و اطالعات مدوني وجود ندارد ،ن زمينهكه دراي

  1تورم زدايي ،درآمد و هزينه خانوارهاي استان خراسان بزرگ بهره جست. حال آنکه بايد از اين آمار

بيان ديگر  شود تا هزينه خانوارهاي استان، گوياي واقعي براي مصرف كاالها و خدمات آنان باشد. به

توان به عنوان شاخص مصرف كاالها استفاده  مياز آمار هزينه واقعي يا تورم زدوده بودجه خانوارها، 

 نمود.

 

 

 

                                                           
1
 - Deflating 
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( متوسط هزینه واقعي ساالنه خوراکي و دخاني و مخارج کل واقعي 5-4جدول )

 )ریال(1369خانوارهاي شهري به قيمت ثابت 

 خارج كلمتوسط م متوسط هزينه ساالنه خوراكي سال

1369 512570 1594926 

1370 542307/2713 1746037/703 

1371 489126/1101 1716469/311 

1372 633066/3964 2209816/41 

1373 633037/3027 2146209/947 

1374 559163/4834 1800752/11 

1375 573856/3141 2038566/149 

1376 579252/4761 2201324/452 

1377 625163/8945 2188698/37 

1378 687438/9211 2436992 

1379 657779/3982 2355694/544 

1380 588288/2008 2359259/117 

1381 574325/2282 2339126/029 

1382 562713/5335 2391593/22 

1383 622666/036 2581876/45 

1384 669547/394 2878158/588 

1385 607096/2181 2701594/351 

1386 627708/6807 2844985/404 

1387 596843/9562 2536027/325 

 (1-3براساس اطالعات جدول ) نتايج محاسبات منبع:

( 2-4نمودار شماره )در  1369-87هاي  ستان كه براي سالاهزينه واقعي خوراكي ودخاني شهري در

اي كه  گونه بهتا كنون روندي افزايشي داشته،  1369دهد اين هزينه از سال  مينشان  .ترسيم شده است

درصد افزايش يافته است )افزايش از  2/14نزديک به  1387تا  1369اين هزينه در مجموع از سال 

گر افزايش مطلق (. و اين نشان1387ريال در سال  9/596843 به 1369ريال در سال  512750رقم 

خارج كل در مصرف مواد خوراكي خانوارهاي شهري است با توجه به اين كه سهم اين كاال از م

تواند نشان دهنده افزايش رفاه در خانوارهاي شهري  دوره مورد مطالعه كاهش يافته اين مسئله مي

 استان خراسان بزرگ باشد.
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 (5-4منبع: براساس اطالعات جدول)

( 5-4توان از اين دقيق تر شد و به سراغ مخارج كل رفت. نمودار شماره )مي يبراي بررسي مصرف

هزينه  دهد كههدف، محاسبه و منعکس شده است. اين نمودار به خوبي نشان ميمبتني بر همين 

واقعي مخارج خوراكي طي دوره مورد بررسي در حال افزايش بوده براي حصول اطمينان يک بار 

ديگر در مقام مقايسه مخارج كل برآمده و روند آن را مورد بررسي قرار داده و با نمودار خط فقر 

چه كه در نمودار مشخص است.  نماييم چنان  مقايسه مي 1369مت ثابت سال مناطق شهري به قي

از خط فقر فاصله گرفته و اين فاصله در حال  1376مخارج كل طي دوره مورد بررسي بعد از سال 

ها مشاهده مي شود كه مخارج كل هم در حال  و طي اين سال 1387هاي  افزايش است تا سال

 افزايش است.

اين نتيجه رسيد كه طي دوره مورد مطالعه فقر در مناطق شهري كاهش يافته و اوضاع  توان به لذا مي

 اقتصادي بهبود يافته است.
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 (5-4( و )3-4ول )امآخذ: بر اساس اطالعات جد

ساختار مصرف داده در ( ارائه شده و تغيير رخ5-4( و )4-4(،)3-4زمان به نمودارهاي ) نگاه هم

د داد كه دليل اصلي تغيير الگوي مصرف مواد خوراكي بهبود اوضاع كاالهاي خوراكي نشان خواه

گويد اوضاع اقتصادي طي دوره باشد و اين موضوع مويد شاخص انگل مي باشد كه مياقتصادي مي

 مورد مطالعه بهبود يافته است.

