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  تقدیم بھ                                              

  
مواره نگران پدرم کھ چشمھای مھربانش ھ                      

  من است
  

  و                                                  
  

مادرم کھ دعاھایش امید و شوق را در دلم زنده                 
  تر می سازد
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   چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات اجراي برنامه هاي توسـعه اقتصـادي ایـران بـر     

چهـار برنامـه    ناطق روستایی و شهري استان آذربایجان شرقی در طـی در م میزان فقر

  .توسعه اقتصادي بوده است

از اینرو جهت برآورد خط فقر و شاخص هاي فقر از آمار و اطالعـات گـرد آوري شـده    

در منـاطق  ) یک تا هفت و باالتر(درآمد خانوارها  -توسط مرکز آمار ایران که در پیمایش هزینه 

) 1388-1368(ی استان آذربایجان شرقی طی چهـار برنامـه توسـعه اقتصـادي     شهري و روستای

براي محاسبه خـط فقـر در نمونـه مـورد تحقیـق از روش نیازهـاي       . آمده است، استفاده گردید

اساسی استفاده شده که در این روش خط فقر به دو مولفـه غـذایی و غیـر غـذایی تقسـیم مـی       

ق، شاخص ها ي فقر شامل نسبت سرشـمار،  شـاخص   گردند، سپس بعد از برآورد خط فقر مطل

  .محاسبه شدند) توربک  -گریر -فوستر(شکاف فقر و شاخص شدت فقر 

برنامـه توسـعه اقتصـادي     نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که خط فقر مطلق طی چهـار 

. در مناطق شهري و روستایی استان آذربایجان شرقی روند صعودي داشته است) 1368-1388(

. همچنین در دوره فوق، خط فقر مطلق در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستایی بـوده اسـت  

در حالیکه شاخص هاي فقر شامل نسبت سرشمار،  شکاف فقر،  شدت فقر در مناطق شـهري و  

روستایی استان مورد بررسی طی اجراي برنامه اول افـزایش و طـی برنامـه دوم، سـوم و چهـارم      

  .ستکاهش نسبی داشته ا

شاخص نسبت سرشمار، شاخص شکاف فقر،  استان آذربایجان شرقی، خط فقر مطلق، :کلید واژه

  شاخص شدت فقر
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  :     مقدمه) 1-1

 1970از اواخـر دهـه    ،یک موضوع جهانی بوده و هست که اله فقر و فقر زداییمس در خصوص    

هاي اصالح ساختاري، آزادسازي و خصوصـی   به دلیل پذیرش برنامه 1980به ویژه با شروع دهه  

سازي توسط بسیاري از کشور هاي جهان، فقر و حمایت از گروه هاي آسیب پذیر با شـدت بـیش   

ـ . تري مورد توجه قرار گرفت کـه اجـراي برنامـه هـاي      دبسیاري از اندیشمندان بر این گمان بودن

بـه   در پاسخ به چنین وضـعیتی و . می دهداقتصادي، افراد فقیر و گروه هاي کم درآمد را افزایش 

نهادهـاي بـین المللـی و منطقـه اي اقـدامات عملـی را در پـیش        ، منظور جلوگیري از توسعه فقر

  .نام نهاد» ریشه کنی فقر « را دهه  2006-1997دهه  به طور مثال سازمان ملل ،گرفتند

در ایران و آغاز برنامه تعدیل اقتصادي، بخشی از خانوار ایرانـی  ) 1368(با شروع برنامه اول توسعه 

به همین دلیل، بحـث هـاي فـراوان  در ابعـاد     . دچار مشکل شدنددر تامین حداقل نیاز هاي خود 

فقر، انداره آن و تاثیر سیاست هاي  مختلف اقتصادي بـر فقـر   گوناگون، از دیدگاه نظري در مورد 

 به صورت عملی نیز براي مبارزه با فقر در برنامه هـاي توسـعه، طـرح سـامان    . صورت گرفته است

هدف اصلی ایـن پـژوهش ارزیـابی فقـر     . فقر زدایی تهیه و اجرا شده است دهی اقتصادي و الیحه

در ) 1388-1368(اجتمـاعی   ،چهـارم توسـعه اقتصـادي    طی اجراي چهار برنامه پنج ساله اول تا

  .استان آذربایجان شرقی بوده است

  :مسئله پژوهش )1-2

مطالعه کمی و مدرن در مورد فقر حدوداً از اوایل قرن بیسـتم شـروع شـده اسـت و فقـر بـه           

سیاسـی و   ،صورت هاي مختلف تعریف شده و مفهوم آن طی زمان و بر اثـر تحـوالت اقتصـادي   

فقر عالوه بر کسانی که از نیاز مـداوم گسـترده و عمیـق    . ماعی  و فرهنگی تغییر یافته استاجت

پایین تر از سطح زنـدگی متعـارف   شامل فقرایی می شود که مجبورند در سطحی  .رنج می برند

   .در یک دوره زمانی زندگی کنند و از ارزش هاي اجتماعی نیز محروم باشند
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ست که همه این تعاریف به نـوعی محرومیـت اشـاره مـی کننـد و      اشاره کرده ا) 1981( 1سن   

هنجارهایی تعیین می شود که ممکـن   و براساس .محرومیت یک مفهوم اجتماعی و نسبی است

در  .)2000،2001توسـعه   گذارش جهان( است در زمان ها و مکانهاي مختلف با هم فرق داشته باشد

برنامه هاي توسعه، طرح سـاماندهی اقتصـادي    1360ه در پایان  ده ایران نیز براي مبارزه با فقر

  .و الیحه فقر زدایی تهیه شد

توسـعه اقتصـادي کشـور بـا     اهداف توسعه به شـمار مـی رود و در برنامـه هـاي      از هش فقرکا  

 95در مـاده   .اهمیت مضاعف یافتـه اسـت  تحقق عدالت اجتماعی گردیده  تاکیدي که بر بسط و

براي کاهش فقر و نابرابري بر عهده دولـت گذاشـته    تکالیف متعدديقانون برنامه چهارم توسعه 

  .                       شده است

اندازه آن و تاثیر سیاست هاي مختلـف اقتصـادي بـر فقـر مطالعـات  مختلفـی        در مورد فقر،   

نتـایج مطالعـات    .ستصورت گرفته است و نتایج مطالعات به حوزه تصمیم گیري منعکس شده ا

اندازه فقر در ایران طیف وسیعی را در بر می گیـرد بـه طـوري کـه بـین      از این است که حاکی 

مـی توانـد   فقر   اندازه در تفاوت. در مورد درصد جمعیت  فقیر اختالف نظر وجود داردمحققین 

اول آنکه مفهوم فقر و نوع نگاه به فقـر و طـرز تلقـی از آن در نظـر      ،چند علت می باشد بواسطه

دوم آنکه براي انـدازه گیـري فقـر روش واحـد     . ف ممکن است تفاوت داشته باشدمحققین مختل

انـدازه هـاي متفـاوتی از فقـر      ،به کارگیري روشهاي مختلـف مورد توافق وجود ندارد و به دلیل 

تغیر یا متغیرهایی که به کمک آنها فقر ارزیابی مـی شـود متعـدد مـی     م سوم. ی کنندمارش زگ

  .در اندازه فقر در مطالعات مختلف می شود باشند که همین موجب تفاوت

قت تعریف و شناسایی کـرد و از جنبـه عملـی    لفه هاي آن را به دؤباید فقر و م ,جنبه نظري از  

 قـر درسـطح اسـتان مـی توانـد     ف مطالعـه  .اندازه فقر در جامعه مورد نظر اندازه گیري شود ,باید

 .ایـدار و برنامـه ریـزي منطقـه اي باشـد     زمینه ساز فقر زدایی در راستاي نیـل بـه توسـعه اي پ   
                                                

Sen .١  
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فقر و تجزیه وتحلیل آن در سطح استان می تواند راهنمایی بـراي برنامـه    ريررسی آماب بنابراین

ثر جامعـه  وبا گسترش فقر تقاضاي م در حالیکه. و پیامدهاي آن باشدریزان در جهت فقر زدایی 

   .ودکه این خود موجب کاهش تولید و اشتغال می ش یافتهکاهش 

  :ضرورت واهمیت موضوع) 1-3 

از مفهوم فقر است که تصویري مبنی از فقر در طول زمان ارائه میدهـد و   سنجش فقر کلیتی   

دولت را قادر می سازد تا اهداف قابل سنجش خود در جهت کاهش فقر را بر اسـاس آن تنظـیم   

در مـورد فقـر صـورت     با توجه به اینکه در سطح استان آذربایجان شرقی مطالعـه جـامعی  . کند

نگرفته، ضرورت چنین مطالعه اي مطرح است که می تواند براي مسئولین استان و حتی کشـور  

در سیاستهاي آتی برنامه هاي توسعه اي، برنامه ریزي منطقـه اي و سیاسـت گـذاریهاي توزیـع     

 می تواند زمینه ساز فقـر زدایـی   جهت کاهش سطح و شدت فقر استان رهگشا باشد و همچنین

  . در راستاي نیل به توسعه اي پایدار و برنامه ریزي منطقه اي باشد

  

  :پرسش هاي پژوهش ) 1-3

به چه میزان بـوده   شرقیدر استان آذربایجان  1388تا  1368خطوط فقر در سالهاي   -1-2-1

  است؟

ذربایجـان شـرقی   آدر اسـتان   1388تـا   1368در سـال    2تر گریر توربکشاخص فوس  -1-2-2

  ده؟چقدر بو

داشـته   ذربایجان شـرقی آاستان چهار برنامه توسعه تغییر معنا داري بر فقر اجراي آیا   -1-2-3

  است؟

  

                                                
Foster, James, J. Greer , and Erik Thorbecke .٢  
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  :اهداف پژوهش ) 1-5

طراحی هر گونه سیاست هاي توسعه اقتصـادي و حمـایتی بـراي اقشـار فقیـر و کـم درآمـد           

 سـتا هـدف اصـلی   در زمینه فقر است در ایـن را  مناسب و شاخص هاي درست نیازمند اطالعات

-طی برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصـادي  شرقی ارزیابی فقر در استان آذربایجان وهشژاین پ

  .می باشد اجتماعی اول تا چهارم

  

  :فرضیه پژوهش)  1-6

، شـکاف فقـر   ،نسـبت سرشـمار  ( باعث کاهش شاخص هاي فقر اجراي برنامه توسعه اقتصادي   

  .شده است در استان آذربایجان شرقی) شدت فقر 

  

  : اطالعات مربوط به روش شناسی پژوهش)  1-7

  : عریف جامعه آماري و ویژگی هاي آنت  -1-7-1

ی است و منبع آماري مورد استفاده ریز داده شرقجامعه آماري مورد پژوهش استان آذربایجان   

) 1388 -1368( درآمـد خانوارهـا از سـال    -هاي آماري گرد آوري شده در پیمایش هاي هزینه 

  .می باشد

در   5شـدت فقـر   شـاخص  4،نسبت شکاف فقر 3،نسبت سرشمارسپس شاخص ابتدا خط فقر و   

سپس این شاخص ها طی برنامه هاي اول تـا چهـارم    .برآورد می شود) 1388تا  1368( سالهاي

   .مورد مقایسه قرار می گیرد

  
                                                

.Head-cunt inde ٣  

Index . Poverty gap ٤  

  

Squared Poverty Gap (Poverty Severity) Index .٥  
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  :روش نمونه گیري و حجم تقریبی نمونه  -1-7-2

داده هاي مربوط به نمونه گیري از . ستدر این پژوهش از آن استفاده شده اجامعه آماري که    

مـی   1388تا  1368بودجه خانوار و خصوصیات آن در استان آذربایجان شرقی، در طی سالهاي 

این نمونه گیري توسط مرکز آمار ایران انجام شده است و تعداد خانوارها در هر سال ثابت . باشد

   .هر سال متغیر می باشدنبوده و تعداد آن در 

  :ابزار سنجش، مقایسه هاي سنجش  -1-7-3

پـس از   .میشـود هاي فقر از خـط فقـر مطلـق اسـتفاده      ر این پژوهش براي محاسبه شاخصد   

شکاف فقـر   و نسبت سرشمار اخصش یبایجان شرقاستان آذرخط فقر شهري و روستایی ورد آبر

در ایـن   .شـود ورد میآبـر )  STATA ( افـزار نـرم   طریـق  از )شدت فقر( توربک-گریر-فوستر و

بـا  و ، می شود محاسبه )1388تا1368( وهش شاخص هاي مورد نظر در استان طی سال هايژپ

به قضاوت می نشـینیم کـه    اقتصادي توجه به نتایج مورد نظر در ابتدا و انتهاي هر برنامه توسعه

مناطق روستایی و شهري اسـتان   در در اندازه فقر اقتصادي برنامه هاي توسعه تا چه حد اجراي 

  ؟مؤثر بوده است آذربایجان شرقی

  : ساختار پژوهش  ) 1-8

در فصل اول به ارائه کلیـات تحقیـق پرداختـه    . فصل تدوین شده است 5پایان نامه حاضر در    

در فصـل سـوم   . مفاهیم و شاخص هاي فقر بیان شده است در فصل دوم به ادبیات پژوهش، .ایم

در فصل چهارم به اندازه گیري خط فقر و  شینه تحقیق در ایران و جهان پرداخته ومروري بر پی

در اسـتان آذربایجـان   )شـدت فقـر   شاخص، نسبت شکاف فقر،نسبت سرشمار (فقرشاخص هاي 

در فصل پنجم بـه جمـع بنـدي و نتیجـه     . می شود پرداخت شرقی در مناطق شهري و روستایی

  .مطرح شده را خواهیم داشتگیري و ارائه پیشنهادات از مباحثه 
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  2 فصل
  

  مفاهیم و شاخص ها
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  :مقدمه  -2-1

 زمان و مکان برحسب تعاریف این البته .است شده تعریف مختلف هاي صورت به فقر    

 و محققان این اکثر ولی؛ است داشته وجود نظر اختالف محققان بین و اند بوده هم از متفاوت

   .دارند نظر اتفاق فقر تعریف به ازنی خصوص در مفسران

 ارائه فقر از تعریفی  )1970( و) 1960( هاي دهه در فقر خصوص در خود مطالعات در 6تانسند

گسترده اي از آن استفاده بطور و بود مهم بسیار هایش یافته و وي دیدگاه به توجه با که داد

 با کهرا زمانی می توان فقیر به حساب آورد افراد، خانواده ها و گروهاي جمعیتی « : شده

 معمول و امکانات شرایط و فعالیتها در مشارکت غذایی، هاي رژیم انواع کسب براي منابع فقدان

  ».باشند مواجه زندگی،

 خصوص در گرفته صورت تعاریف کلیه که کرده اشاره 1981 سال در خود مطالعات در 7سن

 که است نسبی مفهوم یک خود محرومیت البته، کنند می اشاره محرومیت به نوعی به فقر

 در که معنی بدین .باشند داشته فرق هم با کامال متفاوت زمانهاي و ها مکان در است ممکن

 حیات ادامه براي که شود تلقی امکانات از محرومیت فقر، است ممکن توسعه درحال کشور یک

 نسبی محرومیت بر یافته توسعه کشور یک در حالیکه در دارو، مسکن، غذا، نظیر؛ است ضروري

  .دارد داللت متوسط زندگی یک وامکانات شرایط از

 فرد هر که فرصتهایی و دارائیها از محرومیت از است عبارت؛ فقر آسیا، توسعه بانک دیدگاه از

 .باشد می آنها مستحق

 نوزدهم قرن اواخر در انگلستان کشور در فقر مطالعات پیشگامان از نفر دو 8نتريارو و بوت

 و مطلق فقر بین که کردند تالش دو این .دهند ارائه فقر از مناسبی تعریف یک که کردند سعی

                                                
6 . Townsand(1979) 
7  . Sen (1981) 
٨. Booth & Rowntree  
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 بر که علمی تعریف متضمن و است عینی موضوع یک مطلق فقر .شوند قائل تمایز نسبی فقر

 الزم زندگی حفظ براي که است نیازهایی حداقل ؛منظور و است گرفته شکل معاش حداقل پایه

  .ستا

 شده تعریف زندگی استاندارد حداقل کسب در ناتوانی عنوان به مطلق فقر ترتیب این به     

 نخواهد زندگی ادامه براي را الزم توان ،باشد حداقل این از کمتر سطحی در فردي اگر. است

 قلحدا داشتن بدون افراد چگونه که آید می پیش تناقض این تعریف این اساس بر .داشت

 فقر پردازان نظریه نظر با مطابق سؤال این جواب بود؟ هندخوا زندگی به قادر اولیه نیازهاي

 معاش حداقل آنها براي اگر و بود نخواهند زنده طوالنی مدت براي آنها که است این مطلق،

 خواهند یخ زمستان در بریتانیا نظیر کشوري در شاید و مرد خواهند گرسنگی از نشود فراهم

 الزم کار این براي .دارد معاش حداقل تعریف چگونگی به بستگی ،مطلق فقر تعریف نابراینب. زد

 مشکل خدمات و کاالها از میزان چه به دسترسی با و دارند نیاز چیز چه به مردم بدانیم است

 بوت ،کار آخرین با معاش حداقل یا مطلق فقر از ایده نوع این. شد خواهد برطرف آنها فقر

  .تاس رتبطم) 1941و1901(روانتري  و )1889(

، داوریها آن در که است نسبی موضوع یک که دارد قرار نسبی فقر، مطلق فقردر مقابل   

 از معین سطح یک کسب در ناتوانی عنوان به نسبی فقر ..است مؤثر فقر سطح برتعیین

 شده ریفتع شود می داده تشخیص مطلوب یا الزم فعلی جامعه در که زندگی استانداردهاي

 منابع فقدان از ناشی صرفا فقر .است درآمدي شدید اختالف از ناشی که نسبی فقر در .است

 حداقل به دسترسی جهت فرد منابع کمبود از ناشی ،بلکه نیست اساسی نیازهاي تأمین جهت

 و درآمد توزیع در نابرابري به نسبی فقر تعریف در بنابراین ..باشد می جامعه زندگی استاندارد

 در ينابرابر عمق به دستیابی منظور به . .شود می توجه افراد درآمد مطلق میزان از بیش ثروت

              توسط شده دریافت درآمد کل درصد توان می ،خانوارها یا افراد بین )مصرف( یا درآمد توزیع
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، کرد مقایسه قشر ثروتمندترین توسط شده دریافت درصد درآمد با را جامعه قشر فقیرترین

 می تعریف مختلف صورتهاي به مختلف کشورهاي در مفهوم این که داشت توجه باید البته

 و اولیه فقر بین روانتري. است یافته تغییر نیز اقتصادي تحوالت اثر بر زمان طی در و شود

 تأمین رد افراد آن در که است فقري :اولیه فقر وي نظر به .است شده قائل تفاوت نیز ثانویه

 افراد آن در که است فقري :ثانویه فقر و ندارند را منابع به دسترسی اساسی و اولیه نیازهاي

 خود معاش سطح افزایش براي را آنها از استفاده توانایی ولی ،دارند را اولیه منابع به دسترسی

  .ندارند

 رفاه با فقر رابطه، دارد وجود نظر اختالف صاحبنظران و محققان بین آن در که دیگري نکته   

 به را آن و نگریست رفاهی دیدگاه از باید را فقر که دارند این بر اعتقاد برخی .است اقتصادي

 تر بیش یافته توسعه کشورهاي در .گرفت اندازه خانوار کلی سالمت و رفاه از جزیی عنوان

 مقابل در. کنند می پیروي دیدگاه این از آن گیري اندازه و فقر تعریف زمینه در صاحبنظران

 غیر دیدگاه از ،فقر گیري اندازه و تعریف که آنست بهتر که معتقدند )1977(بن نظیر افرادي

 صرف خانواده افراد دسترس در موجود منابع میزان اصلی معیار و گیرد قرار بررسی مورد رفاهی

 نیز اجتماعی هاي شاخص از تعدادي کمک به توان می را فقر  .باشد آنها رفاه میزان از نظر

 نمود گیري اندازه را فقر توان می آنها کمک به که اجتماعی هاي شاخص. نمود گیري اندازه

 از که OECD (10( هاي شاخص مجموعه و (M.B.N) 9اساسی نیازهاي حداقل :عبارتند از

   :از عبارتند و شده تشکیل شاخص 15

                                                                                                                              زندگی به امید - 1

                                                    ) بزرگساالن و کودکاننوزادان،( میر و مرگ نرخ -2

                                                
Minimum Basic Need .٩      

  
10. Organization for Economic Cooperation and Development 
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                                                                           هستند نیوز کم که دچار کودکانی درصد  -3

  دبستان سالهاي متوسط - 4 

 5 GDP) –  (سرانه  

  خانوار سرانه درآمد - 6 

  بیکاري نرخ - 7  

  سالم آب به دسترسی  -8  

معرفی  ار 11(HDI) انسانی شاخص توسعه :بنام ترکیبی شاخص) UNDP ( 1990 سال در 

  .نمود

HDI تعریف می تولد بدو در زندگی به امید براساس که ،عمر طول :است استوار مؤلفه سه بر 

