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 چكيده
هاي اخير، كاهش فقر و افـزايش سـطح رفـاه خانوارهـا بـه يكـي از مباحـث مهـم         در دهه

طح رفاه افـراد در  طوري كه فقرزدايي و بهبود س ها تبديل شده است، بهصادي كشوري اقت توسعه
شود. آگاهي از حداقل معيشت كه در ادبيـات  جامعه شرط الزم براي رشد اقتصادي محسوب َمي

ريزي بـراي مبـارزه   طور تلويحي مترادف با خط فقر است، اولين گام در مسير برنامه اقتصادي به
هـاي  آمـد خـانوار  هـاي هزينـه و در  باشد. در اين راستا با اسـتفاده از داده با فقر و محروميت مي

شود، ابتـدا حـداقل معيشـت    شهري  و روستايي كه توسط مركز آمار ايران همه ساله منتشر مي
صادي، اجتماعي و فرهنگي كشـور بـه   ي اقت توسعهي  كه پنج برنامه 1368-1392ي ها سالطي 

) و بـا  LESش سيستم مخارج خطـي ( اجرا درآمده است با استفاده از هشت گروه كااليي، به رو
شـود. سـپس بـا اسـتفاده از     ) محاسـبه مـي  HLESحداقل عـادات نسـبي (   ي استفاده از نظريه

شهري و روستايي مورد مطالعـه قـرار   ي سنجش فقر، شدت و گسترش فقر در مناطق ها شاخص
ي مورد مطالعه، گرچه حداقل معيشـت  ها سالگيرد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه طي مي

و   20شــهري و روســتايي ايــران  بــه ترتيــب داراي رشــد متوســط(خــط فقــر) در خانوارهــاي 
ها روستاها روند نزولـي داشـته و شـكاف    لي ميزان و اندازه فقر در شهرودرصد بوده است، 3/21

بنابراين، عملكـرد دولـت در كـاهش فقـر نسـبي طـي پـنج         ،فقر و شدت آن كاهش يافته است
 بوده است. آميز صادي نسبتاً موفقيتي اقت توسعهي  برنامه

 C33, D63,I32 : JELبندي  طبقه
 ي فقر،  خانوارهاي شهري و روستاييها شاخص: حداقل معيشت، يكليد هاي واژه

                                                           
 09188130015  ، تلفن تماسنويسنده مسئول. *
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 مقدمه -1
 هـاي يي است كه اوالً چرخها سياستكلمه مستلزم اتخاذ  درستفقرزدايي به معني 

شـت سـرمايه و   اقتصادي كشور را با سرعت به كار اندازد و موانع نهادي و سـاختاري انبا 
هـاي خـاص   ديگر مستلزم طراحـي پـروژه  رشد سريع اقتصادي را از ميان بردارد. از سوي

براي گسترش عدالت اجتماعي است. اين كـار خـود در گـرو مشـاركت بيشـتر مـردم در       
سرنوشت خويش و نوسازي بنيادين نهاد دولت و خارج كردن آن از وضعيت تسخير شده 

خـواه و عـدالت   گـرا، آزادي ذ به وضعيت يك دولت توسـعه نفوهاي ذيتوسط منافع گروه
 محور است.

ها در جامعـه، شناسـايي و سـنجش    زدايي و كاهش نابرابرياولين گام در جهت فقر
باشـد. در مطالعـات اقتصـادي، بـراي     توزيـع درآمـد در جامعـه مـي     ي ميزان فقر و نحوه

شود. الزم بـه ذكـر   ستفاده ميمشخص كردن فقرا از غيرفقرا، از مفهومي به نام خط فقر ا
، تعريـف واحـد و مشخصـي در    2و خط فقر 1است كه در ارتباط با تعريف حداقل معيشت

ادبيات اقتصادي وجود ندارد و هر پژوهشگري ناچار اسـت تعريـف خاصـي را از آن ارائـه     
دهد. سپس با محاسبه ما به ازاي ريالي حداقل معاش، به خط فقـر دسـت يابـد. در ايـن     

شود كه عبارت فقر نسبي به مفهوم عدم برخورداري از حداقل معاش تعريف مي پژوهش،
يك سطح معين از استانداردهاي زنـدگي كـه در    تأميناز عدم توانايي خانوارها در است 

يابي بـه آن  دسـت  بـه شود و خانوارهايي كـه قـادر   جامعه الزم و مطلوب تشخيص داده مي
: 2005(بانـك جهـاني،    شودر خط فقر تعريف ميفقير و سطح زندگي آنها زي ،باشندنمي
48-46.( 