 ( بررسي وضعيت فقر در مناطق روستایي استان خراسان بزرگ4-2-2

( به بررسي وضعيت فقر در مناطق روستايي استان خراسان با 1-9-4در اين قسمت همانند قسمت )

شود، اساس اين بررسي بر اين  مياستفاده از آمارو اطالعات هزينه و درآمد خانوار روستايي پرداخته 

پايه استوار است كه افزايش يا كاهش و همچنين مصرف كاالها در سبد مصرف خانوارها نشان از 

 ن دارد.تغيير اوضاع زندگي آنا

براي آنکه بتوان شاخص انگل را براي مناطق روستايي محاسبه كرد، و به ارزيابي وضعيت فقر در 

مناطق روستايي استان پرداخت به مقايسه هزينه هاي خوراک و دخانيات با هزينه هاي غير خوراكي 

 باشد.ز مينيا 1369-87هاي خانوارهاي روستايي طي سال
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م هزينه هاي خوراک و دخانيات و هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهاي بنابراين در قسمت بعدي سه

 گيرد.روستايي محاسبه شده و روند آن طي دوره مورد مطالعه مورد ارزيابي و تحليل قرار مي

هاي غير خوراکي خانوارها در مناطق  هاي خوراك و دخانيات با هزینه ( مقایسه هزینه4-2-2-1

 1369-87سال هاي  روستایي استان خراسان بزرگ طي

هاي هزينه خانوار روستايي استان خراسان را از لحاظ متوسط هزينه ساليانه و سهم  جدول زير ويژگي

نشان  1369-87خوراكي و غير خوراكي از متوسط هزينه ساليانه در طول سال هاي  هاي هزينه

 دهد. مي

تفکيک خوراكي و غير خوراكي استان خراسان ( ميزان سهم هزينه خانوارهاي روستايي از مخارج كل به 6-4جدول )

 1369-87بزرگ طي سال هاي 

 سال
متوسط هزينه كل 

 )ريال(

هاي  متوسط هزينه

خوراكي و 

 دخاني)ريال(

 شاخص انگل

هاي  سهم هزينه

خوراكي و 

 دخاني )درصد(

هاي  متوسط هزينه

 غيرخوراكي)ريال(

هاي  سهم هزينه

غير خوراكي 

 )درصد(

1369 924159 520367 0/563 56/3 403792 43/7 

1370 1118465 506922 0/453 45/3 611543 54/7 

1371 1509321 735605 0/487 48/7 773716 51/3 

1372 2540058 1270029 0/50 50 1270029 50 

1373 2956342 1463702 0/495 49/5 1492640 50/5 

1374 4709713 2366588 0/502 50/2 2343125 49/8 

1375 4646773 2355764 0/507 50/7 2291009 49/3 

1376 6273893 3089182 0/493 49/3 3184711 50/7 

1377 7836476 3482778 0/444 44/4 4353698 55/6 

1378 12186237 5483592 0/450 45/0 6702645 55/0 

1379 11842770 5209433 0/440 44/0 6633337 56/0 

1380 11274547 4739918 0/420 42/0 6534629 58/0 

1381 14467763 6212986 0/429 42/9 8254777 57/1 

1382 17254249 7366734 0/427 42/7 9887515 57/3 

1383 22239670 8676744 0/390 39/0 13562926 61/0 

1384 27528924 10399469 0/378 37/8 17129455 62/2 

1385 31415809 11234659 0/358 35/8 20181150 64/2 

1386 36033657 13502132 0/375 37/5 22531525 62/5 

1387 41597849 15769144 0/379 37/9 25828705 62/1 

 (5-4منبع: بر اساس اطالعات جدول )

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

 1369شود در مناطق روستايي در سال  ( مشاهده مي6-4( و نمودار )6-4همان طور كه در جدول )

درصد بوده است. در  44غيرخوراكي  هاي هزينهدرصد و سهم  56خوراكي و دخاني  هاي هزينهسهم 

كه نشان از اوضاع نابسامان  باشد درصد مي 50راكي و دخاني بيش از اين سال سهم هزينه هاي خو

شوند يعني سهم خوراكي و دخاني ها برعکس مياين نسبت 1370، سال دارداقتصادي در اين سال 

هاي يابد. سالدرصد افزايش مي 55رصد كاهش يافته و سهم كاالهاي غير خوراكي به د 45به حدود 

 50سهم گروه خوراكي و دخاني و سهم غيرخوراكي با يکديگر يکسان و نزديک  1377تا  1371

 50سهم كاالهاي خوراكي و دخاني كاهش يافته تا اينکه سهم آن از  1377درصد مي باشد. از سال 

درصد مي  62رسد، در اين سال سهم كاالهاي غير خوراكي مي 1387در سال  درصد 38درصد به 

 باشد.