 قدرت و سرانه GDP برحسب هک( زندگی سطح همچنین و سوادي با و آموزش میزان ،شود

را   (HPI)12 ،انسانی فقر شاخص  ، HDI معرفی بر عالوه  UNDP ).شود می خرید تعریف

 و دانش عمر، طول :کند می منعکس بعد سه از را زندگی محرومیت ,شاخص ینا. نمود تعریف

 4 از قبل رود می انتظار که افرادي درصد :برحسب عمر طول بعد از محرومیت، زندگی سطح

 سطح در محرومیت و سواد بی بالغ افراد درصد: برحسب دانش در محرومیت و بمیرند سالگی

 که افرادي درصد ندارند، دسترسی سالم آب به که افرادي ددرص ،متغیر سه ترکیب از ؛زندگی

 هستند وزنی کم دچار که اي ساله پنج کودکان درصد و ندارند دسترسی بهداشتی خدمات به

  .آید می بدست

HDI و کشور یک توسعه انسانی و پیشرفت میزانHPI، اندازه را کشور محرومیت میزان 

 یا فرد که شود اطالق وضعیتی به فقر که داشت هاراظ توان می این بر عالوه .کند می گیري

        مفهومی معاش حداقل یا رفاه حداقل اما .نباشد برخوردار معاش حداقل یا رفاه حداقل از خانوار

                                                
  Human Development Index. ١١  

  ١٢ .Human poverty Index  
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 حداقل یا رفاه حداقل مفهوم در تغییر کوچکترین .ندارد وجود آنها براي واحدي تعریف که است

 معاش، حداقل به راجع توافق عدم علیرغم .شود فقرمی اندازه در سیاسا تغییر موجب معاش

 اندازه محاسبه امکان آن کمک به تا دهد ارائه آن از عملیاتی تعریف یک است ناچار محقق هر

 آن ریالی ازاي به ما محاسبه براي شرایط ،معاش حداقل تعیین و تعریف از پس .آید فراهم فقر

 فقر اینکه به توجه با. است موسوم فقر خط به معاش حداقل تأمین ریالی هزینه .شود می فراهم

 میتوان بنابراین شود می تعریف ذهنی فقر و نسبی فقر ،مطلق فقر :همچون مختلفی ابعاد از

 ادامه در .گرفت اندازه بتوان را فقر خط انواع فقر مختلف مفاهیم به توجه با که داشت انتظار

  .گیرد می قرار توجه مورد ,آن گیري اندازه هاي روش و فقر خطپژوهش  این

  

  رقــف طــخ 2-2-

  تعاریف -

 یک در فرد یک که مخارجی از است عبارت فقر خط )1998 ( 13راولیون مارتین عقیده به     

 به که افرادي .شود می متحمل رفاه حداقل سطح یک به دسترسی براي معین مکان و زمان

 رفاه حداقل سطح این به که کسانی و شوند می تلقی فقیر ندارند دسترسی رفاه سطح این

 از آنها تمیز و فقیرها تعیین و فقر گیري اندازه براي .باشند می غیرفقیر، دارند دسترسی

 چگونه و چیست آستانه این .باشد می نیاز فقر خط بنام مالك یا آستانه یک به غیرفقیرها

 ارائه براي مخارج حداقل و پولی واحد براساس توان می را آستانه این شود؟ می ريگی اندازه

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

 ادامه براي معاش حداقل محققین از بعضی .شود ارائه فقر خط و فقر از مختلفی تعاریف که

 فقر که این به بسته .کنند می تعریف بدن نیاز مورد پروتئین و انرژي میزان برحسب را حیات

                                                
Ravallion, M (1998)  .13  
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مرز بین فقیران و  که شود می تعریف اي آستانه شود، گرفته نظر در نسبی یا مطلق مفهوم به

 ترتیب این بهشود می نامیده 14)فقر خط( آستانه اینسایر افراد جامعه را مشخص می کند 

 از یک هر انتخاب که است نسبی و مطلق مفهوم دو داراي نیز فقر خط که شود می مالحظه

بر  مبتنی فقر هاي شاخص زیرا. باشد می اهمیت حائز فقرزدایی عملی هاي سیاست در دو، این

 کوتاه اجتماعی -  اقتصادي تغییرات مقابل در هاي متفاوتی مفهوم، حساسیت دو این از یک هر

  .دهند می نشان خود از درآمدي نابرابري یا و مدت بلند و مدت

 زمینه به توجه با که است درآمدي مقدار از است عبارت « 15مطلق فقر خط تعریف، براساس   

 افراد نیازهاي حداقل تأمین براي بررسی مورد جامعه... ، اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، هاي

 درآمد، میزان حداقل مانند( شرایطی حداقل یا و است الزم )... و مسکن پوشاك، غذا، مانند(

 عنوان به بررسی مورد فرد تا شود می موجب آن تأمین عدم که است )...و مسکن تحصیالت،

می  نیز 16» اساسی نیازهاي«  را روش فقر خط تعیین روش این شود، گرفته نظر در فقیر

 غذایی هاي هزینه تأمین براي درآمد از میزانی یک ابتدا روش این در )1371قمی ابوالفتحی( ».گویند

 سایر حداقل هزینه تأمین براي ثابت درآمد مقداري یا سپس ،شود می گرفته نظر در مصرفی

 تأمین براي نیاز مورد درآمد میزان یا و ) روانتري روش( شود می افزوده آن به اساسی نیازهاي

 به غذا هزینه نسبت هندسی میانگین از استفاده با فرد ماندن زنده براي الزم غذاي هاي هزینه

 نیازهاي هزینه تأمین براي نیاز مورد درآمد حداقل به ،بررسی مورد جامعه در فرد کل هزینه

 جامعه، در انگل مصرف تابع به توجه با اینکه یا و)ارشانسکی روش( شود می تبدیل اساسی

 تأمین ايبر نیاز مورد درآمد حداقل به غذا هزینه نسبت براي را معمولی و مشخص اندازه

. سنجند می آن با رااد افر از یک هر درآمد به غذا هزینه نسبت و گرفته نظر در اساسی نیازهاي

 نظر در معلوم و مشخص اندازه از بزرگتر جامعه فرد هر براي نسبت این اندازه که صورتی در

                                                
14 . Poverty line 
 ١٥ .  Absolut poverty    
16 . Basic-Needs Approach 
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 براي واقعم برخی در 17 .)ا غذ نسبت روش( شود می محسوب فقیر وي ،باشد شده گرفته

 جاي به که صورت این به .شود می بکارگرفته تعدیل اندکی با ارشانسکی روش فقر خط تعیین

 میانگین از بررسی مورد جامعه درکل فرد هزینه کل به غذا هزینه نسبت هندسی میانگین

  .شود می استفاده جامعه درآمدي طبقه ترین پائین افراد هزینه کل به غذا نسبت

 هاي ویژگی حداقل ،الزم درآمد حداقل روش از مطلق فقر خط تعیین رايب اوقات گاهی   

 سرانه، مسکونی بناي زیر سطح حداقل روزانه، دریافتی پروتئین و کالري حداقل نظیر کیفی

 نظر در نیز... و  خانواده باسواد افراد تعداد حداقل خانوار، سرپرست تحصیالت میزان حداقل

 نباشد دارا را ویژگیها این از یکی حداقل جامعه افراد از یک هر که صورتی در و شوند می گرفته

  .شود می محسوب فقیر

 مرز یک شکل به یا و جامعه درآمد )میانگین یا( معینی درصد صورت به یا 18نسبی فقر خط    

 بوالفتحیا ( شود می تعریف گیرند، می قرار آن از پایینتر جامعه افراد از معینی درصد که درآمدي

 عنوان به افراد از اي عده جامعه در همواره که شود می موجب نسبی فقر خط انتخاب )1371قمی

 نظیر مرفهی جامعه در حتی نسبی فقر از تعریف این براساس نمونه عنوان به .شوند معرفی فقیر

 از تر پایین جمعیت از گروهی همواره اساسی، نیازهاي رفع و درآمدها افزایش علیرغم آمریکا،

   دشون می محسوب فقیر بنابراین و داشته قرار درآمد) میانه نصف آمریکا در( میانه معین درصد

 و درآمد کل هم قدر هر که کند می بیان طور این نسبی فقر خصوص در19)1998( ساهیل

 ».بود خواهد ما با یشههم کلمه، نسبی مفهوم به فقر « یابد افزایش جامعه افراد متوسط درآمد

 فقرزدایی سیاستهاي در را آن از  استفاده که است نسبی فقر خط اشکال مهمترین مسئله این

 فقر کاهش در سیاستها این اثرات گیري اندازه در آن کاربرد زیرا .کند می مشکل دچار

                                                
17 .  Food – Ratio Method 
١٨. Relative poverty  

Sawhill . ١٩  
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 فقر یانگرنما آنکه از بیش نسبی فقر هاي شاخص و نسبی فقر خط .آورد می بوجود را تناقضاتی

 نابرابري تغییرات تنها زیرا .دهند می نشان را جامعه در درآمد توزیع نابرابري میزان ،باشند

 اندازه جامعه اجتماعی - اقتصادي توسعه و رشد و گذارد می اثر برآنها جامعه در درآمد توزیع

 اجتماعی - اقتصادي توسعه و رشد نتیجه در مطلق فقر خط حالیکه در .دهد نمی تغییر را آنها

   .کند می تغییر

 برخوردار توجهی قابل مزایاي از نسبی فقر خط با مقایسه در فقر مطلق خط انتخاب اینرو از   

 فقر خط کاربرد بر متکی فقر خصوص در شده انجام  بررسیهاي  عمده دلیل همین به و است

 .است مطلق

 به دسترسی براي معین کانم و زمان یک در فرد یک که مخارجی :از است عبارت فقر خط   

 فقیر ،ندارند دسترسی رفاه سطح این به که افرادي .شود می متحمل رفاه حداقل سطح یک

 می غیرفقیر دارند دسترسی آن از باالتر و حداقل رفاه سطح این به که کسانی و شوند می تلقی

 .باشند

   :رفاه حداقل تأمین هزینه -2-3

 دیدگاه از باید را فقر معتقدند اقتصاددانان از بعضی شد اشاره قبال که ههمانگون مطلوبیت     

 مطلوبیت تابع و گردد می مشخص مطلوبیت تابع برحسب رفاه اقتصاد، در .نمود تعریف رفاهی

 افراد ترجیحات مطلوبیت تابع این واقع در و شود می تعریف خدمات و کاالها مصرف اساس بر

 می را فقر خط اساس این بر .کند می مشخص خدمات و کاالها فمختل هاي بسته به نسبت را

 قیمتهاي به توجه با را هزینه کمترین که کرد تلقی کننده مصرف مخارج تابع از اي نقطه توان

 می مشخص را معین مشخصات با خانوار یک براي رفاه معین سطح یک به رسیدن براي رایج

را    مصرفی بردار را که x  خصوصیات ربردا با خانواري، موضوع دقیقتر درك براي. کند
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 وي دسترس در که هایی بسته به نسبت کننده مصرف رحجان .بگیرید نظر در کند می مصرف

    مطلوبیت تابع بصورت  باشد می

  

 به هر بسته اي نظیر  xو براي خصوصیت   تابع  این برحسب بطوریکه؛ شود می داده نمایش 

q تابع مخارج . عددي نسبت داده می شود  

  

به بردار قیمت براي دسترسی به مطلوبیت  xکمترین مخارج یک خانوار با خصوصیات 

p  مشخص را غیرفقیر و فقیر مرز که باشدسطحی از مطلوبیت   اگر . دهد می نمایش را 

  : با بود خواهد ربراب فقر خط صورت این در. نماید

  
 معین خصوصیات و رایج هاي قیمت به توجه با فقر خط داشت اظهار توان می اساس این بر

 برحسب را فقر ،فوق تابع .است فقر سطح با متناظر مطلوبیت تأمین براي هزینه کمترین خانوار،

 اساسی کلمش دو با فقر خط محاسبه در. کند می تعریف پول حسب بر فقر به رفاه و ،مطلوبیت

 .ی که به ترتیب مورد بحث قرار می گیرندشناسای مشکل و مرجع تعیین مشکل :هستیم مواجه

 خط بتوان آن برحسب تا کنیم تعیین را مرجع مطلوبیت سطح باید ابتدا ؛فقر خط تعیین براي

    فقر

  

 اختیاري ورتصب توان می را مطلوبیت سطح این شود اظهار است ممکن .کنیم محاسبه را

 نیست اختیاري مرجع مطلوبیت سطح تعیین فقر خط محاسبه هنگام به عمل در .کرد انتخاب

  .کند می متأثر شدت به را فقر اندازه مطلوبیت سطح این زیرا
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 می تأثیر معین محیط یک در شده گیري اندازه فقر میزان بر تنها نه مرجع مطلوبیت سطح

 یک در بنابراین .کند می تعیین نیز را فقر مشکل حل براي الزم نابعم میزان بلکه، گذارد

 می حساس بسیار فقر با مبارزه براي منابع هدایت براي مرجع مطلوبیت برسطح توافق جامعه،

   .باشد

 داشته وجود توافق مطلوبیت فضاي در فقر خط مقدار خصوص در اگر حتیاز سوي دیگر       

 که است این استاندارد روش. است باقی هزینه تابع شناسایی مورد در دیگري مشکل .باشد

 این مشکل. کنیم گیري اندازه کننده مصرف تقاضاي رفتار برحسب را هزینه تابع پارامترهاي

 یک هر و باشد می متفاوت جمعیتی ترکیب و بعد اندازه لحاظ به خانوارها خصوصیات که است

 کننده مصرف تقاضاي رفتار در آنکه بدون گذارند می تأثیر خانوار رفاه بر خصوصیات این از

  .باشد می مطرح بنیادي مشکل یک عنوان به شناسایی بنابراین .باشند آشکار

 و است نیاز زیادي اطالعات به خانوار خصوصیات شناسایی و مرجع مطلوبیت سطح تعیین براي

  .باشیم اطالعات بدنبال باید حوزه دو در قعوا در .کند نمی کفایت مصرفی رفتار نظریه

 اندازه در ،معین هاي قابلیت و توانایی به دسترسی الزامات خصوص در عینی اطالعات -1

 مشارکت و فعال و سالم زندگی همچون اساسی هاي قابلیت به را فقر خط معموال ،فقر گیري

 .نمود تعریف مادي هاي قابلیت حداقل برحسب را فقر سن، کند می مرتبط جامعه در کامل

 نمی توجه مورد فقر و رفاه از افراد تصور روشها این در رفاه، مفهوم به راجع ذهنی اطالعات -2

 رفاه به راجع افراد ذهنیت مورد در اطالعاتی فقر، خط محاسبه ذهنی روش در حالیکه در .باشد

 برحسب را فقر خط وانت می روش دو هر برحسب که داد نشان توان می .است نیاز مورد فقر و

  .نمود تعریف رفاه از معینی سطح تأمین براي الزم هزینه
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   عینی فقرهاي خط  - 2-4

 رابطه در مرجع مطلوبیت سطح شود می کوشش فقر خط محاسبه ،عینی هاي روش در

  
 زندگی داشتن و سالمت حفظ براي کافی مصرف همچون معین اساسی هاي قابلیت حصول به

  .شود مرتبط جامعه در مشارکت و فعال

 و ها قابلیت از ثابتی مجموعه برحسب باید می را فقر که داشت اظهار) 1987-1985( 20سن

 می که کاالهایی دیدگاه این از. نمود تعریف است آنها انجام به قادر شخص که هایی فعالیت

 .باشند می ثابت ها قابلیت ولی باشند می متغیر ،کنند تأمین را ها قابلیت این توانند

 گیري اندازه مرسوم رویکرد به چگونه ها ایده قابلیت که کنیم می اشاره ابتدا قسمت این در

 ها قابلیت بر مبتنی فقر خط تعیین براي عملی اساسی روش دو سپس و شود می مرتبط رفاه

                   .شود می ارائه

  

 :درآمدها مقابل در ها قابلیت  - 2-5

 رفاه پولی گیري اندازه. است رفاه پولی گیري اندازه از متفاوتقابلیت  ایهپ بر رفاه مفهوم     

 درآمد به ها قابلیت چگونه که دهیم می نشان بحث این ادامه در .است اقتصاددانان نظر مورد

  .شوند می مرتبط واقعی

 مقدار از تابعی ها قابلیت این و شود داده نشان ر بردا با خانوار هاي کنید قابلیت فرض

 ها قابلیت تابع صورت این در .شدبا  خانوار خصوصیات  خانوار توسط مصرفی کاالهاي

  : نوشت توان می زیر ،بصورت را

 
  .گرفت نظر در ها قابلیت از تابعی بصورت توان می را مطلوبیت صورت این در

                                                
 Sen (1985-1987)  .٢٠  
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                        (2 )  

  یعنی اصلی تابع مطلوببه ) 2( در رابطه) 1(با قراردادن رابطه  و

 

  و تابع مخارج متناظر با آن  یعنی  

  

 پولی گیري اندازهو  تقاضا رفتار در مشخصی هاي قابلیت ضمنی بطور بنابراین. دست می یابیم 

  .شود می لحاظ مطلوب

 در اما .باشد نمی ها قابلیت تصریح به نیازي ه،ارف اقتصاد کاربردي هاي بحث از بسیاي در

 اي ویژه اهمیت از ها قابلیت مفهوم تصریح فقر، گیري اندازه نظیر رفاه خاص کاربردهاي

 ها قابلیت تعیین سازد می مشخص را فقر مرز که مطلوبیت از سطحی تعیین در .است برخوردار

 مشارکت با همراه فعال سالم زندگی امکان که هاي توانایی برحسب فقر یفتعر .است ضروري

 اجتماع نظر از و است مطلوبیت مجرد مفهوم از تر روشن بسیار سازد می فراهم را اجتماعی

 خط با متناظر مطلوبیت باشد، فقر از گریز براي توانایی میزان cz اگر. می باشد تر پذیرش قابل

 رابطه  در فقر

  

   بصورت توان می را

  

 بر مبتنی فقر خط توجه با را بحث .نمائیم دقیقتر را فوق بحث چارچوب اینکه براي. نوشت 

 فیزیکی کارکردهاي و روزانه فعالیتهاي فقر، خط عینی هاي روش رد .دهیم می ادامه تغذیه

 روزانه فعالیتهاي انجام براي که شود می بررسی اساس این بر .گیرد می قرار توجه مورد مردم

 عنوان به غذایی مواد این تأمین هزینه سپس و است نیازمند غذایی مواد میزان چه به فرد هر

 .شود می گرفته نظر در فقر خط
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 به آنها میزان که باشند می فرد قابلیتهاي همان واقع در فرد روزانه فعالیتهاي فوق بحث در

 توسط و است وابسته اشتغال وزن، سن، همچون افراد یاتخصوص و غذایی مواد مصرف میزان

  فرمول

  

 غذایی مشخص می شود با نیازهاي آن اساس بر که استانداردي فعالیت سطح .شود می تعیین

 که اشاره دارد  مرجع  مطلوبیت سطح به ضمنی طور بهنیز  .نشان داده می شود  

 شود می بررسی آن از پس . نمی باشد  تعیین به نیازي عملی و کاربردي مطالعات در البته

  .است نیاز هزینه میزان چه مرجع مطلوبیت سطح به دسترسی براي که

 
 یک مربوطه اي تغذیه نیازهاي و فعالیت سطح تعیین که شود می مالحظه اساس این بر   

 فقر خط تعیین براي روش این در .است عینی رویکرد در فقر خط نتعیی براي عملی روش

 به توان می را ها قابلیت دامنه بلکه کنیم محدود معینی هاي قابلیت به را خود که نیست نیازي

 .داد گسترش سیاسی یا و فرهنگی اجتماعی، هاي مشارکت همچون مسائلی

 گذاردن کنار معنی به الزاما ها تقابلی برحسب فقر تعیین که رددا آن بر داللت فوق بحث

 بین رابطی فرد هاي قابلیت فوق بحث در واقع در .باشد نمی فقر پولی گیري اندازه روشهاي

 فقیر که سازد می فراهم را امکان این و باشد می شده مصرف کاالهاي میزان و مطلوبیت

 قابلیت از اي موعهمج به نسبت افراد رجحان اساس بر مطلوبیت فوق رویکرد در .شود شناخته

 رویکرد این در همچنین .باشد می مطرح رفاه شاخص عنوان یک به و شود می تعریف ها

 معرفی بواسطه بلکه ،شود نمی مطلوبیت جانشین رفاه شاخصقابلیت ها به عنوان  مفهوم

 .کند می کامل را مطلوبیت مفهوم فقر، ارزیابی براي زیادي اطالعات

 : از عبارتند عمده موضوع دو میان این از که است طرح ابلق زیادي نکات خصوص این در
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 نیازهاي تعیین براي همچنین و ندارد وجود توافقی ها قابلیت استاندارد سطح خصوص در -1