قـانون   42و  29، 31يكي از اهداف مهم دولت، پس از انقالب بـا توجـه بـه اصـول     
ه، اساسي، برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي و مقابله با فقر و محروميت در جامعه بـود 

 هـاي  روشنگـي بـه   صـادي، اجتمـاعي و فره  ي اقت توسـعه هاي اين موضوع در برنامه كه
 مختلف لحاظ گرديده است:

حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم،  تأمينصادي، ي اقت توسعهي  در قانون اول برنامه
بـر منـاطق محـروم شـهرها و      تأكيـد هاي عمومي، بهداشتي و درمـاني بـا   آموزش تأمين

ي  توســعهي دوم  قـانون برنامـه   95 ي . در تبصـره ه اسـت روسـتاهاي كشـور مطـرح شـد    

                                                           
1. subsistence 
2. Poverty line 
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هاي شغلي ارزان قيمت و كاهش نرخ بيكاري براي مقابله بـا فقـر   صادي، ايجاد فرصتقتا
 تـأمين صادي، گسترش نظـام  ي اقت توسعهي سوم  قانون برنامه 36ي  . در مادهآمده است

اجتماعي و تحت پوشش قراردادن افراد فقير و نيازمند توسط كميته امداد امـام خمينـي   
اجتماعي، وزارتخانه رفاه و  تأميناي انسجام بيشتر در امور . برهاستمورد توجه قرار گرفت

ي چهـارم   قانون برنامه 59ي  . در مادهه استتأسيس شد 1383اجتماعي در سال  تأمين
اي بـه كـاهش فقـر و محروميـت و توانمندسـازي فقـرا از       صادي، توجه ويژهي اقت توسعه

ده است. در اين قانون، تعيين اجتماعي و يارانه پرداختي به آنها ش تأمينطريق گسترش 
هـاي اجتمـاعي بـراي تحـت پوشــش     خـط فقـر و سـاماندهي نظـام خـدمات و حمايــت     

گرفتن جمعيت زير فقر مطلق  و افزايش قـدرت خريـد سـه دهـك پـايين درآمـدي        قرار
خانوارهاي شهري و روستايي در نظـر گرفتـه شـد. همچنـين ايجـاد اشـتغال، گسـترش        

مسـكن ارزان قيمـت و افـزايش     تـأمين انبخشي رايگان و خدمات بهداشتي، درماني و تو
 27ي  زدايي در جامعـه در نظـر گرفتـه شـد.  در مـاده     اجتماعي براي فقر ي پوشش بيمه
درمـاني و   ي اجتمـاعي و بيمـه   تـأمين ي پنجم نيز بر گسترش نظام جـامع   قانون برنامه

، در امور كار و اشـتغال ت. براي انسجام بيشتر شده اس تأكيدهاي نيازمند حمايت از گروه
، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وجود آمـد (سـازمان مـديريت و    1390تير  21در 

ي گذشـته، تـا حـدودي توانسـته     هـا  سال). اقدامات دولت در 1394-1386ريزي، برنامه
است در كاهش شدت فقر در جامعه مؤثر باشد. ليكن عملكرد دولت براي مقابله بـا فقـر   

تـر و تـالش   ريـزي دقيـق  باشد و نياز بـه برنامـه   چندان چشمگير و فراگير نميه در جامع
شناسـايي   ، نخستين گـام بـراي  باشد. سنجش خط فقر و شدت گسترش آنبيشتري مي

و مسـئوالن   هـا  سـازمان  ي تواند مورد استفادهد و نتايج آن ميوضعيت فقر در جامعه دار
       د.     قرار گيرذيربط براي مقابله با فقر 

سازماندهي مقاله به شرح زير است: پس از مقدمه در بخش دوم، ادبيات تحقيق؛ در 
بخش سوم، روش تحقيق؛ در بخش چهارم، تخمين مـدل تحقيـق و تفسـير نتـايج و در     

 د.شوبخش پنجم، نتايج تحقيق و پيشنهادات ارائه مي
 

 ادبيات تحقيق -2
ارجي و داخلـي، سـپس مبـاني    تحقيـق خـ  ي  پيشينهدر اين بخش از تحقيق، ابتدا 

 .شود مينظري تحقيق ارائه 
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    خارجي تحقيقي  پيشينه -2-1
، "مهاجرت، فقر شـهري و نـابرابري در چـين   "در تحقيقي با عنوان  ،)2010(1پارك

و  2004ي هـا  سـال ي نسبت سر شمار، شكاف فقر و مجذور شكاف فقـر را در  ها شاخص
. مقـدار سـطح   ه اسـت خـانوار تخمـين زد   ي نهبا استفاده از اطالعات درآمد و هزي 2005