 ( بررسي شاخص انگل در استان خراسان بزرگ4-2-2-2

(، سهم هزينه كاالي خوراكي در سبد مصرف خانوارهاي 6-4( و جدول شماره )6-4نمودار شماره )

ر و جدول برداشت مي شود، اين است دهد. آنچه از اين نموداشهري را در دوره ياد شده نشان مي

 درصد كاهش يافته است. 38درصد به  56سال سهم هزينه خوراكي روستايي از  19كه طي 

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

 پرداخته خواهد شد. 1369ثابت سال 

 ي روستایي( مصرف کاالهاي خوراکي خانوارها4-2-2-3

خوراكي خانوارهاي روستايي نيز مانند خانوارهاي شهري، محاسبه و در نمودار شماره واقعي هزينه 

( ذكر شد، براي بررسي مصرف 3-1-2-4( ترسيم شده است، همچنان كه در قسمت شهري )4-7)

خراسان بزرگ ايي استان كاالها در بودجه خانوار بايد از آمار ريالي درآمد و هزينه خانوارهاي روست

 بهره جست.

تا  1369دهد هزينه واقعي خوراكي خانوارهاي روستايي طي سال ( نشان مي7-4همچنان كه نمودار )

درصدي  20.6رسيده است، كه از رشد  655394به رقم  520367افزايش يافته و از رقم  1387

 برخوردار بوده است.

 

 

 

 

 

و دخاني و مخارج کل واقعي ( متوسط هزینه واقعي ساالنه خوراکي 7-4) جدول

 )ریال(1369خانوارهاي روستایي به قيمت ثابت 

 متوسط مخارج كل متوسط هزينه ساالنه خوراكي سال

1369 520367 924159 

1370 527797/0916 1085888/35 

1371 613698/5324 1399102/245 

1372 868913/2173 1930918/261 

1373 693181/7691 1555631/146 

1374 728034/4131 1609834/327 

1375 623133/8105 1365709/981 

1376 722681/5926 1630790/21 

1377 627655/7641 1569184/565 

1378 789017/5867 1948267/832 

1379 651985/3367 1646865/596 

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 



 ارزيابی وضعيت فقر در استان خراسان بزرگ

 

 

112 

1380 549206/3542 1451514/293 

1381 607727/6211 1572416//082 

1382 732696/8403 1906790/071 

1383 569010/9204 1620502/28 

1384 780284/9023 2295032/112 

1385 744698/0698 2313801/358 

1386 741838/9406 2199748/894 

1387 655394/084 1920979/642 

 (4-4مآخذ: محاسبه شده بر اساس اطالعات )

 

 

 

 

 
 (7-4ماخذ: محاسبه شده بر اساس اطالعات جدول )

توان شاخص انگل را كه گوياي بهبود اوضاع هاي خوراكي مي باتوجه به افزايش واقعي هزينهبنابراين 

هاي مورد مطالعه اوضاع چنين استنباط كرد كه طي سال، مورد تاييد قرار داد. و فقر اقتصادي است

 اقتصادي بهبود يافته 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 



 ارزيابی وضعيت فقر در استان خراسان بزرگ

 

 

113 

رها به سراغ بررسي مخارج اما بازهم براي بررسي دقيق تر در جهت ارزيابي وضعيت معاش خانوا

طي دوره مورد مطالعه مورد بررسي قرار  1369هاي ثابت سال كل رفته و روند آن را به قيمت

 دهيم. مي

 

 (7-4) ( و3-4) ولابر اساس اطالعات جدماخذ: 

هاي شود كه مخارج كل خانوارهاي روستايي به قيمت(، مشاهده مي8-4با نگاه به نمودار شماره )

، طي دوره مورد مطالعه از يک روند افزايشي برخوردار بوده به گونه اي كه از رقم 1369ثابت سال 

 8/51افزايش يافته كه رشدي معادل  1387در سال  6/192097 به رقم 1369ريال در سال  924159

وضعيت فقر اقتصادي بهبود يافته و خانوارهاي روستايي طي توان نتيجه گرفت  مي درصد مي باشد.