  .ندارد وجود توافقی نیز مورد این در که شود مشخص ها فعالیت سطح باید اي تغذیه

 و درآمد به توان می چگونه»  استانداردقابلیت هاي «است پس از تعیین  این دوم مشکل  -2 

 .رسید آن با متناظر مصرف میزان

 از که نمود معرفی توان می گیري اندازه براي را مختلفی روشهاي فقر خط عینی رویکرد در

  .نمود اشاره روش نیازهاي اساسیو میزان دریافت انرژي غذایی  روشجمله می توان به  این

  

  :ذهنی فقر خط  -2-6

براي  الزم درآمد حداقل که است استوار سؤال این پایه بر ذهنی فقر اي محاسبه خطبر     

 درآمد از سطحی چه شما بنظر شود می پرسیده فرد از مثال براي. باشد می چقدر حیات ادامه

 می جستجو را درآمد از سطحی آن سؤال این واقع در .گیرید می نظر در حداقل عنوان به را

 فرد نظر از اساس این بر. نیست خود نیازهاي به پاسخگویی به قادر آن از کمتر با فرد که کند

 این البته. شود می تلقی فقیر باشد درآمد حداقل از کمتر درآمدش که فرد هر ،شونده سؤال

 درآمد سطوح با افراد با مثال براي ،سازد رهنمون ناسازگاري نتایج به را ما است ممکن روش

 .گیرد صورت متفاوت حمایتی برخوردهاي است ممکن یکسان رفاهی وضعیت با یا و یکسان

 درآمد و خانوار بعد بر حداقل درآمد مورد نیاز معموال ذهنی فقر خط محاسبه براي

 عبارت به. بعد خانوار تاثیر مثبت بر حداقل درآمد دارند و خانوار درآمد .شود می برازش خانوار

 نیازشان مورد درآمد حداقل دارند عادت باالزندگی  سطح به که درآمد پر يخانوارها دیگر

 درآمد بر نیاز مورد درآمد حداقل کردن برازش با .باشد می درآمد کم خانوارهاي از بیشتر

 خط برخورد محل در فقر خط این. آورد بدست را اجتماعی ذهنی فقر خط توان می واقعی

  .آید می بدست نیمساز و رگرسیون

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 



٣٠ 
 

 خانوارها این و است نیاز مورد حداقل از کمتر قرار دارند درآمد خانوارهایی که سمت چپ 

 ددار قرار  نقطۀ  راست سمت در درآمدشان که خانوارهایی دیگر طرف از فقیر تلقی می شوند

 خود اگر باشد حتی مینفقیر اجتماعی لحاظ به دارند و درآمد نیاز، مورد درآمد حداقل از بیشتر

  .بگیرند نظر در فقیر را

   

  

          درآمد مورد نیازحداقل خط رگرسیون                نیمساز                                           

 A 

 

  درآمد واقعی                                   

  
 

 فقر وقوع هاي شاخص  -7 -2

 به که آنچنان ،آن کلی بروز .دارد پول نداشتن صرف از تر وسیع ومیمفه فقر حالیکه در     

 آنها مصرف یا درآمد که کند می مردم از درصدي به اشاره شود می گیري اندازه سنتی روش

 فقر خط این .است آمده بدست زندگی استاندارد هاي شاخص برحسب که است فقري خط زیر

   :شود تبیین یرز مختلف روشهاي به است ممکن

  :درآمد میانگین میانه از درصدي روش  -1

 باید روش این در .کند می توصیف نسبی محرومیت از وضعیتی صورت به را فقر روش این    

 درصد 60 یا 50 سپس و شود مشخص درآمد توزیع نماي یا میانه مثل درآمدي شاخص یک

 .شود لحاظ فقر خط عنوان به )نما( میانه اندازه
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  :صدك روش  2 -

 توزیع، صدك کمترین برحسب و شوند می بندي رتبه درآمد برحسب افراد روش این در     

 به فقر خط و فقیر افراد تعداد که است این توجه قابل نکته .شوند می شناسایی فقیر افراد

 یا دو در مشابه فقیران تعداد و فقر خط ازاي به زیرا کند توصیف را فقر الگوي تواند نمی تنهایی

 هر در فقر اندازه درك براي لذا باشد متفاوت تواند می جوامع این در فقر شدت جامعه چند

 افراد بین در درآمد نابرابري میزان .دهند نشان را فقر شدت که داریم هایی شاخص جامعه

 از جامعه راداف کل تعداد و فقیران کل تعداد فقر، خط اندازه فقیر، افراد درآمد متوسط فقیر،

 موجب آنها از یک هر تفاوت و دارند تأثیر فقر شدت میزان بر که هستند هایی لفهؤم جمله

 این در که فقر هاي شاخص از برخی به قسمت این در .شود می فقر شدت اندازه در تفاوت

  . پرداخته می شود ها شاخص این ویژگیهايو  شد خواهد استفاده آنها از بررسی

 نیازهاي از حداقلی یک باید که شود می فرض روش این در 21:اساسی نیازهاي روش -3

 را نیاز مورد مصرف یا درآمد سطح حداقل حداقل، سبد این .شود تأمین غیرخوراکی و خوراکی

  .کند می تأمین

اي که نیازهاي اساسی را پوشش دهد به  مناسب ترین رویکرد جهت تعیین خط فقر به گونه

  :است شرح ذیل

هزینه سبد براي هر . یک سبد مصرفی مناسب با هر دو جزء غذا و غیر غذا را در نظر می گیریم

این روش اساساً روشی است که در مطالعات . را تخمین می زنیم) شهري یا روستایی(زیر گروه 

انجام شده است  1936و  1901در مورد فقر در نیویورك در سال  22تاریخی سیبوم راونتري

مقدار غذا، فضاي  :اگرچه ما با یک سبد مصرفی آغاز می کنیم که شامل). 1941تري راون(

 . گیري می شود اما خط فقر به صورت پولی اندازه مسکونی، برق، انرژي و از این قبیل
                                                

 ٢١. Basic-Needs Approach  
. Seebohm Rowntree  ٢٢   
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  :در عمل باید مراحل به شرح زیر انجام شود 

لري سرانه براي هر کیلو کا 2100انتخاب یک حداقل نیاز غذایی براي یک زندگی سالم، مثل 

اي استفاده می شود و توسط سازمان غذا و  این معیار بطور گسترده. فرد بزرگسال در روز

این نیاز غذایی با فرض اینکه نیازهاي غذایی بین . کشاورزي سازمان ملل پیشنهاد شده است

تفاوت افراد به خاطر تغییرات آب و هوایی و سطح فعالیت هاي یک فرد و نیز به طور فصلی م

 . است، در نظر گرفته می شود

تخمین هزینه تأمین انرژي غذایی با استفاده از یک دستور غذایی که منعکس کننده عادات 

به عنوان مثال آنهایی که در پایین ترین دو دهک یا دو بیستک (خانوارهاي نزدیک فقر است 

  توزیع درآمد قرار دارند

ا این سهم غذ) .کالري در روز مصرف می کنند 2000 - 2100تخمین بزنیم یا آنهایی که بین   

  . نامیم یم  را 

  .را اضافه می کنیم  جزء غیر غذا 

  و بوسیله ،بنابراین خط فقر نیازهاي  اساسی از مجموع این دو

  

  . آید بدست می

اورشانسکی از اداره تأمین اجتماعی امریکا  مولی )1963-1964(به عنوان مثال در سالهاي 

را بدست آورد سپس آن را در  هزینه یک مقدار کافی از غذاي مورد نیاز را محاسبه کرد تا 

علت آن است که در آن زمان مصرف کنندگان یک . را بدست آوردعدد سه ضرب کرد تا 

این خط هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و به طور . سوم مصرف خود را صرف غذا می کردند

  .منظم براي تغییرات قیمتی به روز می شود
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  1998 راوالیون. مخارج کل است yمخارج غذایی و  که در آن  ،به طور کلی 

ر را می توان به وسیله در این صورت خط فقر باالت. کالري تعریف می کند 2100را هزینه خرید 

کالري غذا خریداري  2100کرد که سطح درآمدي را اندازه می گیرد که خانوار رابطه زیر تعریف

  . خواهد کرد

                    

  .نشان داده می شود 1در شکل  Aبخش غیر غذایی به وسیله مقدار 

  شان داد خط فقر پایین تر را می توان به وسیله رابطه زیر ن

                             

که سطح مخارج سرانه را اندازه می گیرد که در آن خانوار تنها می تواند به اندازه کافی غذا  

خریداري کند اما پول دیگري ندارد که بتواند چیز دیگري خریداري کند که می توان آن را خط 

  . فقر شدید نامید

در  cانوارها می توانند اقالم غیر غذایی نیز خریداري کنند که مقدار آن با اما در این مورد خ

نشان داده شده است راوالیون معتقد است ممکن است کسی بخواهد مصالحه اي  )1( شکل

انجام دهد و مقادیر غیر غذایی را بین این دو وضعیت افراط و تفریط در نظر بگیرد، نقطه میانی 

  :در این مورد خط فقر را می توان از رابطه زیر ارائه کرد. مشخص می شود  Bکه با 
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  تابع مخارج غذایی -1 شکل     

  

  ٢٣:روش اخذ انرژي غذایی -4

رویکرد نیازهاي اساسی که پیش تر ارائه شد نیازمند اطالعات قیمتی کاالهایی است که      

به ویژه هنگامی که مقایسه میان مناطق در طول زمان صورت می . مصرف می کنندافراد فقیر 

  . گیرد

هنگامی که قیمت ها در دسترس نباشند، تعدادي از پژوهشگران از روش جایگذین براي خط 

در این روش هدف یافتن سطحی از . فقر استفاده می کنند و آن روش اخذ انرژي غذایی است

است که به خانوار اجازه می دهد غذاي کافی را جهت بدست آوردن  )یا درآمد(مخارج مصرفی 

توجه داشته باشید که مصرف شامل اقالم غذایی و غیر غذایی . انرژي مورد نیاز کسب کنند

حتی خانوارهایی که تغذیه کافی ندارند نوعاً لباس و سرپناه استفاده می کنند که به . است

باید به اندازه غذاي اضافی  "نیازهاي اساسی "این  اي  معناي آن است که در وضعیت حاشیه

در شکل زیر یک تابع . منعکس است 1این مفهوم اساسی در شکل . براي آنها ارزشمند باشد

اخذ انرژي غذایی افزایش ) مخارج مصرفی(با افزایش درآمد . کالري نشان داده شده است ،درآمد

  . می یابد اما با سرعتی کمتر از درآمد
                                                

Food – Ratio Approach .23  
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  روش اخذ انرژي غذایی -2 شکل 

، می توان از این منحنی را براي تعیین سطح kبا فرض یک سطح اخذ انرژي غذایی فقط کافی 

  :این تابع را می توان به صورت زیر نشان داد . استفاده کرد خط فقر مخارج 

                      

  :رض یکنوایی بنابراین با ف

  :داریم   کافی یا با معین بودن سطح مطلوبیت حداقل کالري

              

در این روش به این معنا روش قرین صرفه جویی است که نیاز به . خط فقر است zکه در آن 

  .هاي کاالهاي مصرف شده ندارد اطالعات در مورد قیمت

محققین تغذیه در ایران این سطح را در . است میزان غذاي کافی را تعیین کنیم ابتدا الزم

کالري در روز براي هر فرد بزرگسال در نظر گرفته اند که بسیار نزدیک به توصیه هاي  2080

دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت (است  کالري 2100سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل 

افراد ممکن است مقادیر بیشتر یا کمتر از این مقدار را نیاز داشته اما این نکته که ). 1384

بدیهی است که نیازهاي کودکان، نوجوان در حال رشد، زنان، . باشند امري پذیرفته شده است

وضعیت جسمانی افراد نیز حائز اهمیت . توانند تقاضاي کامالً متفاوتی داشته باشند مردان می

   .است
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  24رشاخص سرشما  - 1 -2-7

متعارف ترین سنجه مورد استفاده شاخص سرشمار است، که این شاخص به سادگی نسبت    

نشان می   جمعیتی که به عنوان فقیر شمارش می شوند را اندازه می گیرد و اغلب آن را با 

  :دهند که می توان آن را به صورت زیر نشان داد 

 

بزرگترین مزیت شاخص سرشمار  .است) یا نمونه(کل جمعیت   تعداد افراد فقیر و که 

 به نسبت که است آن شاخص این اشکال .این است که به محاسبه و درك آن آسان است

 این این بر عالوه و باشد نمی حساس غیرفقیرها و فقیرها بین حتی و فقیرها بین درآمد انتقال

 شاخص این کاربرد فوق، اشکاالت .باشد نمی حساس زنی فقرا درآمد کاهش به نسبت شاخص

  نماید می محدود را

  شاخص شکاف فقر -2-8-2

میانگین    شاخص شکاف فقر. است 25شاخص شکاف فقر ،یک سنجه نسبتاً متداول فقر   

 فاصله درآمد افراد تا خط فقر را نسبت به خط فقر اندازه می گیرد و جمع این میانگین ها را

، به صورت شکاف فقر. براي کل افراد فقیر را به صورت درصدي از خط فقر بیان می کند

شکاف فقر براي افراد  . افراد فقیر تعریف می شود از درآمد بالفعل  تفاضل خط فقر 

  :مبا استفاده از تابع شاخص داری. غیر فقیر صفر در نظر گرفته می شود

  

  :می توان به صورت زیر نوشت سپس شاخص شکاف فقر 

  
                                                

٢٤. Headcount Index   
 ٢٥. Poverty Gap Index      
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که در آن افرادي که فقیر (این سنجه شکاف فقر به تناسبی از میانگین در جمعیت است    

بعضی از محققین این ارزیابی را که این سنجه را می توان به ). نیستند شکاف فقر صفر دارند

چون نشان . در نظر گرفت مفید می دانند) نسبت به خط فقر(قل حذف فقر عنوان هزینه حدا

را به خط فقر آن ) یا مخارجشان(می دهد که چه میزان باید به فقرا پرداخت شود تا درآمدشان 

این حداقل هزینه حذف فقر با استفاده از پرداختهاي . برساند) به صورت نسبتی از خط فقر(ها  

کلیه شکاف ها تا خط فقر . جمع کلیه شکاف هاي فقر کل جمعیت استانتقالی هدفمند صرفاً 

با . البته این تفسیر تنها اگر پرداختهاي انتقالی به طور کامل کارا باشد منطقی است. پر می شود

است براي کاهش  "حامی فقرا"فرض اینکه سیاست گذار اطالعات زیادي دارد دولتی که کامال 

در نقطه مقابل این تحلیل می توان حداکثر . ف فقر صرف می کندفقر باید مبالغی بیش از شکا

با این فرض که سیاست گذار چیزي در مورد اینکه چه کسی . هزینه حذف را در نظر گرفت

با استفاده از شکل شاخص هاي فقر می توان . فقیر است و یا چه کسی فقیر نیست نمی داند

به حداکثر ) یعنی(هدف گیري کامل  مالحظه نمود که نسبت حداقل هزینه حذف فقر با

، که به معناي ارائه مبلغ کافی به هر نفر و حصول اطمینان از یعنی (هزینه بدون هدفمندي 

بنابراین این شاخص نماگر . صرفاً شاخص شکاف فقر است) اینکه آنها زیر خط فقر قرار ندارند

  .فقر با استفاده از هدفمند کردن است پس اندازهاي بالقوه در بودجه حذف

  

  )شدت فقر( 26شاخص مجذور شکاف فقر -2-7-3

براي ایجاد یک شاخص فقر که نابرابري میان فقرا را در نظر بگیرید، بعضی پژوهشگران از      

به (این شاخص صرفاً جمع وزنی شکاف هاي فقر . شاخص مجذور شکاف فقر استفاده  می کنند

. است، که در آن وزن ها خود نسبت هاي شکاف هاي فقر است) فقر صورت نسبتی از خط

                                                
 Squared Poverty Gap (Poverty Severity) Index .٢٦  
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بنابراین با مجذور کردن شاخص شکاف فقر، وزن بیشتر به مشاهداتی داده می شود که از خط 

  :به زبان ریاضی می توان نوشت. فقر پایین تر هستند

  
بنابراین این . دارداز آن جایی که تفسیر این شاخص کار ساده اي نیست، استفاده گسترده نیز ن

اما به هر حال یکی از شاخص هاي ارائه شده توسط . سنجه فاقد جاذبه هاي مفهومی است

که می توان آن را به صورت کلی . براي اندازه گیري فقر است) 1984( 27فوستر، گریر و توربگ

  :زیر نوشت

 
 مقدار مخارج سرانه براي   و  اندازه حساسیت این شاخص نسبت به فقر و خط فقر 

است اگر  ( است امین فرد  امین فرد خانوار است و شکاف فقر براي 

یکه هنگام. صرفاً شاخص سرشمار است است،    وقتی پارامتر). باشد 

 قرار داده می شود  شاخص شکاف فقر است و هنگامیکه    است،   

اندازه فقر با افزایش سطح زندگی فقرا اکیداً  براي کلیه مقادیر . شاخص شدت فقر است

اشد، تصور می شود که او کمتر فقیر یعنی هر چه سطح زندگی یک فرد باالتر ب(کاهش می یابد 

این شاخص این ویژگی را دارد که افزایش در فقر   ،به عالوه براي مقادیر اکیداً ). است

اندازه گیري شده به دلیل کاهش در سطح زندگی فرد به این معناست که این فرد فقیر خواهد 

و براي (است  "اکیداً محدب"آمد ها به این ترتیب گفته می شود که این سنجه در در. بود

  ).است "به طور ضعیف محدب" مقدار 

  
                                                

 Foster, James, J. Greer , and Erik Thorbecke .٢٧  
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  شاخص سن - 2-7-4

شاخصی را ارائه کرد که می کوشد تا اثرات تعداد فقرا، عمق فقر آنها و  1976سن در سال    

  :این شاخص سن به صورت زیر ارائه می شود. توزیع فقر در درون این گروه را تلفیق کند

  
  

ضریب جینی  افراد فقیر، ) یا مخارج(میانگین درآمد  شاخص سرشمار،   که در آن 

را ) نابرابري کامل(تا یک ) برابري کامل(ضریب جینی دامنه اي  از صفر . میان افراد فقیر است

ه هاي سرشمار و شکاف فقر شاخص سن را می توان به صورت میانگین سنج. در بر می گیرد

بنابراین می توانیم آن را . که با استفاده از ضریب جینی فقرا وزن دهی شده است در نظر گرفت

  :به صورت زیر بازنویسی کنیم 

 )          

  

  28تُن - شارِکس - شاخص سن - 5- 2-7

 - ص سن شاخص سن توسط دیگران اصالح شده است و یکی از اشکال مناسب آن شاخ   

  :می باشد که به صورت زیر تعریف می شود)  (تن  -شارکس 

 

) که فقط در مورد فقرا اعمال شده است(که حاصل ضرب شاخص سرشمار، شاخص شکاف فقر 

ضریب جینی که نوعاً به یک . و ضریب جینی نسبتهاي شکاف فقر براي کل جمعیت است

   .ع شکاف هاي فقر اشاره داردنزدیک است به نابرابري بیشتر در وقو

                                                
  Sen-Shorrocks-Thon Index .٢٨  
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این است که می تواند درك خوبی از منشأ تغییرات فقر در  SSTیک نقطه قوت شاخص فقر 

  :علت این است که می توانیم این شاخص را به صورت زیر تجریه کنیم. طول زمان را ارائه نماید

                )23( 

مساوي درصد تغییر در شاخص  SSTغییر در شاخص که می توان آن را به صورت درصد ت

به عالوه درصد تغییر در ) در بین فقرا(سرشمار به عالوه درصد تغییر در شاخص شکاف فقر 

  .تفسیر کرد) یک به عالوه ضریب جینی شکاف فقر(

  شاخص واتس -2-7-6

  .توسط واتس ارائه شد 1968اولین شاخص توزیع حساسیت فقر در سال    

  
افرادي از مردم هستند که درآمدشان به صورت صعودي نشان داده شده و جمع آن ها را  که 

  .است را نشان می دهد) (پایین تر از خط فقر ) (فردي که درآمد یا مخارج شان  براي 

  مقیاس معادل -2-8

معموالً از متغیر درآمد به عنوان معرف رفاه خانوار  در مقایسه رفاه افراد در یک جامعه    

. مقایسه کل مصرف خانوار براي رفاه افراد یک خانوار نوعی، گمراه کننده است. شود استفاده می

یکی . کنند بیشتر پژوهشگران این مسئله را شناخته و از برخی اشکال نرمال سازي استفاده می

صرف اعضاي خانوار بوسیله تقسیم مخارج مصرفی به حل ها تبدیل مصرف خانوار به م از راه

اما بدلیل وجود نیازهاي متفاوت میان اعضاي خانوار و صرفه . تعداد اعضاي خانوار می باشد