يوان چين تعريف شده اسـت.   1982به  2003يعني خط فقر در سال  ،زندگي استاندارد
گر آن است كه نـرخ فقـر در بـين مهـاجران، بـيش از سـاكنان       اين مطالعه بيان ي نتيجه

طـور قابـل تـوجهي افـزايش      محلي است و بر خالف انتظار، مهاجرت فقـر شـهري را بـه   
 دهد.   نمي

عوامل تعيين كننده ديناميـك  "اي با عنواندر مطالعه ،)2010(2هاي و فريزربايگون
بـه بررسـي فقـر در     ،"فقر خانگي در منـاطق روسـتايي كيـپ شـرقي آفريقـاي جنـوبي      

هاي پانـل بـه روش   پردازند. در اين مطالعه از مجموعه دادهمي 2008و  2007ي ها سال
نفري به شيوه متوسط  150ها، حاصل يك نمونه  ست. دادهاي استفاده شده اچند مرحله

براي محاسـبه انـدازه فقـر     FGTاست و از شاخص فقر  3خانوار بزرگسال ي مخارج ماهانه
درصـد   66استفاده شده است. طبـق ايـن روش آن دسـته از خانوارهـايي كـه كمتـر از       

اي تحقيـق نشـان   هـ شـوند. يافتـه  جامعه، درآمد دارند، فقير تلقـي مـي   ي متوسط هزينه
(در معرض فقر) بيش از تعداد خانوارهـاي در حـال    پذيردهد، تعداد خانوارهاي آسيب مي

 حاضر فقير در مناطق شهري استان كيپ شرقي است.
رويكرد رفتاري تخمين فقـر در  " اي با عنواندر مطالعه ،)2013(4آلماس و همكاران

 ي هـاي نمونـه  د كه توسط نظرسـنجي ايالت هن 30هاي مخارج خانوار براي از داده "هند
بـا   2005-2010ي هـا  سالند. اين بررسي طي نكاستخراج شده است، استفاده مي 5ملي

استفاده از شاخص نسبت سرشمار و مدل انگل انجام گرفته است. براي تخمـين منحنـي   
گـر آن  استفاده شده اسـت. نتـايج تحقيـق بيـان     6انگل از سيستم تقاضاي تقريباً ايده آل

هاي رسمي، سطوح بـاالتري از فقـر را در شـرق    ت كه اين روش در مقايسه با تخميناس
 دهد.هند نشان مي

                                                           
1. Park,Albert 
2. Baiyegunhi & Fraser 
3. The Mean per Adult Equivalent Household Expenditure 
4. Almast et al 
5. National Sample Surveys 
6. Almost Ideal Demand system 
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 مطالعات داخلي -2-2
)، اقدام به برآورد حـداقل معـاش در منـاطق شـهري     1390مكيان و سعادت خواه (
هـا، پوشـاك،   هاي هشت گروه اصلي كااليي، شامل خوراكياستان يزد با استفاده از مؤلفه

سكن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفريح و تحصيل و گروه متفرقه بـه  م
و براي تخمـين حـداقل   توسط مركز آمار ايران منتشر شده همراه شاخص قيمت آنها كه 

گـر  . نتايج تحقيق بيـان اند كار گرفته را بهمعاش روش تابع تقاضاي سيستم مخارج خطي 
ي سوم در استان يـزد، يـك    ي چهارم نسبت به برنامه امهآن است كه وضعيت فقر در برن

صادي نسبت بـه  ي اقت توسعهي چهارم  هرچند حداقل معاش در برنامه، صد كاهش يافته
 ه است.داشتي سوم افزايش  برنامه

)، فقر نسبي و خط فقـر را براسـاس رويكـرد رفتـار مصـرفي و      1391(  خسروي نژاد
 ي هـاي خـام بودجـه   ج خطـي بـا اسـتفاده از داده   گرايي در قالب سيستم مخارمطلوبيت

اند، بـراي جوامـع روسـتايي و شـهري در     خانوار كه در طبقات پنج گانه گروه بندي شده
ي فقر سرشمار، شكاف فقر و ها شاخصتخمين زده است. وي از  1380-86ي زماني  بازه

سـت. نتـايج   گيري فقر اسـتفاده كـرده ا  ) براي اندازهFGT( شاخص فوستر،گرير و توربك
ي مورد مطالعه، شاخص فقر روند تقريبـاً   اول دوره ي گر آن است كه در نيمهتحقيق بيان
 ي دوم، روند آن صعودي بوده است. در نيمه كه حالي، درنزولي داشته