 ده اند.رفاه اقتصادي بيشتري برخوردار ش ره ازاين دو

 

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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 :بندي جمع

خط فقر برآورد شده و وضعيت فقر در استان خراسان بزرگ با استفاده از شاخص رم ادر فصل چه

انگل مورد ارزيابي قرار گرفت، نتايج نشان داد كه اوضاع اقتصادي و رفاه خانوارهاي شهري و 

د يافته است. در فصل بعدي به نتيجه گيري و پيشنهادات در اين روستايي طي دوره مورد بررسي بهبو

 زمينه خاص پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمفصل 

 

گيري و  نتييجه

 پيشنهادات

 پنجمفصل 

 

گيري و  نتييجه

 پيشنهادات

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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 ( جمع بندي و نتيجه گيري5-1

فراوان و  فقر يکي از مباحث مهم و جذاب اقتصادي است كه داراي ابعاد مختلف، تعاريف

هاي فقر زدايي متنوعي در سراسر  به بعد برنامه 1980ي  گيري متفاوتي است. از دهه هاي اندازه روش

جهان اجرا شده است كه كاهش ميزان فقر و افراد فقير كشورهاي مختلف جهان خصوصا كشورهاي 

ان يکي از مظاهر هاي توسعه، فقر به عنو در برنامهنند چين را به همراه داشته است. شرق آسيا ما

باشد. رابطه بين توسعه و فقر يک  اصلي توسعه نيافتگي است و فقر زدايي جزئي از فرآيند توسعه مي

 رابطه دو طرفه است.

فقر شامل: تغذيه ناكافي، نبود آموزش و بهداشت مناسب، عدم اثرگذاري افراد در تصميم گيري 

كند زيرا تقاضاي موثر افراد فقير به كاالها و  مي باشد، كه تحرک اقتصاد را دچار نقص جامعه و ... مي

خدمات براي زندگي محدود است )اقتصاد معيشتي دارند(، كه اين خود موجب كاهش توليد، 

دهد كشورها براي كاهش فقر به يک سياست  شود. موارد ذكر شده نشان مي ... ميامنيت و اشتغال،

هاي كاهش فقر به  دهد كه سياست ا نشان ميمناسب فقرزدايي نياز دارند. بررسي تجربي كشوره

هاي توسعه نيازمند شناخت مفاهيم فقر، گستره و ابعاد فقر،  صورت يک برنامه پايدار در طول بزنامه

ترين معيار به منظور ارزيابي وضعيت فقر  هاي فقر و راهبردهاي مبارزه با آن است. مناسب شاخص

 جامعه، تخمين خط فقر است.

درآمد -ا به بررسي ادبيات نظري فقر پرداخته است. سپس بر اساس آمار هزينهاين پژوهش ابتد

، با استفاده از 1387تا  1369هاي  خانوار مناطق شهري و روستايي استان خراسان بزرگ طي سال

 خط فقر برآورد گرديده است.« ظاهرغير مرتبط هاي به رگرسيون»سيستم مخارج خطي و روش 

فقر طي  وضعيت مناطق شهري و روستايي به منظور ارزيابيسپس شاخص انگل به تفکيک 

 محاسبه گرديده است. ،دوره مورد مطالعه

خانوار به  فرامعيشتي در مناطق شهري بيشترين سهم هزينه نهايي مخارجدهد،  نتايج نشان مي

قدار ترين سهم به گروه بهداشت و درمان تعلق دارد. و باالترين م گروه لوازم وخدمات خانوار و كم

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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ترين مقدار حداقل معاش به تفريحات سرگرمي و خدمات  حداقل معاش به خوراک و دخانيات و كم

فرامعيشتي در مناطق روستايي بيشترين سهم هزينه نهايي مخارج  فرهنگي اختصاص دارد. و نيز