راه حل این . هاي رفاه سرانه ممکن است به خوبی برآورد نشود جویی مقیاس در مصرف شاخص

نتخاب یک مقیاس معادل است براي هر رایج ترین راه حل ا. مسئله کاربرد سیستمی وزنی است

خانوار با هر اندازه و ترکیب جمعیتی مقیاس معادل، تعداد افراد بزرگسال یک خانوار را اندازه 
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هرعضو خانوار کسري از یک فرد بزرگسال است و اندازه خانوار مجموع این کسرها . می گیرد

مقیاس سازمان توسعه و . نمی شوداست و اندازه خانوار با تعداد افراد خانوار اندازه گیري 

بطور گسترده استفاده می شود و به صورت زیر نوشته می  29همکاري هاي اقتصادي

  :شود

           

خانوار با . است کودکان  تعداد بزرگساالن و اشاره دارد  مقیاس بزرگسالبه  که 

 یک فرد بزرگسال مقیاس معادل  برابر یک دارد، خانوار با دو فرد و بزرگسال مقیاس معادل برابر

دارد بنابراین مقیاس  4/2با سه فرد بزرگسال مقیاس معادل برابر دارد و یک خانوار 7/1

راي مثال تعدادي از ب. هاي دیگري نیز مورد استفاده قرار می گیرند مقیاس. است 7/0معادل

پژوهشگران از مقیاس زیر براي تحلیل نتایج خود استفاده می کنند که به شکل زیر بیان می 

  :شود

    
است که اثرات   هزینه یک کودك نسبت به یک فرد بزرگسال است و پارامتر    که

  .می گیرد مقیاس معادل را

2-9 - نگلضریبِ انگل و قانونِ ا:  

دریافت ) 1857( خانواده بلژیکی، انگل 153در یک مطالعه مشهور با استفاده از آمار بودجه      

شود، بیشتر اي کمتر باشد، نسبتی از درآمد که صرف مواد خوراکی میکه هر چه درآمد خانواده

- شهرت یافته است، تأیید می مطالعات اخیر نیز این یافته را که به نام قانون انگل. خواهد بود

  .کنند

                                                
   Organization for Economic Cooperation and Development .٢٩  

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 



٤٢ 
 

به این معنی که . اي است که با فرض ثابت ماندن سایر شرایط برقرار می شود قانون انگل رابطه

روش دیگر براي توضیح . شود که قیمتها و ترجیحات ثابت بماننداین قانون زمانی برقرار می

براي بررسی . کتر از یک استقانون انگل آن است که کشش درآمدي تقاضا نسبت به غذا کوچ

تابع تقاضا براي مواد غذایی باشد که وابسته به بردار قیمتی  این نتیجه، فرض کنید 

  :بنابراین ضریب انگل برابر است با. و درآمد واقعی است 

 

نی با افزایش گوید که مشتق جزئی ضریب انگل نسبت به درآمد منفی است، یعقانون انگل می

  .شوداین مشتق به صورت زیر نوشته می. درآمد نسبت مخارج غذا به کل مخارج کاهش می یابد

 

بنابراین، واضح است که قانون انگل تنها . باشدکشش درآمدي براي مصرف غذا می که 

  .باشد که کشش درآمدي غذا کوچکتر از یک باشدزمانی برقرار می

بر اساس . کندنقش مهمی را در چندین روش براي محاسبه خط فقر ایفا میضریب انگل 

انجام شده است، رویکرد هزینه نیازهاي اساسی یکی از  )1901( 30اي که توسط راونتريمطالعه

بر طبق این روش، فقر عبارتست از برآورده نشدن . ها براي تخمین خط فقر است ترین روش رایج

جهت . و خط فقر، هزینه تأمین این نیازها تعریف شده استبرخی نیازهاي اساسی مصرف 

در مورد نیازهاي . محاسبه این خط فقر، در ابتدا باید سبدي از نیازهاي اساسی تعریف شود

اساسی غذایی مطالعات زیادي صورت گرفته است و تا حد بسیار زیادي بر روي آن توافق وجود 

کیلوکالري براي یک فرد در یک روز  2000ه خرید تواند هزینبه عنوان مثال خط فقر می. دارد

  .پذیردباشد، و بر اساس آن محاسبه خط فقر براي کل مصرف یا درآمد صورت می

                                                
30. Rowntree (1901) 
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، باشد، به  ، و غیر غذایی،  ، شامل نیازها اساسی غذایی، اگر فرض کنیم که خط فقر، 

  :ست ازاین ترتیب خط فقرکل عبارت

 

را می توانیم با  را با استفاده از رویکرد نیازهاي اساسی محاسبه کنیم، آنگاه اندازه  اگر 

  بر طبق تعریف ضریب انگل داریم،          . استفاده از ضریب انگل تعیین کنیم

   

  

  :بنابراین . خانوار با درآمد برابر خط فقر است همان ضریب انگل براي یک که در آن 

  
دهد که تخمین خط فقر نیاز به دانستن ضریب انگل خانواري دارد که این فرمول نشان می

شود تخمین یکی از روشهایی که در مطالعات خط فقر استفاده می. درآمد او برابر خط فقر است

متوسط ضریب انگل  ت می آید که بدس  خط فقر با استفاده از فرمول 

بین  به طور معمول . ام باشد  هایی از خانوار است که درآمد آنها کمتر از صدك براي گروه

این روش به دلیل در نظر گرفتن متوسط نسبت هزینه غذا به . می شودمحاسبه % 50و % 25

رآمدي مورد انتقاد است، زیرا طبق قانون انگل طبقات باالي کل هزینه براي کلیه طبقات د

درآمدي در مقایسه با خانوارهاي کم درآمد، نسبت کمتري از کل مخارجشان را صرف غذا می 

در نتیجه در نظر گرفتن آنها در محاسبه ضریب انگل موجب تخمین غیر واقعی خط فقر . کنند

د که نسبت غذا به کل مخارج براي گروههاي فقیر شوبراي رفع این نقیصه پیشنهاد می. شودمی

در این روش که مستلزم شناسایی فقرا پیش از محاسبه خط فقر است، عموماً . تخمین زده شود

اما به . شوند هاي فقیر در نظر گرفته می به عنوان گروه) اول و دوم( دهک هاي پایین درآمدي 

اي است که دو دهک پایین درآمدي درصد هعلت آنکه در کشور ما الگوي توزیع درآمد به گون
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تواند منجر هاي پایین درآمدي میاند؛ استفاده از دهکباالیی از جمعیت را در خود جاي داده

ایم که جمعیت فقرا بیش براي رفع این مسئله، فرض کرده. به تخمین غیر واقعی خط فقر شود

متوسط نسبت هزینه غذا به کل در نتیجه براي محاسبه . درصد کل جمعیت نیست 40از 

درصد خانوارها که داراي پایین ترین سطح هزینه  40ها از اطالعات مربوط به مخارج هزینه

  .هستند، استفاده شده است

شود و سپس معکوس ها محاسبه میطبق این روش، متوسط هزینه خوراکی به کل هزینه   

در نمونه مورد بررسی . کل دست یابیم شود تا به خط فقراین عدد در خط فقر غذایی ضرب می

 آذربایجان شرقی و براي استان) یک نفره تا هفت نفره(این ضریب براي بعدهاي مختلف خانوار 

  .کشور تخمین زده شده است

 اندازه گیري فقر -2-10

هاي فقر از خط فقر مطلق براي تخمین خط فقر  در این پژوهش براي محاسبه شاخص     

روش محاسبه خط فقر مطلق با روش نیازهاي اساسی، خط فقر به دو  در. مکنیاستفاده می

در ابتدا حداقل درآمد مورد نیاز براي تأمین . شودمؤلفه نیازهاي غذایی و غیر غذایی تقسیم می

سپس هزینۀ حداقل نیازهاي غیر غذایی به آن . شودنیازهاي غذایی هر فرد جامعه محاسبه می

  .از روش انگل استفاده شده است پژوهش نای شود که درافزوده می

  

  تجزیه فقر -2-11

براي ) 1984(در این پژوهش شاخص هاي فقر با استفاده از شاخص فوستر، گریر و توربک      

  .سال هاي مورد مطالعه به تفکیک مناطق شهري و روستایی محاسبه می شود

  

  

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



٤٥ 
 

  

  

  

  

  

 3 فصل

  
 مروري بر پیشینه تحقیق 
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  همقدم 3-1

 کارهاي انقالب از قبل است گرفته صورت زیادي مطالعات درآمد توزیع و فقر پیرامون     

 برنامه، سازمان کارشناسان توسط عمدتا که گرفت صورت خصوص این در محدودي تجربی

 انقالب از پس .بودند شده سازماندهی دانشگاهیان از تعدادي و مرکزي بانک و ایران آمار مرکز

 موسسات در فقر، پیرامون تجربی مطالعات تعداد اقتصادي تعدیل برنامه اجراي زا بعد بویژه و

 .یافت افزایش دانشگاهیان و دولتی غیر و دولتی تحقیقاتی

 برخی در و اجتماعی آسیب و معضل یک عنوان به فقر به تجربی کارهاي این از دربعضی   

 توسط شده انجام مطالعات یبررس با .است شده توجه اقتصادي پدیده یک عنوان به دیگر

 اقتصاددانان، مطالعه مورد که است وجهی چند پدیده یک فقر که یابیم درمی مختلف محققان

 متخصصین روستایی، و شهري ریزان برنامه بهداشت، و تغذیه متخصصین شناسان، جامعه

اوانی در خارج از ایران نیز در خصوص فقر مطالعات  فر .است گرفته قرار ...و زیست محیط

  :صورت گرفته که به اختصار به چند نمونه از آن اشاره می کنیم

  جهانو ایران درتحقیقات انجام شده   3-2

ب پذیري فرد نسبت به فقر با یآس( تحت عنوان تخمین  2004مطالعه اي که در سال      

و  در بانک جهانی 32و چور گو چینگ 31توسط فرانکوس بورگیکنون ) دادههاي پنل ساخته گی 

آنها معتقدند که مطالعه درآمد پویاي فرد  .در دانشگاه ملی سئول انجام شد 33داي لی کیم 

مستلزم در اختیار داشتن داده پنل افراد است که به ندرت در کشورها در حال توسعه در 

پس مطالعه مسائلی مثل مستعد بودن کسب کنندگان درآمد نسبت به فقیر  ،دسترس است

بخاطر نبود داده . سخت است ،تغییرات درآمدينسبت به فقر به علت شدن یا آسیب پذیري 

هیچ روش مستقیمی براي بررسی درآمد , پنل مناسب در بیشتر کشورهاي در حال توسعه

                                                
. Francois, bourquiguon ٣١  
.Chor-goh-ching ٣٢  
.Dae-li-kim ٣٣  
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آنها روشی را براي مطالعه درآمد . پویاي فرد یا مطالعه آسیب پذیري نسبت به فقر وجود ندارد

 ارائه می 35یا داده پنل ساخته گی 34قطعی پی درپی م -پویاي خود با استفاده از داده سطحی

اند تقریبا به  دهند و نشان می دهند که پارامترهاي مدلی که از پنلهاي ساختگی حاصل شده

با استفاده از این روش داده . خوبی آنهایی هست که مستقیما از یک پنل واقعی برآورد شده اند

که نتیجه آن  .مورد بررسی قرار گرفت ) 2000-1999(  هاي مربوط به کشور کره در سال

کارگران سرپرست ) پنل واقعی و پنل ساختگی(حاکی از این است که در هر دو مجموعه 

  .خانواري که از تحصیالت پایینتري برخوردارند آسیب پذیري شان نسبت به فقر باالتر است

شـده   انجـام  فقـر  هاي کننده تعیین بررسی زمینه در کشورها سایر در که مطالعاتی دیگر از   

 گـروه  چندین زامبیا کشور در داد نشان وي 36. کرد مادزینگیرا اشاره مطالعه به توان می است

 60 افـراد بـاالي    ماننـد  گیرند؛ می قرار فقیر افراد زمره در بیشتر نیسایر به نسبت جمعیتی

 مطالعـه بررسـی   ایـن  در که فقر بر مؤثر عوامل سایر از ،روستایی مناطق ساکنان و زنان سال،

 در خصوص به و اساسی کاالهاي باالي قیمتهاي درآمد، کم مشاغل بیکاري، توان می .اند شده

 بخـش  سـایر بحرانهـاي   و مناسـب  فنـاوري  کمبود مکرر، خشکسالیهاي وقوع روستایی، بخش

 فقیـر  شـهري افـراد   بخش در که شد داده نشان مطالعه این در همچنین .برد نام را کشاورزي

 کـه نسـبت   را افرادي حتی که بود این بخش این در توجه قابل پدیده اما دارد، جودو کمتري

 علـت ایـن  . داد قـرار  فقـرا  گروه در توان می برخوردارند باالتري درآمد از روستایی مناطق به

شـده   ذکـر  روستایی مناطق با مقایسه در شهري مناطق در زندگی استاندارد بودن باالتر پدیده

  .است

                                                
. Repeated cross- sectional data ٣٤  

 Pseudo-panel data-  .٣٥ 
.Madzingira,1997  ٣٦  
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 تحصـیل  عاج در ساحل که ؛داد نشان پروبیت رگرسیون از استفاده با نیز 371997گروتارت   

 انسـانی  سرمایه با روستایی مناطق در و دهد می کاهش را بودن فقیر شانس شهري بخش در

 تحصـیل  که میزانی برابر دو روستاها، این در ساکن افراد براي تحصیل سال یک هر ،تر پایین

 فقـر  در کـه  دیگـري  مهـم  عامـل  .کاهد می فقر از دهد، می کاهش را فقر شهري مناطق در

 افـراد  کـه  اي گونـه  بـه  شهرهاسـت،  در سکونت محل است، شده شناخته مؤثر شهري مناطق

مطالعـه   ایـن  همچنین .برند می رنج کمتر فقر از افراد سایر به نسبت مرکزي نواحی در ساکن

مناطق  این در ساکن خانوارهاي قرف کاهش به روستایی مناطق در درآمدي تنوع که داد نشان

 .کند نمی چندانی کمک

بعد از » ایران در آثار آن و فقر ریشه بررسی« عنوان با خود نامه پایان رد )1369( زاده دادش   

 اندازه براي وي .کند می اشاره فقر گیري اندازه روشهاي به فقر زمینه در کلی مفاهیم به اشاره

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

 مضاعف شاخص طریق از هم و  درآمد مانند واحد شاخص طریق از هم توان می را فقر که کند

 با که است زندگی سطح شاخص همان مضاعف هاي شاخص از منظور .نمود گیري اندازه

 توزیع هاي شاخص به نابرابري ررسیب براي .آید می بدست اجتماعی هاي شاخص از استفاده

   :از عبارتند که کند می اشاره ایران در فقر عمده هاي ریشه به سپس وي .کند می اشاره درآمد

 سرانه درآمد کاهش و ملی درآمد شدید رکود -1

   هسرمای تشکیل و واقعی گذاري سرمایه کاهش -2

  خدمات بخش رویه بی گسترش -3

  تورم و صوصیخ بخش نقدینگی حجم گسترش -4

  و بیکاري سیاسی تحوالت -5

                                                
).Grootaert (1997  ٣٧  
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 اساسی کاالهاي سوبسید حذف تأثیر« عنوان تحت خود تحصیلی نامه پایان در )1371( دینی

  دهد نشان را فقر وضعیت بر سوبسید حذف تاثیر که بود آن بدنبالوي » مطلق فقر میزان بر

 )شکر و قند و نباتی روغن رمز،ق گوشت برنج، نان، ( اساسی کاالهاي تقاضا توابع تحقیق این در

 ها قیمت و مصرف میزان بینی پیش جهت درآمدي و قیمتی هاي کشش از تا است شده برآورد

 نیازهاي تامین عدم با آن دانستن متناظر و )مطلق فقر( قراردادن مبنا با وي .شود استفاده

 در را فقر میزان وي .نمود استفاده کمی شاخص یک برآورد جهت نرمال تغذیهمعیار از اساسی

   .است کرده برآورد سوبسید حذف از پس و سوبسید حذف عدم شرایط

 مورد اساسی کاالي قلم 5 نرمال تغذیه تامین براي الزم هزینه به توجه با تحقیق این در وي   

 با سپس و کرده برآورد را فقر خط )شکر و قند برنج، نباتی، روغن نان، قرمز، گوشت( مطالعه

 و خوراکی مخارج کل با خوراکی اساسی کاالهاي بویژه و خوراك مخارج بطهرا به توجه

  . است نموده محاسبه را کلی فقر خط غیرخوراکی

 بررسی علمی و جامع صورت به ایران در را فقر خط محاسبه و فقر مسئله که محقق اولین   

 و هريش خانوارهاي مصرف آمارهاي براساس وي مطالعه .بود عظیمی حسین دکتر کرد

 بررسی ضمن مطالعه این در. یافت انتشار )1353-1354( طی سال هاي ایران، روستایی

 مشخص درآمد، توزیع الگوي و اقتصادي توسعه مسائل با آن ارتباط و فقر مختلف ابعاد تفصیلی

 اقتصادي توسعه مباحث نظري تحلیل از که گونه همان زمان، آن ایران در فقر حجم که گردید

   .است گسترده بسیار آمد برمی نیز

  )ریال (به ساالنه سرانه مخارج 51 سال فقر خط

  حداکثر  حداقل  مناطق
  30870  12400  شهري

  21910  9630  روستایی
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 براساس وي .نمود اقدام ))حجم فقر((  در مطالعه دیگري به برآورد 1367دکتر عظیمی در سال 

  :سنجید را فقر حجم شاخص چندین

 مصرف ساالنه  -1

 ل و بیکاري اشتغا -2

 وضعیت مسکن -3

 مقدار مصرف قشر هاي مختلف  -4

 خانوارهاي تحت پوشش سازمان حمایت از محرومان  -5

 ضمن» ایران در فقر اقتصادي هاي زمینه« عنوان با خود دکتري رساله در )1372( پروین   

 آمددر توزیع و فقر دیدگاه از را ایران اقتصاد ساختار درآمد، توزیع و فقر ادبیات بر مروري

  .کند می بررسی

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

   .است گرفته قرار توجه مورد مالیات

 محاسبه به »فقر زیرخط خانوارهاي هاي ویژگی شناسایی و فقر« مقاله رد )1373( حاجعلی   

 فرضی سبد یک ابتدا در باید که کند می شارها خود گزارش در وي .است نموده اقدام فقر خط

 تعیین از پس .گردد تعریف خانوار یک اولیۀ و اساسی نیازهاي آن در که شود، گرفته درنظر

 می محسوب فقیر کنند می هزینه میزان این از کمتر که خانوارهایی کلیۀ سبد این ریالی ارزش

  .شوند

 سال در  »فقر بر اقتصادي تعدیل اثرات « امبن خود تحقیقی رساله در )7313 ( زاده حسن    

  دوره طی در تغذیه فقر خط اساس بر شهري جامعه محرومیت و فقر حجم برآورد به 1372

  .پرداخت )1362- 1369 ( 
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 مناسبی معیار را»  تغذیه سطح هاي شاخص «که  این به توجه با محقق پژوهش، این در   

 این اساس بر محرومیت و فقر حجم برآورد به اقدام انستهد مطلق فقر حجم برآورد براي

 .است نموده شاخص

 براساس و1369 تا1362 سالهاي طی در شهري جامعه در محرومیت و فقر حجم برآورد نتایج

 :باشد می زیر شرح به تغذیه فقر خط

 خود به خوراکی مخارج را شهري خانوار هاي هزینه از درصد 40 به قریب فاصله این در -1

 مصرفی پروتئین و کالري تأمین به قادر شهري خانوارهاي از بسیاري ولی است داده اختصاص

  .اند نبوده استاندارد حد در خود

 20و کالري مصرف کمبود دچار شهري جمعیت از درصد 50 متوسط بطور دوره این طی در -2

 شهري جامعه از درصد 60 تقریبا دیگر عبارت به .اند بوده پروتئین کمبود دچار جامعه درصد

 .اند برده بسر پروتئین و کالري کمبود از ناشی فقر در

 بطوري است بوده مطرح شهرنشینان غذایی نیازهاي تامین در ماده ترین مهم بعنوان نان -3

 شهري خانوارهاي سرانه نیاز مورد پروتئین از درصد 60 و مصرفی انرژي از درصد 55 حدودا که

 .است نموده تامین را

 امحاء در خوراك مصرف متعادل و مناسب الگوي نقش نام با اي مقاله در )1375( اصغرزاده    

 مواد به افراد نیاز میزان خصوص در تغذیه موسسه پیشنهادات به توجه با فقرزدایی شهري فقر

 1365  سال جمعیتی و سنی ترکیب با نفري 5 خانوار یک غذایی نیاز تخمین درصدد مغذي

 بازرگانی وزارت داخلی بازرگانی معاونت و اقتصادي بسیج ستاد اطالعات از استفاده اب وي .برآمد