عاش ترين سهم به تفريح و تحصيل تعلق دارد و باالترين مقدار حداقل م خانوار به گروه مسکن و كم

 ترين مقدار آن به تفريح و تحصيل اختصاص دارد. به خوراک و دخانيات و كم

، خط فقر در مناطق شهري و روستايي روندي صعودي داشته 1387تا  1369هاي  طي سال

ريال بوده  1787787.108(، 1369طوري كه خط فقر شهري در ابتداي دوره مورد مطالعه ) است، به

ريال رسيده است. در  مناطق روستايي نيز در سال  64550613.5به ( 1387كه در انتهاي دوره )

ريال رسيده است. همچنين  35865719.04به  1387ريال بوده كه در سال  1183864.5، 1369

 شود كه خط فقر در مناطق شهري باالتر از خط فقر در مناطق روستايي است. مالحظه مي

كاهش  1387در سال  0.26به  1369ر سال د 0.32شاخص انگل براي مناطق شهري از مقدار 

 كاهش يافته است. 0.37به  0.56يافته است، اين شاخص در مناطق روستايي طي همين دوره از 

 ( پيشنهادات5-2

تواند پيشرفت  گير تامين حداقل نيازهاي اوليه و برنامه هاي مقطعي باشد نميجامعه اي كه در

هاي   ها به منظور تدوين برنامه شناسايي نقاط ضعف و قوت آنها و  كند، به اين ترتيب ارزيابي برنامه

تعريف مشخصي از ادبيات فقر، گستره و ابعاد فقر، در اين راستا  تر و كاراتر ضروري است. جامع

عمق فقر صورت گيرد تا فقرا و عوامل ايجاد فقر شناسايي گردند و براساس نتايج استخراج شده 

 .زدايي تهيه و اجرا شودبرنامه هاي جامع بلند مدت فقر

گروه كاالي مسکن و خوراک نقش مهمي در الگوي  دهه هفتاد و هشتادطي  با توجه به اين كه

ها خانواده را از دسترسي مطلوب و مناسب ساير نيازهاي  مصرف خانوار دارد و هزينه باالي تامين آن

بي بر سالمت افراد جامعه دارد(، دارد )كه اثرات نامطلو اساسي مانند: بهداشت مطلوب، پوشاک باز مي

هاي مسکن و خوراک  پس بايد برنامه ريزي و سياست گذاري صحيح و مناسبي جهت كاهش هزينه

 در سبد خانوار انجام پذيرد.
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روندي صعودي داشته است  1387الي  1369بر اساس  برآوردهاي به دست آمده، خط فقر طي دوره 

يا حداقل هايي كه منجر به كاهش  باشد. لذا سياست ها مي يمتكه عمدتا ناشي از تورم  و افزايش  ق

 .ها شود مي تواند در بهبود وضعيت مردم استان مفيد باشد جلوگيري از افزايش قيمت

در سال نفر در مناطق شهري  4.9براي يک خانوار با بعد  خط فقر دست آمده، مطابق نتايج به

خط فقر مناطق روستايي در  باشد. ريال مي 5379217ريال بوده كه ماهانه  64550613، مبلغ 1387

 شود. ريال مي 2988809ريال بوده كه ماهانه مبلغ  35865719اين سال 

توان اين آستانه را براساس  مي1387ميزان خط فقر براي استان در سال اطالع از با اينک 

براي  ارست يک خانومحاسبه كرد و ميزان مبلغي كه الزم ا1390و1389تي براي سال هاي قيم شاخص

از ها  تامين حداقل معاش داشته باشد را برآورد كرد، لذا با توجه به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه

)مناطق  دهک پايين جامعهتواند به منظور افزايش رفاه جامعه با توجه ويژه به  ، دولت مي1389سال 

ان يارانه نقدي را در حد تامين نداشته باشند، ميز درآمد كافيكه ممکن است  شهري و روستايي(

 حداقل معيشت پرداخت نمايد.