 .رسید فقر خط از برآوردي به روش این از و نمود محاسبه را غذا مناسب الگوي تامین هزینه

 که ها میوه و ها سبزي لبنیات، همچون غذایی گروههاي به خانوارها نیاز حداقل مقاله دراین

 پیشنهاد اي تغذیه الگوي یک سپس و شد برآورد باشند می مغذي مواد اصلی کننده تامین
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 این از بخواهد فردي اگر گیرد می نتیجه 1375 ماه فرودین هاي قیمت به باتوجه وي .شد

 نظر در نفر 5 را خانوار بعد اگر حال .دارد نیاز ریال هزار 47 بر بالغ کند تبعیت را تغذیه الگوي

 هزار 230 بر بالغ باید می غذایی الگوي چنین داشتن براي خانوار یک که دید خواهیم .بگیریم

 یکی .کند می مطرح را دیگر سناریويوي . نماید تقبل را خوراکی مواد ي هزینه ریال 500 و

 هم کاالي با گران کااليجانشینی  ،دوم و ارزان گروه هم غیر کاالي با گران کاالي جانشینی

 را فقر خط بندي جمع یک در و کند می محاسبه نیز را سناریو دو نای هزینه سپس ارزان گروه

  .سنجد می روش این با

 تحت توسعه اول برنامه طول در غذایی فقر تغییرات پیرامون اي مقاله در )1375( اخوي    

 طی را روستائی و يشهر خانوارهاي غذایی فقر تغییرات  ؟.اند یافته افزایش فقیران آیا عنوان

 از وي اینکار، براي .نمود بررسی متعدد معیارهاي و ها شاخص از استفاده با توسعه اول برنامه

 .است نموده استفاده آمار مرکز خانوار بودجه آماري طرح هاي داده

 ارزانترین، طریق از کالري 2500 به بدن متعارف نیاز که گیرد می نظر در میزانیرا  حداقلوي 

   .گردد می تأمین انرژي حاوي ماده یا انرژي ترین متعارف ضمنا و ترین سترسد در

 در فقر خط تطبیقی مقایسه و بازرگانی ساختار« عنوان با اي مقاله در )1375( رحیمی   

 برنامه طی خوراکی اساسی کاالهاي بازرگانی عملکرد به ابتدا »اول نامهرب طی اساسی کاالهاي

 در کاالها گروه این قیمت شاخص اساسی، کاالهاي واردات میزان سپس پردازد، می توسعه اول

 یارانه میزان آن تغییرات و بندي سهمیه نظام ساختارر، کشو روستایی و شهري مناطق

 .دهد می قرار بررسی مورد را برنامه طی اساسی کاالهاي اتکایی خود میزان و یافته اختصاص

 برآوردهاي توان می فقر مورد در مختلف تعاریف دوجو بدلیل که کند می بیان ادامه در وي

 :از عبارتند برآورد  هاي روش این از برخی .داد انجام فقر خط از نیز مختلف

 معیشت حداقل براساس فقر خط محاسبه -1
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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 



٥٣ 
 

 نرمال حد در غذایی مواد 3تأمین براساس فقر خط محاسبه -2

 روزانه نیاز مورد کالري براساس فقر خط محاسبه -3

 رفاه نماگرهاي براساس پذیر آسیب خانوارهاي برآورد -4

. است پرداخته نرمال حد در )غذایی مواد تأمین( براساس فقر خط محاسبه به مقاله این در وي

 سپس و شده برآورد نرمال تغذیه یک ساالنه هزینه ابتدا فقر خط بررسی براي تحقیق این در

 ایران آمار مرکز توسط که اي هزینه مختلف هاي گروه در خانوارها خوراکی هزینه با هزینه این

   .است شده مقایسه گردد می تهیه

 چارچوبی »ایران اقتصاد در فقر ایجاد عوامل برخی بررسی« بنام اي مقاله در )1375( فطرس   

 است، بعدي چند اي پدیده فقر چون ایشان عقیده به .کرد ارائه مسئله این طرح براي خاص

   .است اجتماعی علوم کارشناسان توسط آن اي رشته میان بررسی تلزممس آن تبیین درك و

خرید  قدرت تورم، فشار تشدید .داند می مؤثر فقر تشدید و ایجاد در را گوناگونی عوامل وي

 غنی را غنی و فقیرتر را فقیر ،دهد می کاهش را بگیران مستمري و کارکنان دستمزد و حقوق

 زیر به را جدیدي گروههاي و زند می دامن را بیکاري صادياقت رکود و و بحرانها کند تر می

احساس  پدیدة اجتماعی طبقات و گروهها بین مصرف در تعادل عدم .راند می فقر خط

   .زند می دامن را فقر و محرومیت

  

  محرومیت  :فقر ساختار

  فقر                           

  احتیاج                       

                            

  

  تحصیل
  مسکن
 امنیت

  مطلوب انتظارزندگی تغذیه

 1-اشتغال به کار

 2-تامین خانواده

شرکت در زندگی -3
 3-اجتماعی
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 درآمدي طبقاتمعکوس  رابطۀ که رسد می نتیجه این به دوره این طی در ارقام بررسی با وي

  .دارد وجود شهري و روستایی منطقه دو هر در اشتغال وعدم

 هاي سیاست و فقر منشاء و اندازه بر تحلیلی« عنوان با اي مقاله در )1375( کازرونی   

 فقر، خط گیري اندازه روش بررسی به یافت انتشار 1375 لسا در که » ایران در فقرزدایی

 سه طریق از ایران در .پرداخت ایران در زدایی فقر هاي سیاست و فقر شدت بر مؤثر عوامل

 کسري و واقعی سرانه روند مقاله این در .فقر شدت ،درآمد جینی، ضریب نابرابري شاخص

 و برگستردگی ها شاخص این تمام که گرفته ارقر تحلیل مورد انقالب از بعد در خانوارها بودجه

 .کنند می داللت آزاد بازار بر مبتنی اقتصاد در فقر شدت

 خصوصیات حسب بر ایران در فقر گیري اندازه« عنوان با اي مقاله در )1377( خداداد   

 فقر شاخص محاسبه به اقدام .یافت شارـانت  1377 سال در که »خانوارها  اقتصادي و اجتماعی

 در این مقاله اشاره می شود که سن .نمود) 1364-1370(براي سالهاي  سن شاخص مبناي بر

معیاري براي اندازه گیري رتبه اي  فقر ارائه نمود که مجموعه این , با توجه به اصول متعارف

   .اصول متعارف یک مفهوم رتبه اي از رفاه را ارائه می دهند

 به یافت انتشار 1375 سال در که » اسالم نگاه از فقر«  انعنو با اي مقاله در )1377( تقوي    

 ریشه که کند می بیان وي .پرداخت اسالم نگاه از فقر عوارض و فقر انواع و فقر معانی بررسی

 انسان حقیقت در کرد، ستجوج فرهنگی فقر در موارد از بسیاري در باید را اقتصادي فقر هاي

 می قرار تأثیر تحت را آنان زندگی اقتصادي فقر سپس و شوند می فرهنگی فقر به مبتال ابتدا

  دهد

 استان شهري مناطق در فقر اي مقایسه بررسی عنوان با خود رساله در )1377( غالمی    

 هاي سال به توان می را ایران در فقرشناسی جدي مطالعات :دارد می اظهار  کشور و مازندران

  .داد نسبت 1351 از بعد
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 به ایران ریزي برنامه موسسه توسط )13541353-( سالهاي در که اي همطالع براساس   

 51 سال در .بود توجه قابل بسیار فقر حجم .شد منتشر زمان همان در آن نتایج و آمد عمل

 ،گرفت صورت ایران آمار مرکز خانوار بودجه) پرسشنامه( هزار 30 حدود روي که اي مطالعه

 می زندگی معیشتی فقر خط زیر کشور جمعیت لک از% 46حدود در چیزي که داد نشان

  (LES)مدل  بوسیله و داده توجه قرار مورد را »ذهنی فقر« خود رساله در غالمی .کردند

   .زد تخمین فقر را خط گري استون

 کاهش هاي سیاست به توجه ضرورت و فقر مسأله به ابتدا در رساله خود )1378 ( صمدي   

 پایان تا کالسیک اقتصاددانان  دورة از اقتصادي، هاي اندیشه در قرف ادبیات به آن از پس و فقر

 برابري و کارایی مؤلفه دو بین متقابل ارتباطات بعدي هاي بخش در .است پرداخته 1990 دهۀ

 این از حاصل نتیجه .است شده تحلیل جوامع در فقر شدت کننده تعیین اصلی عناصر عنوان به

 اقتصاد در برابري و کارایی مقوله دو بین معنادار ستانب بده وجود عدم شدن مشخص بخش،

 مناطق تفکیک به ایران در فقر گسترة کار، ادامۀ در .است 1375 تا 1350 سالهاي طی ایران

 مخارج سیستم الگوي استفاده، مورد اصلی مدل .است شده برآورد روستایی و شهري

 شکاف نظیر هایی شاخص و فقیر جمعیت درصد فقر، خط راستا این در که بوده  (LES)خطی

 روش وي. است شده برآورد روستایی و شهري مناطق تفکیک به درآمدي، شکاف نسبت و فقر

 :کند می تقسیم بخش دو به را اقتصادي مطالعات در فقر گیري اندازه هاي

  مصرف بر متکی معیارهاي  -1

   رفاه هاي شاخص بر مبتنی معیارهاي  -2

 .دارد تاکید  (LES) براساس خانوار تقاضاي تابع تخمین بر قرف خط سنجش براي صمدي    

 براي وي .کرد استخراج تقاضا تابع در شده زده تخمین پارامترهاي از استفاده با را فقر ،خط فقر

 : کرد طی فقر خط کمی مقدار به دستیابی منظور به را زیر مراحل کار این

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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   تقاضا تابع پارامترهاي برآورد 3            تقاضا بعتا تعیین -2           مطلوبیت تابع انتخاب-1

 استان شهري مناطق در فقر خط برآورد عنوان تحت خود مهنا پایان در )1379( حکمتی    

 از فقر، خط برآورد به فقر گستره تعیین راستاي در و کشور کل با آن تطبیقی مقایسه و تهران

خطی  مخارج سیستم کمک به نامه پایان نای در وي .است نموده توجهخط فقر ذهنی  روش

(LES)  اند، کرده تجربه که مخارج از حداقلی عنوان به شهري خانوارهاي که را اي هزینه 

   .آورد بدست

اثرات پرداخت یارانه کاالهاي اساسی بر فقر « عنوان با اي مقاله در )1380( کاظمی    

 تخصیص چگونگی و یارانه پرداخت یبررس ،یافت انتشار 1380 سال در که »وشاخص هاي فقر

 براي کاکوانی شاخص و فقر شکاف به فقر شدت مثل هایی شاخص محاسبه همچنین و بهینه

 سرانه فقر خط که رسید نتیجه این به تحقیق این در وي .پرداخت روستایی و شهري مناطق

  است یافته افزایش 1375 سال به نسبت 1376 سال در روستایی و شهري

 با» درآمد توزیع و فقر بر تعدیل سیاستهاي اثر« عنوان با اي مقاله در )1380( نپروی    

-IS )  عمومی تعادل مدل یک چارچوب در )1372 تا1368( دوره آماري اطالعات از استفاده

LM )  اهداف مبناي بر گزینه هفت مختلف، معیارهاي توسط سازي شبیه روش از استفاده با 

 مد را برنامه این دوره در اقتصاد جاري سیاست و ایران اجتماعی، دياقتصا توسعه اول برنامه

   : بود که آن از حاکی سازي شبیه نتایج .دادند قرار نظر

 را تأثیر کمترین دولت مخارج افزایش سیاست و بیشترین ملی پول ارزش کاهش سیاست  -1

 .دارد نابرابري و فقر گسترش بر

 سیاست و گردد می درآمد نابرابري افزایش باعث یل،تعد هاي سیاست اجراي در تأخیر  -2

 .دارد درآمد نابرابري افزایش بر کمتري تأثیر برنامه، اهداف به نسبت دولت جاري هاي
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 سیاست اجراي در تأخیر که دهد می نشان درآمدي شکاف و فقیر افراد نسبت شاخص  -3

 را فقر درآمد، توزیع نابرابري در بهبود رغم به برنامه، اهداف اجراي با مقایسه در تعدیل هاي

 اجراي زمان از بیشتر فقر شد، می اجرا کامل بطور برنامه اهداف اگر و دهد می گسترش

 .یافت می گسترش جاري هاي سیاست

 بطور را فقر و درآمد توزیع اثر اینکه دلیل به توربک گریر، ، فوستر و سن هاي شاخص - 4

 به نسبت دولت جاري هاي سیاست که داشتند آن بر داللت گیرند، می نظر در همزمان

 برنامه هاي سیاست اجراي در تأخیر .دارد فقر افزایش بر کمتري تأثیر برنامه هاي سیاست

 .شود می فقر کاهش باعث

در مقاله اي با عنوان اندازه گیري آسیب پذیري خانوارها در مقابل فقر  )1389( صانعی ,راغفر   

اجتماعی  ،ر تر شدن خانوار را با توجه به ویژگیهاي اقتصاديدر شهر تهران احتمال فقی

سرپرست خانوار می پردازد نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که با افزایش بعد خانوار آسیب 

داشتن شغل یا فقدان آن سن و جنسیت سرپرست خانوار  .پذیري نسبت به فقر افزایش می یابد

ز جمله عوامل تعیین کننده هستند ارتقائ وضعیت در آسیب پذیري آنها نسبت به فقر ا

تحصیلی و شاغل بودن سرپرست خانوار می تواند به کاهش آسیب پذیري خانوارهاي تهران 

   .کمک کند

  

  

  

  

  

  

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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  4فصل 
  

شاخص هاي فقر در استان آذربایجان  اندازه گیري خط فقر و

  شرقی

  

  

  

  

  

  

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 4-1
سپس خط فقر مطلق  ،ط فقر را به تفضیل بیان می کنیمدر این فصل ابتدا مراحل تعیین خ     

-1368(برنامه توسعه اقتصـادي   4خانوارهاي شهري و روستایی استان آذربایجان شرقی را طی 

را ) شدت فقـر  ،شکاف فقر، نسبت سرشمار (برآورد کرده و در ادامه شاخص هاي فقر را ) 1388

  .محاسبه کرده ایم

   :محاسبه ارزش سبد غذایی  -4-2

براي مشخص نمودن نیاز به انرژي غذایی متخصصان تغذیه نیاز به انرژي افراد مختلف را در      

ایـن نیـاز از سـوي سـازمان      .حالتهاي استراحت و انجام فعالیتهاي مختلـف بـرآورد نمـوده انـد    

این سبد غـذایی   ،کیلو کالري در روز تعیین گردیده است 2000بهداشت جهانی بصورت حداقل 

غذایی جامعه مورد مطالعه تعریف شده در کشور ما دفتر بهبود تغذیـه  عادات  شده مطابقتعریف 

وزارت بهداشت سبد مطلوب غذایی گروههاي مختلف سنی را براساس مـواد غـذایی متـداول در    

سبد غـذایی کـه مـا     .مالحظه خواهید کرد) 1(را در جدول  کشور اعالم نموده است که شرح آن

کیلـو کـالري در روز    2080ه خط فقر از آن استفاده مـی کنـیم بـر مبنـا     در اینجا براي محاسب

  .تعیین شده است

کـه ارزش تـک تـک مـواد خـوراکی       ،داده هاي خام مربوط به هزینـه هـاي خـوراکی خـانوار       

براي تعیین قیمت سبد غـذایی در   .خریداري شده توسط مرکز آمار ایران جمع آوري شده است

ر استان براي تهیه این سبد غذایی توسط خانوارهـاي نمونـه اعـالم    متوسط قیمتی که د ،استان

  .مبناي محاسبه قیمت کاالها قرار گرفته است ،شده بود

  
  
  
  
  

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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  سبد غذایی براي تعیین خط فقر یک فرد بزرگسال) 1(جدول 
  

  کالري دریافتی روزانه  مقدار سبد غذایی ماهانه  نوع ماده غذایی

  620  کیلو 8  نان شامل انواع سنتی

  240 کیلو 3  2برنج خارجی درجه 

  20  کیلو 7  نیوماکار

  40  کیلو 5.1  سیب زمینی

  40  کیلو 6.1  عدس

  115  لیتري 1کیسه  7  شیر کیسه اي

  50  کیلو 3  ماست

  20  گرم 450  پنیر

  30  عدد 10  تخم مرغ

  100  کیلو 5.1  گوشت سفید

  65  کیلو 2.1  گوشت قرمز

  120  )کیلو 36.6معادل (واحد 60  )پرتقال. سیب.انگور (میوه

  50  )کیلو 72.6معادل(واحد 60  سبزي هاي برگ سبز

  50  )کیلو 437.6( واحد 60  دیگر سبزي ها

  290  سی سی 900  روغن مایع

  230  کیلو 1  شکر

  20.80    جمع

  
  مرکز آمار ایران :منبع

  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مناطق شهري و ارزش سبد غذایی در استان آذربایجان شرقی  در  )3( )2(ول شماره ادر جد

  .برآورد شده است 1388 تا 1368روستایی طی سالهاي 

  ارزش سبد غذایی در مناطق شهري )2( جدول شماره
  

  )به ریال(ارزش سبد غذایی   سال
1368  18952  
1369  11290  
1370  17212  
1371  21184  
1372  27156  
1373  36730  
1374  58474  
1375  62248  
1376  71593  
1377  89075  
1378  109782  
1379  117429  
1380  132988  
1381  156733  
1382  181987  
1383  209910  
1384  220312  
1385  258582  
1386  299815  
1387  385089  
1388  422082  

  مرکز آمار ایران: منبع
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ارزش سبد غذایی در مناطق روستایی )3( جدول شماره
   

  )به ریال(ارزش سبد غذایی   سال
1368  14643  
1369  14546  
1370  18738  
1371  21757  
1372  25872  
1373  36013  
1374  54710  
1375  61657  
1376  61141  
1377  61657  
1378  70130  
1379  89434  
1380  177943  
1381  112230  
1382  117943  
1383  146442  
1384  171262  
1385  201074  
1386  288735  
1387  367328  
1388  407926  

  مرکز آمار ایران: منبع 
  
  :ضریب انگل   -4-3

بـراي کلیـه    ،محاسبه ضریب انگل با در نظر گرفتن متوسط نسبت هزینه غذا به کل هزینـه      

در مقایسـه بـا    ،زیرا طبـق قـانون انگـل طبقـات بـاال درآمـد       .طبقات درآمدي مورد انتقاد است

ف غذا می کنـد در نتیجـه در نظـر    خانوارهاي کم درآمد نسبت کمتري از کل مخارجشان را صر

براي رفع ایـن   .گرفتن آنها در محاسبه ضریب انگل موجب تخمین غیر واقعی خط فقر می شود

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

  . این روش مستلزم شناسایی فقرا پیش از محاسبه خط فقر است

امـا   .هکهاي پایین درآمد اول و دوم بعنوان گروههاي فقیر در نظر گرفته می شـوند عموماً د     

بعلت آنکه در کشور ما الگوي توزیع درآمد بگونه اي است که دهکهـاي پـایین درآمـدي درصـد     

باالیی از جمعیت را در خود جاي داده اند استفاده از دهکهاي پایین درآمدي می تواند منجر بـه  

براي رفع این مسئله فرض کرده ایم که جمعیت فقـرا بـیش از    .خط فقر شود تخمین غیر واقعی

بـه کـل هزینـه هـا از دو       ،متوسط نسبت غـذا  حاسبهدرصد کل جمعیت نیست در نتیجه م 40

نخست با محاسبه مقیاس معادل براي کل جمعیت و سپس اسـتفاده از  .روش استفاده شده است

 .رهایی که داراي پـایین تـرین سـطح هزینـه هسـتند     درصد خانوا 40اطالعات مربوط به مخارج 

طبق این روشها متوسط هزینه خوراك به کل هزینه محاسبه می شود سپس معکوس این عـدد  

  .در خط فقر غذایی ضرب می شود تا به خط فقر کل دست یابیم

  .  استفاده کردیم) با توجه به شرایط خانوارها(ما براي محاسبه ضریب انگل از روش نخست 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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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   ضریب انگل شهري) 4( جدول شماره

 
  ضریب انگل شهري  سال

1368  2.39  
1369  2.95  
1370  3  
1371  3.37  
1372  2.85  
1373  2.85  
1374  3.28  
1375  3.51  
1376  3.66  
1377  3.54  
1378  3.87  
1379  4.06  
1380  4.31  
1381  4.50  
1382  3.24  
1383  4.62  
1384  4.56  
1385  5.09  
1386  5.33  
1387  4.93  
1388  4.15  

  
  نتایج پژوهش : منبع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ضریب انگل روستایی) 5( جدول شماره
 