فقر بايد عوامل بروز فقر استان شناخته شوند و سپس راه حل مناسبي خط حال با داشتن ميزان 

 استان با مطالعه و پژوهش ارائه گردد. افزايش رفاهجهت 

 بـه مربـوط مطالعـات ربـ عـالوه اجتماعي، عدالت تحقق بعد درو استان  كشور اقتصاد عملکرد 

 توزيع تحوالت مطالعه جهت. گيرد مي صورت نيز درآمد توزيع تحوالت مطالعه   طريـق از فقـر،

لذا به منظور تکميل مطالعه فقر در استان پردازش و . شود مي استفاده   مختلفـي هاي شاخص از درآمد

 گردد. اد مينه ها در استان در قالب يک طرح مطالعاتي پيش بررسي اين شاخص
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 فهرست منابع

 الف( منابع فارسي

مدل تقاضاي مصرف كننده وتحليل بر تغييرات سبد مصرفي " (،1376) محسنابريشمي،حميد؛ مهرآرا، -

 تابستان ،3پژوهشنامه بازرگاني، شماره ،"1342-1372خانوارها طي دوره 

 مركزآمارايران "برابري درآمدوفقرهاي ناآمدي بر شناخت شاخصدر"(،1371قمي،ابوالفضل) ابوالفتحي -

آيا فقيران افزايش پژوهشي در تغييرات فقر غذايي در طول برنامه اول توسعه "(،1375) احمداخوي، -

 107-132هاي بازرگاني ، ص ، تحليل و بررسي اقتصادي فقر، موسسه مطالعات و پژوهش"اند؟ يافته

بازرگاني، فصلنامه هاي هاوسياستپژوهش ،"بررسي يارانه و خط فقر"(،1379) اهللاسالمي،يوسف -

 27-50،زمستان،ص4ترويجي، سال هفتم شماره علمي

تحليل و  ،"نقش الگوي مناسب و متعادل مصرف خوراک در امحا فقرشهري"(، 1375) اصغرزاده،عبداله -

 هاي بازرگانيموسسه مطالعات و پژوهش بررسي اقتصادي فقر،

، معاونت امور اقتصادي "تحليلي از توزيع درآمد با استفاده از روش پارامتريک"(،1382دق )بختياري،صا -

 ودارايي

، به ترجمه "اقتصاددان بزرگ جهان220اقتصاددانان بزرگ جهان شرح حال افکاروآثار"(،1375) بالک،مارک -

 نشرني حسن گلريز،

، مجله تحقيقات اقتصادي، "و توزيع درآمد هاي تعديل برفقراثرسياست"(،1372) پروين،سهيال؛ زيدي،راضيه -

 114-113ص  ،58شماره 

، مجموعه مقاالت "هاي خط فقربررسي و تعيين خط فقر و اندازه گيري شاخص"(، 1373پژويان،جمشيد ) -

 گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي سازمان برنامه و بودجه، انتشارات مركز اقتصادي اجتماعي

، مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و "فقر،خط فقر و كاهش فقر"،(1375جمشيد )پژويان، -

 فقرزدايي سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارک اقتصادي اجتماعي

هاي كالن به مولفههاي اقتصادي بررسي خط فقر و تاثير برخي سنجه"(، 1381پيراسته،حسين؛رنجبر،همايون ) -

 44سال دهم، شماره ،هاي اقتصاديها و سياستهش، فصلنامه پژو"1358-75فقر در ايران 

، "1365-75هاي هاي فقر و نابرابري توزيع درآمد در ايران طي سالاندازه شاخص"(، 1377ترابي،تقي ) -

 هاي اقتصادي،مهرماه دفترحساب ،مركزآمارايران
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، مجموعه "اندازه گيري فقر و شناسايي ويژگي هاي خانوارهاي زيرخط فقر"(، 1375حاجعليفرد،حسن) -

 مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقروفقرزدايي، سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارک اقتصادي و اجتماعي 

، ،پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد،دانشکده اقتصاد"اثرات تعديل اقتصادي بر فقر"(،1373حسن زاده،علي) -

 عالمه طباطبايي، تهران دانشگاه

ورد خط فقر در مناطق شهري استان تهران و مقايسه تطبيقي آن با كل برآ "(،1379حکمتي فريد،صمد ) -

 692اقتصاد، دانشگاه تهران، شماره  ، دانشکده"كشور

 78-96، ص 41، گزيده مطالب آماري شماره "HPI شاخص فقر انساني"(، 1378خانقاهي،سيروس ) -