  ضریب انگل روستایی  سال
1368  1.92  
1369  2  
1370  2.12  
1371  2.21  
1372  2.48  
1373  2.37  
1374  2.02  
1375  2.36  
1376  2.30  
1377  3.26  
1378  3.30  
1379  2.23  
1380  2.83  
1381  2.49  
1382  2.47  
1383  2.96  
1384  2.86  
1385  2.20  
1386  2.91  
1387  3.06  
1388  2.81  

  نتایج پژوهش: منبع
  
  :محاسبه مقیاس معادل  -4-4

نکته دیگري که در تعمیم خط فقر مربوط به خانوارهایی که تعداد اعضاي آنها متفاوت      

هنگامیکه بخواهیم خط فقر خانوار یک نفره را . ل استاست مطرح می شود بحث مقیاس معاد

نکته حائز اهمیت این است که بدانیم  ،به خانوارهاي دو نفره یا سه نفره یا بیشتر تعمیم دهیم

از  ،به ازاي اضافه شدن هر فرد اضافی به خانوار چه میزان به مخارج خانوار اضافه میشود

کیلو کالري در روز در استان  2080ادل پولی مع(آنجائیکه خط فقر ما براي یک بزرگسال 

بنابراین می بایست براي بدست آوردن خط فقر براي  .محاسبه شده است) آذربایجان شرقی

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 



٦٦ 
 

بعدهاي دیگر خانوار خط فقر یک نفره را در مقیاس معادل مناسب ضرب کنیم تا امکان مقایسه 

ک نفره به خط فقر براي بعدهاي براي تعمیم خط فقر ی .خانوارها با ابعاد مختلف فراهم شود

مختلف فرمولهاي متفاوتی بر حسب تعداد کودکان و بزرگساالن در هر خانوار در مطالعات 

ابتدا متوسط هزینه خانوار را در هر بعد  ،بنا به تعریف مقیاس معادل .مختلف استفاده شده است

ره تقسیم می کنیم بدست می آوریم سپس این متوسط را بر متوسط هزینه خانوارهاي یک نف

در نهایت عدد بدست آمده را در بعد خانوار ضرب می کنیم در تحقیقات مختلف از فرمولهاي 

که  2009ما نیز با استفاده از روش هانتون و خنگر  .مختلف براي تعدیل خط فقر استفاده شده

که  فرمول     است از نزدیکترین الگو به الگوي مصرف نمونه مورد بررسی

 تعداد بچه ها است که در این معادله دامنه  تعداد بزرگساالن و  در آن 

  .، استفاده می کنیممی باشد

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

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 



٦٧ 
 

  جدول مقیاس معادل در بخش شهري به تفکیک بعد خانوار) 6(جدول شماره 

  

  

  تایج پژوهشن: منبع

  

  

  

  هفت نفره و بیشتر  شش نفره  نفرهپنج   چهار نفره  سه نفره  دو نفره  یک نفره  سال

1368  1  1.771072  2.28486  2.607226  3.016535  3.393663  4.249201  

1369  1  1.779589  2.274568  2.607378  3.017298  3.370822  4.22394  

1370  1  1.78026  2.287532  2.638674  3.002301  3.38262  4.224747  

1371  -  -  -  -  -  -  -  

1372  1  1.779616  2.254621  2.608927  3.019154  3.39969  4.268195  

1373  1  1.787642  2.258521  2.632601  3.03317  3.450537  4.324475  

1374  1  1.778713  2.258113  2.628189  3.043823  3.452605  4.364511  

1375  1  1.78246  2.239736  2.622692  3.06617  3.541398  4.410831  

1376  1  1.789229  2.235656  2.614717  3.113055  3.53433  4.472076  

1377  1  1.788015  2.2499351  2.64771  3.120609  3.581732  4.510387  

1378  1  1.787378  2.258744  2.651715  3.139205  3.62753  4.613616  

1379  1  1.789435  2.234898  2.632965  3.149117  3.673416  4.56928  

1380  1  1.785631  2.232332  2.663439  3.212811  3.713833  4.649338  

1381  1  1.787362  2.238044  2.68029  3.218459  3.760055  4.718943  

1382  1  1.78934  2.229161  2.684204  3.229931  3.802304  4.779182  

1383  1  1.790865  2.229289  2.688662  3.280178  3.83031  4.864376  

1384  1  1.786917  2.235332  2.706272  3.30581  3.900808  4.875579  

1385  1  1.785683  2.247984  2.722864  3.324686  3.942352  4.87576  

1386  1  1.788871  2.246373  2.735837  3.330115  3.928086  4.93901  

1387  1  1.785893  2.251903  2.741065  3.358749  3.986299  4.955569  

1388  1  1.787974  2.25684  2.748094  3.97316  3.97316  4.982379  

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

  

  

  نتایج پژوهش: منبع 

  

  

  هفت نفره و بیشتر  شش نفره  پنج نفره  چهار نفره  سه نفره  دو نفره  نفرهیک   سال

1368  1  1.778978  2.267928  2.63397  2.984716  3.30847  4.291652  

1369  1  1.768829  2.290113  2.65483  2.993218  3.303135  4.267444  

1370  1  1.780103  2.302802  2.687946  2.988587  3.320353  4.29335  

1371  1  1.773375  2.254816  2.641236  2.966834  3.295812  4.291061  

1372  1  1.781416  2.275963  2.661183  3.01713  3.322582  4.267114  

1373  1  1.776889  2.274238  2.627655  2.913388  3.352851  4.314523  

1374  1  1.777625  2.296242  2.659828  2.992919  3.352283  4.432333  

1375  1  1.785462  2.253747  2.627181  3.025603  3.355983  4.431107  

1376  1  1.781738  2.24921  2.625252  3.017251  3.355983  4.432333  

1377  1  1.782152  2.265679  2.619389  3.43654  3.452319  4.541905  

1378  1  1.785043  2.28141  2.641517  3.078689  3.527453  4.634257  

1379  1  1.786821  2.275823  2.644061  3.087214  3.531378  4.59931  

1380  1  1.78748  2.292657  2.664835  3.122141  3.587431  4.641562  

1381  1  1.787522  2.313298  2.683669  3.141541  3.625185  4.731171  

1382  1  1.787875  2.237932  2.64504  3.141183  3.65211  4.740727  

1383  1  1.784049  2.244006  2.664078  3.178566  3.707746  4.847683  

1384  1  1.786706  2.273772  2.688762  3.216266  3.727196  4.905827  

1385  1  1.786279  2.276446  2.70376  3.244798  3.768745  4.874303  

1386  1  1.787035  2.280024  2.70286  3.255917  3.772301  4.90231  

1387  1  1.777995  2.248167  2.693134  3.260811  3.828366  4.893435  

1388  1  1.779727  2.268828  2.709551  3.294487  3.880391  4.929278  

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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  :محاسبه خط فقر مطلق  - 4-5

به تفکیک براي مناطق ، در باال خط فقر  در این بخش بر اساس محاسبات مقیاس معادل     

  .محاسبه شده شهري و روستایی استان آذربایجان شرقی

  .به خط فقر مطلق از رابطه زیر استفاده شده استسجهت محا 

  خط فقر مطلق=متوسط ارزش سبد غذایی مقیاس معادلضریب انگل

  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

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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   :شهري در طی برنامه اول توسعه اقتصاديمطلق در مناطق  رخط فق  1- 4-5

  )ریال(خط فقر مطلق در مناطق شهري در طی برنامه اول توسعه اقتصادي ) 8(شماره  جدول
  

 سال
 بعد خانوار شهري

 7و باالتر 6 5 4 3 2 1

68 45295.28 80221.2 
103493.3

7 
118095.0

3 
136634.7

9 
153716.

9 192468.7 

69 33305.5 59270.1 75755.62 86840.02  
100492.6

1 
112266.

9 
140680.4

3 

70 51636 91925.5 118119 
136250.5

7 155026.8 
174664.

9 
218149.0

3 

72 77394.6 
137732.6

6 
174495.4

9 201916.8 233666.2 
263117.

6 330335.2 
 

  نتایج پژوهش :منبع

  :نشان می دهد که ) 8( جدول و نمودار شماره

در ریال  77394.6به  1368 در سالریال  45295.28ط فقر شهري در گروه اول از خ     

به  1368در سال ریال  80221.2رسید و در گروه دوم نیز خط فقر مطلق از 1372سال 

 به 1368در سال ریال  103493.37 و در گروه سوم ازریال 137732.66

ریال به 118095.03و در گروه چهارم از  1372در سال ریال 174495.49

ریال و در گروه  233666.2ریال به 136634.79و در گروه پنجم از  ریال201916.8

ریال در 192468.7ریال و در گروه هفت از  263117.6ریال به 153716.9شش از 

 توجهرسیده است که نشان از افزایش قابل  1372در سال ریال  330335.2به  1368سال 

  .برنامه اول توسعه می باشد در خط مطلق در مناطق شهري طی

به علت ناقص بودن اطالعات خانوارهاي شهري امکان محاسبه خط فقر مطلق  1371در سال ((

  ))وجود نداشته 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 



٧١ 
 

  

  

  

  

  )ریال( )1372-1368(خط فقر مطلق در مناطق شهري طی سالهاي ) 1( نمودار شماره

  
  ) 8(جدول شماره  :منبع

  

  

  

  

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



٧٢ 
 

  

  :روستایی در طی برنامه اول توسعه اقتصاديخط فقر مطلق مناطق  2- 4-5

  )ریال(خط فقر مطلق مناطق روستایی در طی برنامه اول توسعه اقتصادي ) 9(جدول شماره 

  

 سال
 بعد خانوار روستایی

 وباالتر7 6 5 4 3 2 1

68 28114.5
6 

50015.1
8  

63761.7
9 74052.9 83913.9

7 93016.17 120657.9 

69 29092 51458.7
7 

66623.9
6 77234.31 87078.6

9 96094.8 124148.4
8 

70 39724.5
6 70713.8 91477.7

9 
106777.4

7 
118720.

3 
131899.5

6 170551.4 

71 48082.9 85269.1 108418.
2 126998.4 142654.

1 158472.4 206326.9 

72 64162.5 114300.
2 

146031.
6 170748.3 193586.

9 213185.3 273788.9 

  هشنتایج پژو :منبع 

  

  :نشان می دهد که )9( جدول و نمودار

ریال در 28114.56 خط فقر مطلق در مناطق روستایی طی برنامه اول در گروه اول از      

رسیده است که نشان از افزایش قابل توجه در  1372ریال در سال 64162.5به 1368 سال

 114300.2 هب 1368ریال در سال  50015.18و در گروه دوم از  .خط فقر روستایی است

 در سال ریال  146031.6به  1368ریال در سال  63761.79و در گروه سوم از ریال 

در گروه پنج از  ریال و170748.3 ریال به 74052.9رسیده و در گروه چهارم نیز از  1372

 93016.17 و در گروه شش از 1372 در سالریال 193586.9ریال به  83913.97

ریال در  273788.9ریال به120657.9در گروه هفت از  وریال   213185.3ریال به

رسیده است که در تمامی گروههاي مذکور شاهد افزایش قابل توجه در خط فقر  1372سال 

  .مطلق هستیم

  

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 



٧٣ 
 

  

  

  

  

  

  )ریال( )1372- 1368(خط فقر مطلق در مناطق روستایی طی سالهاي ) 2( نمودار شماره

  
  )9(جدول شماره : منبع

  

  

  

  

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



٧٤ 
 

  

  

  

  فقرمطلق شهري در طی برنامه دوم توسعه اقتصادي خط 3- 4-5

  )ریال(خط فقرمطلق شهري در طی برنامه دوم توسعه اقتصادي  )10( جدول شماره

  
  نتایج پژوهش: نبعم

  

  :نشان میدهد که  ) 10( جدول و نمودار شماره

ریال در سال 424856.3 به  1374 ریال در سال191794.72در گروه اول خط فقر از      

ریال و در گروه سوم  759378.8به  1374 ریال سال 341147.7و در گروه دوم از  1378

ریال به  504072.7چهارم از  ریال و در گروه 959641.7ریال به 433094.15از 

ریال و در گروه 1333711.1 به  ریال 583789.18ریال و در گروه پنج از 1126597.9

ریال در  837090.16ریال و در گروه هفت از 1541179.1ریال به 662191.4 شش از 

رسید در طی برنامه دوم توسعه اقتصادي خط  1378ریال در سال 1960124 به  1374سال 

شاهد رشد  1378 در سال  ،قابل توجهی داشته است و مناطق شهري رشد چشمگیرفقر در 

  .شدیدتر خط فقر در تمامی گروهها هستیم

  

 سال
 بعد خانوار شهري

 7و باالتر 6 5 4 3 2 1
74 191794.72 341147.7 433094.15 504072.7 583789.18 662191.4 837090.16 
75  218490.48 389450.5 489360.99 573033.2 669928.9 773761.7 963724.58 
76 262030.38 468832.35 585809.79 685135.3 815844.68 926101.8 1171819.7 
77 315325.5 563806.7 709461.9 834890.47 981625.6 1129411.4 1422240 
78 424856.3 759378.8 959641.7 1126597.9 1333711.1 1541179.1 1960124 

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 



٧٥ 
 

  

  

  

  

  )ریال( )1374-1378(خط فقر مطلق در مناطق شهري طی سالهاي ) 3( نمودار شماره

  
  )10( جدول شماره: منبع

  

  

  

  

  

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



٧٦ 
 

  

  

  

  

  توسعه اقتصاديخط فقرمطلق روستایی درطی برنامه دوم  4- 4-5

  )ریال( خط فقرمطلق روستایی درطی برنامه دوم توسعه اقتصادي )11( جدول شماره

 سال
 بعد خانوار روستایی

 7و باالتر 6 5 4 3 2 1

74 110514.
2 

196452.
8 253767.3 292843.

6 330760 370474.
8 489835.7 

75 145510.
5 

259803.
5 327943.8 382282.

4 440257 488330.
8 644772.6 

76 140624.9  250555.
6 

316293.5
8 

369174.
2 424298.8 471932.

7 623293.7 

77 201001.
8 

358215.
7 455405.6 526501.

9 
611779.9

9 
693922.

4 912931.1 

78 231429 413110.
7 527984.4 611323.

6 712497.9 816354.
9 

1072501.
4 

  نتایج پژوهش: منبع

  

  : شان می دهد کهن ) 11( جدول و نمودار شماره

ریال در سال 161299به  1374ریال در سال  110514.2در گروه اول خط فقر از     

گروه سوم  و در ریال287925.6ریال به  196452.8در گروه دوم از و 1378

ریال به 292843.6ریال و در گروه چهارم از 367989.1ریال به  253767.3از

ریال و در گروه شش از 496589.4ال به ری 330760ریال در گروه پنج از 426074

 1374ریال در سال 489835.7در گروه هفت از  ریال و 568974.6ریال به 370474.8

همانطور که مشاهده می شود در این گروه ها نیز خط  .رسید1378ریال در سال  747501به 

  .فقر سیري فزاینده در طول برنامه دوم داشته 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 



٧٧ 
 

  

  

  

  

  )ریال( )1374-1378(فقر مطلق در مناطق روستایی طی سالهاي  خط) 4( نمودار شماره

  
  ) 11(جدول شماره : منبع

  

  

  

  

  

  

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



٧٨ 
 

  

  

  

  

  :  مطلق شهري در طی برنامه سوم توسعه اقتصادي خط فقر -5- 4-5

  )ریال( مطلق شهري در طی برنامه سوم توسعه اقتصادي خط فقر  )12( جدول شماره

  

  نتایج پژوهش : منبع

  

  :نشان می دهد که) 12( جدول و نمودار شماره

 ریال در سال  969784.2به  1379ریال در سال  476761.7در گروه اول خط فقر از      

در گروه سوم از  ریال و1736752.5ریال به  853134.1در گروه دوم از  رسید و 1383

ریال به  1255296.9ریال و در گروه چهارم از  2161929.2ریال  به  1065513.8

ریال و در گروه 3132336 ریال به 1501378.5ریال و در گروه پنجم از  2607421.9

ریال در  2178457.8در گروه هفتم از  ریال و 3714574.1ریال به 1751344.2ششم از 

رسیده که در تمامی گروهها ما شاهد افزایش  1383ریال در سال  4717394.9به  79سال 

   
 بعد خانوار شهري

  و باالتر7 6 5 4 3 2 1
79 476761.7 853134.1 1065513.8 1255296.9 1501378.5 1751344.2 2178457.8 

80 573178.2 1023484.9 1279524.2 1526625.3 1841513.4 2128688.4 2664899.5 
81 705298.5 1260623.7 1578489 1890404.5 2269974.3 2651961.1 3328263.4 
82 589637.8 1055062.6 1314397.7 1582708.3 1904489.6 2241982.4 2817986.7 
83 969784.2 1736752.5 2161929.2 2607421.9 3132336 3714574.1 4717394.9 

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



٧٩ 
 

ما شاهد بیشترین تغییرات و نوسانات نسبت به سالهاي قبل  1383 بطوریکه در سال  .هستیم

  .گانه می باشیم  هفت در تمامی گروههاي

  

  

  

  )ریال( )1379-1383(مطلق در مناطق شهري طی سالهاي  خط فقر) 5( نمودار شماره

  
  ) 12(جدول شماره : منبع

  

  

  

  

  

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



٨٠ 
 

  

  

  

  

  

  :مطلق روستایی در طی برنامه سوم توسعه اقتصادي خط فقر - 6- 4-5

  )ریال( مطلق روستایی در طی برنامه سوم توسعه اقتصادي خط فقر) 13( جدول شماره

 سال
  بعد خانوار روستایی

 7باالترو  6 5 4 3 2 1

79 199437.
8 

356359.
6 453885.1 527325.7 615707.2 704290.3 917276.3 

80 451721.
6 

807443.
4 

1034542.
8 

1203763.
7 

1410338.
8 

1620520.
3 

2096694.
2 

81 279452.
7 

499527.
8 646457.3 749958.5 877912.1 1013067.

7 
1322138.

5 

82 291319.
2 

520842.
3 651952.5 770667.4 915086.9 1063929.

8 
1381064.

8 

83 433468.
3 

773328.
7 972705.5 1154793.

4 
1377807.

6 
1607190.

4 2101317 

  وهشژنتایج پ: منبع

  

  :نشان می دهد که) 13( جدول و نمودار شماره

ریال در سال  433468.3به  1379ریال در سال 199437.8در گروه اول خط فقر از      

ریال و در گروه سوم از 773328.7 ریال به 356359.6 م از رسید و در گروه دو1383

ریال به  527325.7ریال و در گروه چهارم از  972705.5ریال به  453885.1

ریال و در گروه  1377807.6ریال به  615707.2در گروه پنجم از  ،ریال1154793.4

ریال در 917276.3 ریال و در گروه هفتم از  1607190.4ریال به  704290.3شش از 

رسید که در این دوره نیز ما شاهد روند  1383 ریال در سال  2101317به  1379 سال

  .صعودي خط فقر در مناطق روستایی می باشیم

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 



٨١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ریال( )1379-1383(خط فقر مطلق در مناطق روستایی طی سالهاي ) 6( نمودار شماره

  
  ) 13(جدول شماره : منبع

  

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



٨٢ 
 

  

  

  

  

  

  :ق شهري طی برنامه چهارم توسعه اقتصاديفقر مطل خط -7- 4-5

  )ریال( خط فقر مطلق شهري طی برنامه چهارم توسعه اقتصادي )14( شمارهجدول 

 سال
 بعد خانوار شهري

 7و باالتر 6 5 4 3 2 1

84 1004622.
7 

1795177.
4 

2245665.
3 

2718782.
3 

3321059.
6 

3618840.
3 

4098117.
4 

85 1316182.
3 

2350284.
5 

2958756.
9 

3583785.
6 

3975893.
1 

4288854.
2 

4217389.
4 

86 1598013.
9 

2853881.
9 

3598572.
4 

4363915.
6 

5321570.
2 

6277136.
2 

5092606.
8 

87 1898488.
7 

3390497.
8 

4275212.
5 

5203881.
1 

5776547.
2 

6567943.
8 

6780809.
2 

88 1751640.
3 

3131887.
3 

3953171.
8 

4813672.
2 

5171685.
7 

6259547.
1 

7027335.
8 

  نتایج پژوهش: منبع

  

  :نشان می دهد که)  14( جدول و نمودار شماره

در  ریال 1751640.3به  1384 در سالریال  1004622.7در گروه اول خط فقر از      

ریال و در گروه سه از  3131887.3به ریال 1795177.4و در گروه دوم از  1388سال 

به  2718782.3در گروه چهار از ریال و  3953171.8ریال به  2245665.3

و در ریال  5171685.7ریال به 3321059.6  ریال و در گروه پنج از 4813672.2

 4098117.4ازو در گروه هفت  ریال 6259547.1 به  ریال3618840.3گروه شش از 

رسیده است که نشان از افزایش  1388در سال  ریال7027335.8به  1384در سال  ریال

  .ر مناطق شهري طی برنامه چهارم توسعه اقتصادي بوده اســتخط فقر مطلق د

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 



٨٣ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  )ریال( )1384-1388(خط فقر مطلق در مناطق شهري طی سالهاي ) 7( نمودار شماره

  
  ) 14(جدول شماره :منبع 

  

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



٨٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  :خط فـقر مطلق روستایی طی برنامه چهارم توسعه اقتصادي -8- 4-5

  )ریال( ستایی طی برنامه چهارم توسعه اقتصاديخط فـقر مطلق رو) 15(جدول شماره 

 سال
 بعد خانوار روستایی

 7و باالتر 6 5 4 3 2 1

84 489809.3 875145.2 1112245.
2 

1316980.
6 1575357 1825615.

3 
2402919.

7 

85 442362.8 790183.3 1007015 1196042.
8 

1435377.
9  

1667152.
5 

2156210.
3 

86 840218.8 1501500.
4 

1915719.
1 

2270993.
9 

2735682.
8 

3169558.
4 

4119013.
2 

87 1124023.
6 

1998508.
4 

2526992.
9 

3027146.
3 

3665228.
7 4303174 5500336.

8 

88 1146272 2040051.
3 

2600694.
1 

3105882.
6 

3776378.
4 

4447983.
7 

5650293.
6 

  نتایج پژوهش : منبع 

  

  : نشان می دهد که) 15( جدول و نمودار شماره

ریال در 1146272به  1384ریال در سال 489809.3   در گروه اول خط فقر مطلق از     

ریال و در گروه سوم  2040051.3ریال به  875145.2رسید و در گروه دوم از 1388سال 

ریال به 1316980.6ریال و در گروه چهارم از  2600694.1ریال به 1112245.2 از 

ریال و در گروه 3776378.4ریال به 1575357 ریال و در گروه پنجم از 3105882.6

ریال 2402919.7ریال و در گروه هفتم از 4447983.7 ریال به  1825615.3شش از 

در طی این دوره بجـز  .رسیده است 1388ریال در سال  5650293.6به  1384در 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 



٨٥ 
 

تمامی ما شاهد روند یکسـانی در تمامی گروهها هستیم در تمامی سالها ودر  1385سـال 

ما شاهد رشد بیشتر  1387 و 1388گروهها ما شاهدروندي صعودي می باشیم و در سالهاي 

  .خط فقر مطلق در تمامی گروههاي هفتگانه می باشیــم

  

  

  

  

  

  

  )ریال( )1384-1388(خط فقر مطلق در مناطق روستایی طی سالهاي ) 8( نمودار شماره

  

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 



٨٦ 
 

  ) 15(جدول شماره : منبع

  

  

  

  

  

  در مناطق روستایی) p0(اخص نسبت سرشمار محاسبه ش -4-6

شاخص سرشمار نسبت جمعیتی که به عنوان  نسبت شد در فصل دو بحثهمانطور که      

فقیر شمارش می شوند را اندازه گیري می کند که از نسبت افراد فقیر به کل جمعیت یا نمونه 

) 16( ر جدولاساس شاخص نسبت سرشمار در مناطق روستایی داین بر  .حاصل می شود

برنامه توسعه اقتصادي بین  4روند شاخص نسبت سرشمار طی  )9( در نمودار ،خالصه شده

   .رسم شده است) 1368-1388( سال

  در مناطق روستایی) p0(محاسبه شاخص نسبت سرشمار ) 16(جدول شماره 

 برنامه هاي توسعه اقتصادي
 p0 روستایی شاخص نسبت سرشمار 

     )درصد(
 ییروستا  سال

برنامه او ل 
توسعه 
 اقتصادي

 45.89 1368 شروع برنامه

  

1369 43.86 
1370 48.62 
1371 43.63 

 48.04 1372 پایان برنامه
    1373 55.17 

برنامه دوم 
توسعه 
 اقتصادي

 45.83 1374 شروع برنامه

  

1375 45.13 
1376 43.86 
1377 40.02 

 36.06 1378 پایان برنامه

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 



٨٧ 
 

برنامه سوم 
توسعه 
 اقتصادي

 31 1379 شروع برنامه

  

1380 39.96 
1381 38.59 
1382 33.68 

 37.14 1383 پایان برنامه

برنامه چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 30.05 1384 شروع برنامه

  

1385 38.93 
1386 36.83 
1387 30.29 

 27.73 1388 پایان برنامه
  نتایج پژوهش: منبع

 در سال 89/45در طی برنامه اول این شاخص از ) 9(بر اساس جدول و نمودار شماره      

می رسد که نشان از افزایش این شاخص طی برنامه اول  1372در سال  درصد 04/48به  1368

در  درصد 06/36به  1374 در سال درصد 83/45 توسعه و در برنامه دوم نسبت افراد فقیر از

گواه بر کاهش نسبت افراد فقیر در استان در مناطق روستایی در طی می رسد که  1377 سال

درصد در سال  31 در طی برنامه سوم توسعه نیز نسبت افراد فقیر از .برنامه دوم می باشد

می رسد که نشان از افزایش شاخص در طی برنامه  1383درصد در سال  14/37به  1379

در  درصد 73/27 به درصد 05/30نیز شاخص از سوم می باشد و سرانجام در طی برنامه چهار 

می رسد در طی برنامه چهارم نیز نسبت افراد فقیر در مناطق روستایی کاهش  1388سال 

  .یافته است

  

  در مناطق روستایی) p0(شاخص نسبت سرشمار  )9( نمودار شماره

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 



٨٨ 
 

  
  )16( جدول شماره: منبع

  :يدر مناطق شهر) p0(نسبت سرشمار  شاخص محاسبه  - 4-7

  در مناطق شهري نسبت سرشمار شاخص) 17( ول شمارهجد

برنامه هاي توسعه 
 اقتصادي

  )درصد( p0 شهري نسبت سرشمار شاخص
 شهري سال

برنامه او ل 
توسعه 
 اقتصادي

 53.7 1368 شروع برنامه

  

1369 35.6 
1370 46.14 
1371 - 

 44.14 1372 پایان برنامه
    1373 47.46 

وم برنامه د
توسعه 
 اقتصادي

 61.99 1374 شروع برنامه

  

1375 53.36 
1376 50.16 
1377 43.89 

 50.8 1378 پایان برنامه
 45.65 1379 شروع برنامهبرنامه سوم 

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

  

1380 54.87 
1381 49.47 
1382 30.8 

 38.81 1383 پایان برنامه

برنامه 
چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 35.58 1384 ع برنامهشرو

  

1385 46.62 
1386 52.69 
1387 45.02 

 32.71 1388 پایان برنامه
  

  نتایج پژوهش: منبع

  

  

  

  

شاخص نسبت سرشمار براي  .استنباط می شود )17(شماره  همانطور که از جدول و نمودار     

درصد در سال  14/44به  1368درصد در سال  7/53 مناطق شهري در طی برنامه اول از

می رسد که نشان از کاهش شاخص نسبت سرشمار در استان آذربایجان در مناطق  1372

درصد در  99/61در طی برنامه دوم شاخص نسبت سرشمار از  .شهري طی برنامه اول است

  .می رسد 1378 سال رصدد 8/50به  1374 سال

ایجان شرقی نسبت به برنامه ستان آذربادر طی این دوره نسبت افراد فقیر در مناطق شهري  

  .اول افزایش داشته است

درصد  81/38بر  1378 درصد در سال 65/45 در طی برنامه سوم نیز شاخص نسبت سرشمار از

رسیده که شاهد کاهش چشمگیري در شاخص نسبت سرشمار در مناطق  1383 در سال

  .شهري  استان در طی برنامه سوم توسعه بوده ایم

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 



٩٠ 
 

سال  صد در 58/35قتصادي نسبت افراد فقیر در مناطق شهري استان از در برنامه چهارم ا

در این دوران نیز نسبت افراد فقیر در مناطق  .می رسد 1388درصد در سال  71/32به 1384

  .شهري کاهش یافته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در مناطق شهري) p0(شاخص نسبت سرشمار  )10(نمودار شماره 

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 



٩١ 
 

  
  )17( جدول شماره: منبع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهري باروستایی  نسبت سرشمار مقایسه شاخص - 4-8

  روستایی بامقایسه شاخص نسبت سرشمار شهري  )18( جدول شماره

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 



٩٢ 
 

برنامه هاي توسعه 
 اقتصادي

شهري و  شاخص نسبت سرشمار 
 )درصد( روستایی

 روستایی شهري سال

برنامه او ل 
توسعه 
 اقتصادي

 45.89 53.7 1368 شروع برنامه

  

1369 35.6 43.86 
1370 46.14 48.62 
1371 - 43.63 

 48.04 44.14 1372 پایان برنامه
    1373 47.46 55.17 

برنامه دوم 
توسعه 
 اقتصادي

 45.83 61.99 1374 شروع برنامه

  

1375 53.36 45.13 
1376 50.16 43.86 
1377 43.89 40.02 

 36.06 50.8 1378 پایان برنامه

برنامه سوم 
توسعه 
 اقتصادي

 31 45.65 1379 شروع برنامه

  

1380 54.87 39.96 
1381 49.47 38.59 
1382 30.8 33.68 

 37.14 38.81 1383 پایان برنامه

برنامه 
چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 30.05 35.58 1384 شروع برنامه

  

1385 46.62 38.93 
1386 52.69 36.83 
1387 45.02 30.29 

 27.73 32.71 1388 ن برنامهپایا
  نتایج پژوهش:منبع

  

  

  

  

  

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



٩٣ 
 

  شهري باروستایی  شاخص نسبت سرشمار مقایسه )11( مودار شمارهن

  
  )18(جدول شماره : منبع

  

 ی درکل به صورت و نمودار استنباط می شود که نسبت افراد فقیر  )18(شماره  جدول بر اساس

کمتر از مناطق شهري استان  ) 1388 تا1377(  در طی سالعلی الخصوص مناطق روستایی 

  .آذربایجان شرقی بوده

  

  

  

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 



٩٤ 
 

  در مناطق روستایی) p1 (شکاف فقر  شاخصمحاسبه  - 4-9

  در مناطق روستاییشکاف فقر  شاخص) 19( جدول شماره

برنامه هاي توسعه 
 اقتصادي

شاخص شکاف فقر 
  )درصد(p1 ی روستای

 روستایی سال

برنامه او ل 
توسعه 
 اقتصادي

 13.94 1368 ع برنامهشرو

  

1369 18.02 
1370 19.65 
1371 16.62 

 23.41 1372 پایان برنامه
    1373 21.11 

برنامه دوم 
توسعه 
 اقتصادي

 16.17 1374 شروع برنامه

  

1375 15.43 
1376 14.12 
1377 14.01 

 11.1 1378 پایان برنامه

برنامه سوم 
توسعه 
 اقتصادي

 8.88 1379 امهشروع برن

  

1380 16.67 
1381 13.49 
1382 9.94 

 11.41 1383 پایان برنامه

برنامه 
چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 8.18 1384 شروع برنامه

  

1385 13.79 
1386 10.17 
1387 10.24 

 8.97 1388 پایان برنامه
  

  نتایج پژوهش: منبع

میانگین فاصله درآمد افراد تا خط فقر را نسبت ) p1(همانطور که بیان شد شاخص شکاف فقر   

جمع این میانگین ها را براي کل افراد فقیر به صورت  به خط فقر اندازه گیري می کند،

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 



٩٥ 
 

درصدي از خط فقر بیان می کند براساس این تعریف شاخص شکاف فقر براي مناطق روستایی 

بر اساس نتایج بدست آمده شاخص  استان آذربایجان شرقی طبق جدول و نمودار برآورد شده،

در  درصد 41/23به   1368 در سالدرصد  94/13 شکاف فقر در ابتداي برنامه اول توسعه از

 افزایش شاخص شکاف فقر در طی برنامه اول توسعه اقتصادي که نشانگررسیده  1372سال 

 سال  درصد در17/16در طی برنامه دوم توسعه اقتصادي شاخص شکاف فقر از  ، می باشد

رسیده است که نشان از کاهش قابل توجه در شاخص شکاف فقر 1378در سال  1/11به  1374

  .را نشان می دهددر مناطق روستایی در طی برنامه دوم توسعه 

درصد در سال  41/11به  1379درصد در سال  88/8در طی برنامه سوم شاخص شکاف فقر از 

فقر در استان داراي نوسانات زیادي بوده  در طی این برنامه شاخص شکاف  .می رسد 1383

  .درصد رسیده است 67/16 به 1380چنانچه در سال

 1383 در سالدرصد  18/8 در طی برنامه چهارم نیز شاخص شکاف فقر در مناطق روستایی از

رسیده است هر چند که در ابتدا و انتهاي برنامه چهارم توسعه شاخص  1388در سال  97/8به 

بدین  .ایی تغییر چندانی نداشته اما در طول برنامه همراه با نوسانات بوده استشکاف فقر روست

رسیده بوده که در طی سالهاي بعد درصد 79/13شاخص به عدد  1385صورت که در سال 

  .شاهد کاهش آن هستیم

  

  

  

  

  

  

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 



٩٦ 
 

  

  

  

  

  در مناطق روستاییشکاف فقر  شاخص) 12( نمودار شماره

  
  )19(جدول شماره:منبع

  

  

  

  

  

  

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



٩٧ 
 

  

  

  در مناطق شهري) p1(محاسبه شاخص شکاف فقر  -4-10

  در مناطق شهري شکاف فقر شاخص) 20(جدول شماره 

برنامه هاي توسعه 
 اقتصادي

شاخص شکاف فقر   
 p1شهري

 شهري سال

برنامه او ل 
توسعه 
 اقتصادي

 20.47 1368 شروع برنامه

  

1369 10.35 
1370 14.95 
1371 - 

 13.43 1372 پایان برنامه
    1373 17.8 

برنامه دوم 
توسعه 
 اقتصادي

 23.28 1374 شروع برنامه

  

1375 18.57 
1376 15.33 
1377 13.48 

 17.9 1378 پایان برنامه

برنامه سوم 
توسعه 
 اقتصادي

 14.92 1379 شروع برنامه

  

1380 21.5 
1381 18.49 
1382 8.22 

 11.69 1383 پایان برنامه
برنامه 
چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 10.12 1384 شروع برنامه

  

1385 16.35 
1386 18.55 
1387 15.37 

 9.79 1388 پایان برنامه
  

  نتایج پژوهش: منبع 

  

  

  

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



٩٨ 
 

  

  :نتایج زیر حاصل گردیده است )20( شماره بر اساس جدول و نمودار

 ی در طی برنامه اول توسعه ازشاخص شکاف فقر در مناطق شهري استان آذربایجان شرق     

رسیده است که نشان از کاهش 1372در سال درصد 43/13به  1368 در سالدرصد  47/20

در طی برنامه دوم توسعه اقتصادي  .این شاخص در طی برنامه اول در مناطق شهري هستیم

هر  می رسد، 1378 در سال درصد9/17 به 1374 درصد در سال 28/23 شاخص شکاف فقر از

د در ابتداي برنامه دوم با افزایش چشمگیري در شاخص شکاف فقر در مناطق شهري همراه چن

در طی  .یل و کاهش قابل توجهی در شاخص بوده ایمدبود اما در طی سالهاي بعد شاهد تع

درصد 69/11به  1379در سال درصد 92/14برنامه سوم توسعه اقتصادي شاخص شکاف فقر از

این برنامه نیز شاهد نوسانات زیادي در شاخص شکاف فقر بوده رسیده در طی  1383در سال 

نیز این رقم به  1382درصد رسیده و در سال  5/21این شاخص به  1380چنانکه در سال .ایم

  .است کاهش یافته درصد 22/5

 1384درصد در سال  12/10در طی برنامه چهارم شاخص شکاف فقر در مناطق شهري از     

رسیده که در طی این برنامه شاهد نوسانات صعودي و نزولی در 1388ال درصد در س 79/9به 

  .شاخص شکاف فقر هستیم

  

  

  

  

  

  

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 



٩٩ 
 

  

  

  در مناطق شهري شکاف فقر شاخص) 13(نمودار شماره 

  
  )20(جدول شماره: منبع

  

  

  

  

  

  

  

  

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



١٠٠ 
 

     

  روستاییبا شکاف فقر در مناطق شهري  مقایسه شاخص -4-11

  روستایی شهري با ف فقرشکا مقایسه شاخص) 21( جدول شماره

برنامه هاي توسعه 
 اقتصادي

      روستایی وشاخص شکاف فقر شهري 
p1)( 

 روستایی شهري سال

برنامه او ل 
توسعه 
 اقتصادي

 13.94 20.47 1368 شروع برنامه

  

1369 10.35 18.02 
1370 14.95 19.65 
1371 - 16.62 

 23.41 13.43 1372 پایان برنامه
    1373 17.8 21.11 

برنامه دوم 
توسعه 
 اقتصادي

 16.17 23.28 1374 شروع برنامه

  

1375 18.57 15.43 
1376 15.33 14.12 
1377 13.48 14.01 

 11.1 17.9 1378 پایان برنامه

برنامه سوم 
توسعه 
 اقتصادي

 8.88 14.92 1379 شروع برنامه

  

1380 21.5 16.67 
1381 18.49 13.49 
1382 8.22 9.94 

 11.41 11.69 1383 پایان برنامه

برنامه 
چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 8.18 10.12 1384 شروع برنامه

  

1385 16.35 13.79 
1386 18.55 10.17 
1387 15.37 10.24 

 8.97 9.79 1388 پایان برنامه
  نتایج پژوهش: منبع 

  

  

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



١٠١ 
 

  

  

  

  

   روستایی بافقر در مناطق شهري  شاخص شکاف مقایسه )14( مودار شمارهن

  
  )21(جدول شماره : منبع 

و نمودار به این نتیجه می رسیم که هر چند در ابتداي  )21(شماره  با توجه به جدول     

اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي شاخص شکاف فقر در مناطق روستایی افزایش بیشتري 

اي برنامه دوم و سوم شاخص شکاف فقر اما با گذشت زمان و اجر .نسبت به شهري داشته

روستایی در سطح پاینیتري از مناطق شهري قرار گرفته است و در طی برنامه چهارم فاصله 

  .بین دو شاخص روستایی و شهري کاهش یافته 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 



١٠٢ 
 

  

  

  

  در مناطق روستایی) p2 (شدت فقر شاخصمحاسبه   -4-12

فراد فقیر و عمق فقر در جامعه مورد مطالعه علت استفاده از این شاخص نشان دادن نسبت ا     

گریر  است که توسط فوستر 

و توربک پیشنهاد 

این  گردیده است،

شاخص صرفا جمع 

 شکافهاي فقر

خط  بصورتی نسبتی از (

وزنها  است که در آن  )فقر

خود نسبتهاي 

  .شکافهاي فقر است

 ) 22( جدول شماره

در  شدت فقر شاخص

  مناطق روستایی

عه برنامه هاي توس
 اقتصادي

 p2 روستایی شدت فقرشاخص 
 )درصد(

 روستایی سال

برنامه او ل 
توسعه 
 اقتصادي

 5.95 1368 شروع برنامه

  

1369 9.93 

1370 10.38 
1371 8.65 

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 



١٠٣ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتایج تحقیق: منبع

  

  

  

  

  

  

  

طـی برنامـه اول    )شـدت فقـر  ( شاخص فوسـتر گریـر وتوربـک   ) 22(جدول و نمودار شماره      

درصـد در سـال   15/15بـه  1368 سـال  در درصـد  95/5 توسعه اقتصادي در مناطق روستایی از

در طـی  .داردشـاخص شـدت فقـر     است که نشان از افزایش قابل توجه در افزایش داشته 1372

درصـد   81/4 بـه  1374درصد در سـال   67/7برنامه دوم توسعه اقتصادي شاخص شکاف فقر از 

رت ثـ رسیده است که در طی این برنامه شاهد کاهش قابل توجهی در شـاخص ک  1378در سال 

 83/3 در طی برنامه سوم توسعه اقتصادي شاخص شدت فقـر از . فقر در مناطق روستایی هستیم

 15.15 1372 پایان برنامه
    1373 10.78 

برنامه دوم 
توسعه 
 اقتصادي

 7.67 1374 شروع برنامه

  

1375 7.12 
1376 6.31 
1377 6.52 

 4.81 1378 پایان برنامه

برنامه سوم 
توسعه 
 اقتصادي

 3.83 1379 شروع برنامه

  

1380 9.29 
1381 6.43 
1382 4.19 

 5.12 1383 پایان برنامه

برنامه 
چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 3.15 1384 شروع برنامه

  

1385 6.61 
1386 3.9 
1387 4.91 

 4.16 1388 رنامهپایان 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 



١٠٤ 
 

اسـت در طـی برنامـه سـوم      افزایش یافتـه  1382درصد در سال  12/5 به 1379 در سالدرصد 