، پايان "نوارهاي شهري ايرانيارج خطي تقاضا براي خابرآورد سيستم مخ"(، 1370خسروي نژاد،علي اكبر ) -

 دانشگاه شهيد بهشتيدانشکده اقتصاد، نامه كارشناسي ارشد، 

ارزيابي تغييرات رفاهي مصرف كنندگان ايراني با استفاده از شاخص هزينه "(، 1370خسروي نژاد،علي اكبر ) -

 هاي بازرگاني،  موسسه مطالعات و پژوهش"هاي زندگي

تحليلي از نظريه فقرزدايي اسالمي و نظريه هاي فقرزدايي  -يقيبررسي تطب"(، 1375) خرمي،فرهاد -

 3، مجله برنامه وبودجه، شماره"انگلوساكسون

اندازه گيري شاخص هاي فقر در "(، 1381خدادكاشي،فرهاد؛ باقري،فريده؛ حيدري،خليل؛ خدادادكاشي،اسد ) -

 ران، مركزآمار اي"1363-79ايران و انواع خط فقر ، شکاف فقر و شاخص فقر 

مقطع كارشناسي ارشد، دانشکده نامه  پايان، "بررسي و رشد فقر وآثار آن در ايران"(، 1369داداش زاده،نوروز) -

 27دانشگاه  تهران، شماره  ،اقتصاد

، رساله كارشناسي ارشد، "تاثير حذف سوبسيد كاالي اساسي بر ميزان فقر مطلق"(، 1375ديني تركماني،علي ) -

 345شماره پايان نامه تهران،  دانشگاه ،دانشکده اقتصاد

ساختاربازرگاني و مقايسه تطبيقي خط فقر در كاالهاي اساسي طي برنامه اول "(، 1375رحيمي،عباس ) -

 83-106هاي بازرگاني ص ، موسسه مطالعات و پژوهش"توسعه

به ترجمه حميدرضا اشراف زاده، وزارت جهاد سازندگي،  ،"مقايسه فقر"(، 1376راوليون مارتين ) -

 كزتحقيقات و بررسي مسائل روستاييمر

بانک  2001-2000مبازه با فقر:گزارش توسعه جهاني سال"(،1381سازمان برنامه ريزي و مديريت كشور ) -

 ي، دفتر امورتامين اجتماعي،تهران، معاونت اموراجتماع"جهاني
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دجه، شماره ، مجله برنامه و بو"1367-1375هاي كالن اقتصادي فقر و سياست"(،1377داود )سوري، -

 183-155، ص 35و34

، فصلنامه ناظر "هاي فقراثرات پرداخت يارانه كاالهاي اساسي بر فقر و شاخص"(،1380كاظمي،سيدمهدي) -

 ،تابستان 3اقتصاد، شماره

به ترجمه تيمور محمدي، مجله برنامه و  "،فقر در كشورهاي در حال توسعه"(، 1375دونات)شوبرت، -

 3شماره بودجه،

، رساله دكتري، دانشکده اقتصاد دانشگاه "كاهش فقر، كارايي و نابرابري در ايران"(،1378سعيد)صمدي، -

 635تهران، شماره 

-75ا متغيرهاي كالن اقتصادي بررسي فقر و ارتباط آن ب"(،1377مهربان،آرش) ؛طبيبيان محمد؛ سوري،داود -

 ، موسسه عالي پژوهش و توسعه سازمان برنامه و بودجه"1367

، رساله "بررسي مقايسه اي فقر در مناطق شهري استان مازندران و كشور"(،1377اميري، سعيد )غالمي نتايج  -

 557كارشناسي ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 

دانشکده ، رساله كارشناسي ارشد، "1361-81اثر رشد اقتصادي بر فقر درايران"(،1383عباسي قادي رضا،) -

 ندرانعلوم اجتماعي، دانشگاه ماز

فقر در خانوارهاي ايرني بانگاهي به نتايج طرح هزينه درآمدخانوار در "(، 1384غروي نخجواني، سيداحمد) -

 17پژوهشي رفاه اجتماعي، سال چهارم،شماره -، فصلنامه علمي"ايران

، مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر "بررسي تعادل فقراز ديدگاه سيستمي"(،1375فاتحي، علي) -

 49-62سازمان برنامه و بودجه،ص  رزدايي)جلددوم(،وفق

، مجموعه مقاالت گردهمايي "بررسي برخي عوامل ايجادفقر در اقتصاد ايران"(،1375فطرس،محمدحسن) -

 35-47سازمان برنامه و بودجه، ص بررسي مسئله فقر و فقرزدايي)جلددوم(،

مجموعه  "هاي فقرزدايي در ايرانسياستتحليل بر اندازه گيري و منشا فقر و "(،1375كازروني،عليرضا ) -

 203-209سازمان برنامه و بودجه،ص  مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي)جلددوم(،

مجموعه مقاالت همايش  "گستره و عمق فقر در سيستان و بلوچستان"(،1379كشاورزحداد،غالمرضا ) -

 243-284شناخت استعدادهاي بازرگاني اقتصادي، ارديبهشت، ص 

سيدمحمدحسين عادلي، انتشارات اطالعات، ، به ترجمه "ماهيت فقرعمومي"(، 1371) جان كنت،گالبرايت -

 هرانت
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، "هاي فقرزدايي و اهبردهاي مبارزه بافقر دركشورهاي درحال توسعهسياست"(، 1382گرينسپون، الخاندرو ) -

 به ترجمه ناصرموفقيان، موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

ها براي پايان  اهداف توسعه هزاره پيماني ميان ملت 2003عه انساني )سازمان ملل متحد( سالگزارش توس -

(، به ترجمه فرشادمومني، محمدرضاواعظ مهدوي، حسين غفراني اميرعباس فتاح زاده 1382دادن به فقر)

 ياسر مالي، موسسه فرهنگي ابن سيناي بزرگ،تهران

 ، به ترجمه عباس شاكري، نشر ني، تهران"ري اقتصادخردتئو"(، 1377ا.ا.والترز)ليارد،پي.آر.چي؛ -

، مجله "هاي كاهش فقرهاي اقتصادي سياستشناخت جنبه"(، 1378متوسلي، محمود؛ صمدي، سعيد ) -

 65-98،ص 55تحقيقات اقتصادي، شماره 

ده از بررسي تقاضاي اقالم يارانه اي براي خانوارهاي شهري در ايران با استفا"(،1382محسن پور،اصغر ) -

 ي ارشد، دانشگاه مازندران ، رساله كارشناس"سيستم معادالت تقاضاي ايده آل

ات سازمان ، انتشار1369-87"، نتايج تفضيلي آمارگيري از هزينه و درآمدخانوارهاي شهري"مركزآمار ايران،  -

 برنامه و بودجه، تهران

،انتشارات برنامه 1369-87 "هاي روستايينتايج تفضيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار"مركزآمارايران،  -

 و بودجه، تهران

 ،سازمان برنامه و بودجه، تهران  1369-87مركزآمار ايران، سالنامه آماري  -

)تخصصي بانک  ، نشريه روند"اندازه گيري و تجزيه و تحليل فقر و نابرابري"(، 1378ملک، فردريک ) -

 96-108ص  27و 26ي ج.ا.ا(، شماره مركز

 39-88،ص 8، مجله برنامه و توسعه، شماره "فقر: تعريف و اندازه گيري آن"(،1373يرهوشنگ)مهريار، ام -

كنکاش در وضعيت معيشتي مناطق شهري استان مازندران "(،1379نادران، الياس، غالمي نتايج اميري، سعيد) -

 57مجله تحقيقات اقتصادي، شماره  ،"«سياهي فقر در البالي برگهاي سبز»

، مجموعه مقاالت "مقايسه وضعيت رفاهي خانوارهاي شهري در شروع و پايان برنامه اول"(،1375نيلي، فرهاد) -

 63-74، سازمان برنامه و بودجه،ص گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقر زدايي)جلد دوم(

 17فصلنامه رفاه اجتماعي، سال چهارم، شماره  ،"فقر و نابرابري درآمددر ايران"(،1384هادي زنوز، بهروز) -

سيستم مخارج خطي الگوي تقاضاي خانوارهاي شهري در  "(،1374هاشمي، ابوالقاسم،خسروي نژاد، علي اكبر) -

 اقتصاد دانشگاه شهيدبهشتي، بهار ، مجله"ايران
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