 بـه  1380شاخص شدت فقر همراه با نوسانات قابل توجهی بوده بطوریکه این شـاخص در سـال   

رسید و در طی سالهاي بعد شاهد کاهش میـزان شـاخص هسـتیم در طـی برنامـه      درصد  29/9

درصـد در سـال    16/4بـه  1384درصـد در سـال    15/3خص از چهارم توسعه اقتصادي ایـن شـا  

  .در طی این برنامه نیز شاهد نوسان در شاخص شدت فقر هستیم رسید، 1388

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )درصد(در مناطق روستایی) p2 (شاخص شدت فقر) 15(نمودار شماره 

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 



١٠٥ 
 

  
  )22(جدول شماره: منبع

  

  

  

  

  

  ريدر مناطق شه) p2(شدت فقر شاخصمحاسبه  -4-13

  در مناطق شهري شدت فقر شاخص) 23( جدول شماره

برنامه هاي توسعه 
 اقتصادي

 شهريشاخص شدت فقر
p2 )درصد( 

 شهري سال
برنامه او ل 

توسعه 
 اقتصادي

 10.51 1368 شروع برنامه

  

1369 4.27 
1370 6.68 

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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1371 - 
 5.62 1372 پایان برنامه

    1373 8.47 

برنامه دوم 
توسعه 

 تصادياق

 11.43 1374 شروع برنامه

  

1375 8.48 
1376 6.53 
1377 5.75 

 8.44 1378 پایان برنامه

برنامه سوم 
توسعه 
 اقتصادي

 6.6 1379 شروع برنامه

  

1380 11.15 
1381 9 
1382 3.26 

 4.78 1383 پایان برنامه

برنامه 
چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 4.08 1384 شروع برنامه

  

1385 7.77 
1386 8.72 
1387 7.23 

 4.27 1388 پایان برنامه
  بر اساس نتایج تحقیق: منبع

  

شاخص شدت ( شاخص فوستر گریر توربک :نشان می دهد )23(شماره  جدول و نمودار     

در مناطق شهري استان آذربایجان شرقی در طی برنامه اول توسعه اقتصادي از  )فقر

رسیده است که نشان دهنده کاهش 1372در سال درصد  62/5 به 1368 درصد در سال51/10

در طی برنامه دوم توسعه  .عمق فقر در مناطق شهري استان در طی برنامه اول می باشد

درصد  44/8به  1374در سال درصد  43/11 اقتصادي شاخص شدت فقر در مناطق شهري از

شاخص روند نزولی داشته اما نسبت به هر چند که در طول برنامه  رسیده است،1378در سال 

  .برنامه قبل میزان شاخص افزایش پیدا کرده 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 



١٠٧ 
 

در  درصد 6/6در طی برنامه سوم توسعه اقتصادي در مناطق شهري  شاخص شدت فقر از   

رسیده که گواه کاهش شاخص شدت فقر در طی برنامه  1383در سال  78/4به 1379سال 

  .سوم توسعه اقتصادي می باشد

به  1384 در سالدرصد  08/4 در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادي شاخص شدت فقر از  

رسید هر چند که شاخص شدت فقر در ابتدا و انتهاي برنامه تغییر  1388در سال  27/4

 به 1386چندانی نداشته اما در طول برنامه همراه با افزایش قابل توجهی بوده بطوریکه در سال 

  .رسیده است 72/8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )درصد( در مناطق شهري)   (p2شاخص شدت فقر )16(نمودار شماره 

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 



١٠٨ 
 

  
  )23(جدول شماره: منبع

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهري  باروستایی  شدت فقر مقایسه شاخص -4-14

  شهريبا روستایی  شدت فقر مقایسه شاخص) 24( جدول شماره

برنامه هاي توسعه 
 اقتصادي

 p2شهري  شاخص شدت فقر روستایی با
  )درصد(

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 



١٠٩ 
 

 روستایی شهري سال

برنامه او ل 
توسعه 
 اقتصادي

 5.95 10.51 1368 شروع برنامه

  

1369 4.27 9.93 
1370 6.68 10.38 
1371 - - 

 15.15 5.62 1372 پایان برنامه
    1373 8.47 10.78 

برنامه دوم 
توسعه 
 اقتصادي

 7.67 11.43 1374 شروع برنامه

  

1375 8.48 7.12 
1376 6.53 6.31 
1377 5.75 6.52 

 4.81 8.44 1378 پایان برنامه

برنامه سوم 
توسعه 
 اقتصادي

 3.83 6.6 1379 شروع برنامه

  

1380 11.15 9.29 
1381 9 6.43 
1382 3.26 4.19 

 5.12 4.78 1383 پایان برنامه

برنامه 
چهارم 
توسعه 
 اقتصادي

 3.15 4.08 1384 شروع برنامه

  

1385 7.77 6.61 
1386 8.72 3.9 
1387 7.23 4.91 

 4.16 4.27 1388 پایان برنامه
  بر اساس نتایج تحقیق: منبع

در طی برنامه اول شاخص شدت فقر در مناطق روستایی ) 17(شماره  طبق جدول و نمودار     

چهارم توسعه  اما با گذشت زمان و اجراي برنامه دوم و سوم و ،بیشتر از مناطق شهري بوده

در پایان  .شاهد کاهش  شاخص شدت فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهري هستیم

شده  نزدیک به هم روستاي نزولی و بسیار  برنامه چهارم شاخص شدت فقر در مناطق شهري و

  .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 



١١٠ 
 

  شهري باروستایی  شدت فقر مقایسه شاخص )17(مودار شماره ن

  
  )24(جدول شماره: منبع 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  5فصل       
  یافته ها و نتیجه گیري

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه -5-1

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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تعاریف فراوان و روشهاي  ،فقر یکی از مباحث مهم اقتصادي است که داراي ابعاد مختلف     

به بعد برنامه هاي فقر زدایی متنوعی در سراسر جهان  1980از دهه  .اندازه گیري متفاوت است

کاهش میزان فقر و افراد فقیر کشورهاي مختلف جهان خصوصاً کشورهاي اجرا شده است که 

فقر به عنوان یکی از  ,شرق آسیا مانند چین را به همراه داشته است در برنامه هاي توسعه

رابطه  .مظاهر اصلی توسعه نیافتگی بیان شده است و فقر زدایی جزئی از فرایند توسعه می باشد

  .و طرفه می باشدبین توسعه و فقر یک رابطه د

یکی از اصلی ترین اهداف انقالب جمهوري اسالمی ایران نیز کاهش فقر و فقر زدایی می    

 ،به این مسئله پرداخته اند 29بطوریکه اصول متعددي از قانون اساسی از جمله اصل  ،باشد

اجتماعی و فرهنگی جمهوري  ،قوانین فقر زدایی متعددي در برنامه هاي توسعه اقتصادي

سیاست ها و برنامه هاي عمده برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور . اسالمی ایران وجود دارند

براي کاهش فقر و گرسنگی ونیز کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به 

برنامه چهارم توسعه اقتصادي اشاره به این دارد  38و 95ماده . اقشار آسیب پذیر تکیه داشتند 

عدالت و  مکلف است به منظور کاهش فقر و محرومیت و توانمند سازي و نیز استقرار که دولت

ثبات اجتماعی و کاهش نابرابري اجتماعی و اقتصادي و کاهش فاصله دهکهاي درآمدي و توزیع 

عادالنه درآمد در کشور از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه هاي 

  .مه هاي جامع فقر زدایی و عدالت اجتماعی را با محور زیر تهیه و به اجرا بگذاردپرداختی و برنا

تبیین برنامه هاي توانمند سازي متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتی اجتماعی براي  -

  کامل جمعیت زیر خط فقر پوشش

خانوارهاي  ارتقاي مشارکت نهادهاي غیر دولتی و موسسات خیریه در برنامه هاي فقر زدایی -

زیر خط فقر در کلیه مناطق کشور و اعمال حمایتهاي اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي براي 

  افراد یاد شده 
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  .فراگیر و اثر بخش ،در ابعاد جامع ،گسترش و تعمیق نظام تامین اجتماعی -

دي در این پژوهش ما به دنبال میزان تاثیر این سیاستها که در غالب برنامه هاي توسعه اقتصا

نظري فقر پرداختیم و سپس بر اساس ریز منابع بدین منظور ابتدا به بررسی  .اجرا شده هستیم

داده هاي آماري گرد آوري شده در پیمایش هاي هزینه و درآمد خانوارهاي روستایی و شهري 

و برنامه ) 1372-1368(استان آذربایجان شرقی در طی برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي 

- 1379(و برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي) 1378- 1374(له دوم توسعه اقتصادي پنج سا

خط فقر مطلق محاسبه شد ) 1388-1384(و برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي ) 1383

شکاف فقر و شاخص شدت فقر برآورد گردید که  شاخص ،و سپس شاخص هاي نسبت سرشمار

  :نتایج ذیل را در بر داشت

  :نتیجه گیري  - 5-2

 حداکثر میزان خود راروند صعودي داشته به طوري که برنامه اول شهري در مطلق خط فقر  -

خط فقر مطلق در مناطق روستایی همچنین  بوده و 1369سال  کمینه آن در و 1372سال 

و کمینه  1372روند افزایشی داشته به صورتی که حداکثر میزان در سال  برنامه اولاجراي طی 

  .بوده 1368ر سال آن د

  طق شهري بیشتر از مناطق روستاي بوده استارشد خط فقر مطلق در برنامه اول در من -

خط فقر مطلق در مناطق شهري و روستایی در طی اجراي برنامه دوم توسعه ي  اقتصادي  -

 بیشترین میزان و 1374روند صعودي داشته که کمترین میزان آن مربوط به سال آغاز برنامه 

  .که سال پایانی اجراي برنامه بوده 1378ق به سال لمتع آن

خط فقر مطلق در مناطق شهري و روستایی در طی اجراي برنامه سوم توسعه ي اقتصادي  -

افزایشی داشته است کمترین میزان متعلق به سال اولیه ي اجراي برنامه، سال  باز هم  روند

   .بوده است 1383ل لق به ساتعو بیشترین میزان آن مبوده است  1379
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ي داشته  مشابه رشدسوم  خط فقر در مناطق شهري و روستایی در طی اجراي برنامه دوم و -

   .است

خط فقر مطلق در طی اجراي برنامه چهارم در مناطق شهري و روستایی روند صعودي داشته  -

ایی و براي مناطق روست 1384کمترین میزان خط فقر مطلق براي مناطق شهري سال  .است

  1388و بیشترین میزان خط فقر مطلق براي مناطق شهري و روستایی سال . بوده 1385سال 

  .بوده است

   رشد خط فقر مطلق در برنامه چهارم  در منطق شهري کمتر از مناطق روستاي بوده است -

ي اجراي برنامه ها در ابتداي نسبت افراد فقیر در استان آذربایجان شرقی در مناطق روستایی -

توسعه اقتصادي روند صعودي به خود گرفته بود که در طی برنامه چهارم تغییر وضعیت داده و 

در سال درصد بود و  45.89در ابتداي برنامه اول  این شاخص .می گیرد روند نزولی به خود

درصدي در این  18.16نشان از کاهش که درصد رسید  27.73به کمترین میزان خود 1388

بارتی نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت در استان آذربایجان شرقی در شاخص می باشد بع

مناطق روستایی طی اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي مخصوصاً برنامه چهارم کاهش یافته 

  .است

نسبت افراد فقیر در مناطق شهري استان در طی اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي همراه با  -

ل اجراي چهار برنامه توسعه اقتصادي ما شاهد روند صعودي و نوسانات زیادي بوده و در طو

نزولی در شاخص نسبت سرشمار بوده ایم بصورت کلی نسبت افراد فقیر در استان در مناطق 

درصد در انتهاي برنامه چهارم رسیده  32.71درصد در ابتداي برنامه اول به  53.7شهري از 

  .نسبت سرشمار می باشددرصدي در شاخص  20.99است که نشان از کاهش 
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شاخص شکاف فقر در مناطق روستایی در طی برنامه اول توسعه اقتصادي روند صعودي  -

داشته و در طی برنامه دوم روندي نزولی و در طی برنامه سوم و چهارم همراه با نوسانات کمی 

 13.94رو به کاهش بوده است شاخص شکاف فقر در مناطق روستایی در ابتداي برنامه اول 

درصدي  4.97درصد رسیده که نشان از کاهش  8.97درصد بوده و در انتهاي برنامه چهارم به 

  .در این شاخص بوده ایم

شاخص شکاف فقر در مناطق شهري در طی برنامه اول توسعه اقتصادي کاهش و در طی  -

در شاخص شکاف فقر  ،چهارم کاهش داشته است برنامه دوم افزایش و در طی برنامه سوم و

برنامه چهارم رسیده  انتهايدرصد در  9.79به  درصد 20.47مناطق شهري در ابتداي برنامه از 

  .درصدي در این شاخص بوده ایم 10.68است که نشان از کاهش 

در مناطق روستایی در ابتداي اجراي برنامه توسعه اقتصادي ) عمق(شاخص شدت فقر  -

چهارم کاهش  سوم و اجراي برنامه هاي دوم و افزایش چشمگیري داشته اما در ادامه و درطی

 1372سال  درصد بوده که در 5.95یافته است به طوریکه شاخص شدت فقر در ابتداي برنامه 

که ما شاهد  .درصد رسیده است 4.16درصد می رسد ودر انتهاي برنامه چهارم به  15.15به 

  .درصدي در شاخص شدت فقر می باشیم 1.79کاهش 

ر در مناطق شهري در طی اجراي چهار برنامه توسعه با افت وخیز هایی شاخص شدت فق -

دوباره روند نزولی به خود می گیرد  وبعد روند صعودي روند نزولی ابتدا  ،بوده است ههمرا

در مناطق  بعبارت بهتر عمق فقر در استان ؛درصد کاهش یافته است 6.24بصورت کلی شاخص 

  .کاهش یافته است شهري 

  :نهایی یرينتیجه گ -

  :سئواالت این پژوهش که در فصل نخست به آنها اشاره شد عبارتند از

  در استان آذربایجان شرقی به چه میزان بوده است؟ 1388تا  1368خطوط فقر در سالهاي  -
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  ذربایجان شرقی چقدر بوده؟آدر استان  1388تا  1368در سال  شاخص فوستر گریر توربک  -

  ذربایجان شرقی داشته است؟آتوسعه تغییر معنا داري بر فقر استان  چهار برنامهاجراي آیا  -

  :زیر استنباط می شودآماري موارد با توجه به نتایج 

خط فقر مطلق در استان آذربایجان  ،اجتماعی - در طی اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي

شد خط فقر همانطور که بیان . شرقی در مناطق شهري و روستایی رشد فزاینده اي داشته

در طی این , مطلق از ضرب ارزش سبد غذایی در ضریب انگل و مقیاس معادل بدست می آید

به  1368ر سال د 2.39دوران مقیاس معادل تغییر قابل توجهی نداشته اما ضریب انگل از 

به   1368ریال در سال  18952رسیده و همچنین ارزش سبد غذایی از  1388در سال  4.15

افزایش سطح می تواند اصلی آن  لعلیکی از رسیده که البته  1388ر سال ریال د 422082

عمومی قیمتها بوده است و در مناطق روستایی نیز ما شاهد افزایش ضریب انگل و ارزش سبد 

  .غذایی بوده ایم

 27.37به کمترین مقدار  1388شاخص نسبت سرشمار در مناطق روستایی استان در سال  -

رسیده و این شاخص در درصد  48.62به نقطه اوج خود به مقدار  1370و در سال درصد 

با  1382خود رسیده و در سال  درصد، حداکثر 61.99به مقدار  1374مناطق شهري در سال 

  .در کمترین مقدار خود بوده استدرصد  30.8مقدار 

 در کمینه خود ودرصد  8.22با مقدار  1382شاخص شکاف فقر در مناطق شهري در سال  -

این شاخص در مناطق  .در بیشینه خود قرار گرفته استدرصد  23.28با  1374در سال 

کمترین مقدار خود را داراست و در سال درصد  8.18با مقدار  1384روستایی استان در سال 

  .مقدار قرار گرفته است حداکثردر  23.41با مقدار  1372

کمترین مقدار و در  درصد 3.26ن با میزا 1382شاخص شدت فقر در مناطق شهري در سال  -

در بیشترین مقدار خود قرار گرفته است و همچنین در مناطق  درصد 11.43با  1384سال 
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 15.15با مقدار  1372کمترین مقدار و در سال درصد  3.15با مقدار  1384روستایی در سال 

  .خود قرار گرفته استحداکثردر 

خص شدت فقر در مناطق روستایی بجز شاخص نسبت سرشمار و شاخص شکاف فقر و شا -

  .برنامه اول توسعه در سایر برنامه ها همواره کمتر از مناطق شهري بوده است

باعث کاهش شاخص هـاي  اجراي برنامه توسعه اقتصادي : این پژوهش عبارتست از اینکهفرضیه 

  .در استان آذربایجان شرقی شده است) شدت فقر , شکاف فقر, نسبت سرشمار( فقر 

هاي فقر در استان آذربایجان شرقی  بررسی شاخص ا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش وب

توسعه هاي برنامه  اجراي طی چهار برنامه توسعه اقتصادي نتیجه گرفته میشود که طی

نسبت افراد فقیر و عمق فقر در مناطق روستایی و در مناطق شهري ) 1368-1388( اقتصادي

نزولی به خود گرفته است که نشان می دهد که اجراي  پایین و به رو روند با وجود نوساناتی،

 بودهموثر  نسبتاًو شدت  فقر جمعیت فقیرکاهش برنامه توسعه اقتصادي از جنبه کاهش فقر و 

  .اثبات می شودما بدین ترتیب فرضیه  ،است

  

  

  

  

  

  :نهاداتشپی

) p1 (و )p0(  توان از شاخصمی  ،باشد چنانچه کاهش تعداد  فقرا مورد نظر سیاست گذارا -

  .قرار داد شکاف فقر را دارند در اولویت دریافت یارانه ها کمترین استفاده کرد و کسانی که
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 )p2 (چنانچه توزیع یارانه بر اساس میزان شدت محرومیت خانوار ها توزیع شود، شاخص  -

ي برخوردار است، راهنمایی مناسب براي وزن دهی به خانوارهایی است که از محرومیت بیشتر

  .براي وزن دهی مناسب است )p2 (استفاد از شاخص بنابراین 

بود تا عوامل بروز فقر در استان بدنبال شناخت هر چه بیشتر فقر باید  دازهنا حال با داشت - 

فقر استان با مطالعه و پژوهش ارائه هر چه بیشتر راه حل مناسب جهت کاهش بدنبال آن 

   .گردد
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 635 شماره تهران، دانشگاه
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 .557 شماره  1377 سال  .ارشد کارشناسی رساله. »وکشور

بررسی،  گردهمایی مقاالت مجموعه. » سیستمی دیدگاه از فقر تعادل بررسی«  .علی فاتحی، -
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مقاالت  مجموعه »ایران اقتصاد در فقر ایجاد عوامل برخی بررسی« .محمدحسن فطرس، -
 31 تا 29 بودجه و برنامه سازمان) جلد دوم(فقرزدایی  و فقر مسئله بررسی گردهمایی
  1375 اردیبهشت
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  1378.  55مجله تحقیقات تقتصادي شماره 
نتایج تفضیلی آمار گیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و «, مرکز آمار ایران -

  88-68مرکز آمار ایران سالهاي , تهران سازمان برنامه و بودجه,»  88-68سالهاي ,روستایی
 .»اول برنامه پایان و شروع در شهري خانوارهاي رفاهی وضعیت مقایسه« .فرهاد نیلی، -
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Abstract 
The main purpose of this research is to study effects of performing 
economic development programs of Iran on level of poverty in rural 
and urban regions of eastern Azarbaijan province during four 
economic development programs. 
Thus, it has been used of statistics and information gathered by Iran 
statistic center for estimating poverty line and indicators which has 
been used for scaling cost-income of families (1 to 7 and more) in 
rural and urban regions of eastern Azarbaijan province during four 
economic development programs (1989-2009).in this study the 
method of essential needs for estimating poverty line in questioned 
sample in which poverty line is divided to two components of 
foodstuffs and other needs,has been used. then after estimating 
absolute poverty line, poverty indicators was calculated including 
person relation, indicator of poverty gap and indicator of poverty 
hardness (Foster- Gorier- Torbek). 
Conclusion of this research shows that absolute poverty line has had 
ascending flow in rural and urban regions of eastern Azarbayjan 
province during four economic development programs. Also, absolute 
poverty line in urban regions has been more than rural regions in the 
above period. Whereas, poverty indicators including person relation, 
indicator of poverty gap and indicator of poverty hardness in rural and 
urban regions of the province has increased during performing the first 
program and decreased during the second, third and forth program.  
Key words: absolute poverty line, eastern Azarbaijan province, 
indicator of person relation, indicator of poverty gap, indicator of 
poverty hardness.              
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