)، خط فقر نسبي را از طريق سيستم مخـارج خطـي و اسـتفاده از    1392محمودي (
محاسـبه   1384-89زمـاني   ي طق شهري در بـازه خانوار در منا ي آمار و اطالعات بودجه

 ISUR1بــه صــورت سيســتمي و بــا روش را ده اســت. وي اطالعــات مخــارج خطــي كــر
گـر آن اسـت   ه است. نتايج تحقيق بيـان كار گرفت بهمرتبط تكراري) (رگرسيون به ظاهر نا

ه اسـت. همچنـين شـاخص    داشـت % رشد 17ي مورد مطالعه،  كه خط فقر نسبي در دوره
ي هـا  سـال بري درآمد واقعي، بيانگر بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد به علت تورم در نابرا

 مورد مطالعه بوده است.
حداقل معيشـت و خـط فقـر در     ي محاسبه ي برخي از مطالعات داخلي ديگر درباره

)،  خـداداد  1389)، ارشدي و همكاران (1387( ايران به شرح زير است: ابونوري و مالكي
و جـواهري و همكـاران    )1391گودرزي فراهاني و همكاران (،)1391( نكاشي و همكارا

)1391.( 
                                                           
1. Iterative Seeming Unrelated Regression 
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و سـپس بـا   يشت از سيسـتم مخـارج خطـي محاسـبه     در مطالعات فوق، حداقل مع
گيري شده است. ي مورد مطالعه اندازهها سالي فقر، ميزان فقر طي ها شاخصاستفاده از 

ه كااليي خانوارهاي روستايي بـه  خط فقر براي هشت گرو ي در اين مقاله، ضمن محاسبه
) HLES) و با استفاده از نظريه حداقل عادات نسـبي ( LESروش سيستم مخارج خطي (

ي هـا  شاخصشود و همچنين با استفاده از كه در آن عادات مصرفي خانوارها محاسبه مي
ي  توسـعه ي  سنجش فقر، وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران طي پنج برنامه

گيـرد. بـا توجـه بـه نتـايج ايـن تحقيـق        ادي و اجتماعي ايران مورد مطالعه قرار ميصاقت
صادي كشـور توانسـته اسـت در    ي اقت توسعهي  شود كه آيا اهداف پنج برنامهمشخص مي

 كاهش فقر در جامعه تحقق يابد يا خير؟
 

 مباني نظري تحقيق -2-3
از مفهومي به نام حداقل  در مطالعات اقتصادي براي مشخص كردن فقرا از غيرفقرا،

گيري خط فقر از معيارهاي فقر مطلق و نسبي اسـتفاده  معيشت و  خط فقر و براي اندازه
 د.شومي

، در اصل شرايطي است كه در آن خانوارها از دستيابي بـه  2(يا معيشتي) 1فقر مطلق
 حداقل نيازهاي اساسي زندگي مانند غذا، پوشاك و مسـكن محـروم باشـند. در تعريفـي    

كيلو كالري انرژي سرانه در  2200حداقل  تأمينديگر، فقر مطلق، عدم توانايي خانوار در 
 باشد.حداقل پوشاك، سرپناه و بهداشت و درمان مورد نياز مي تأمينروز و عدم 

، عدم دستيابي به سطح معمولي و متعـارف امكانـات زنـدگي در جامعـه     3فقر نسبي
تر باشند، دچار فقر نسـبي هسـتند. ايـن    ه پاييناست و كساني كه از سطح متعارف جامع
بنابراين، فقر نسـبي بـا    ،مخارج مصرفي است ي سطح متعارف به صورت ميانگين يا ميانه
 .4)12:  2005توزيع نابرابر درآمد مرتبط است (سيملر، 

برخـورداري يـا عـدم برخـورداري از      رظـ از نهاي جامعـه  ، حد فاصل گروه5خط فقر
 بانك جهاني، متوسـط خـط فقـر در جهـان     ساسي است. بنابر مطالعهحداقل معيارهاي ا

باشد، دالر در روز براي هر نفر است. البته اين در كشورهاي مختلف جهان متفاوت مي 2
 مثالً در چين خط فقر در حدود يك دالر است.

                                                           
1. Absolute Poverty 
2. Subsistence poverty 
3. Relative poverty 
4. Simler 
5. Poverty line 
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مفهـومي  فقر اسـت و از نظـر    گيري شدت يا عمق، شاخصي براي اندازه1شكاف فقر
 ).87:  2013، 2شود (بوچريتلقي  مي "انحراف درآمد افراد فقير از خط فقر"مترادف با 

ي اقتصادي فقـر اسـتفاده   ها شاخصفقر در هر جامعه از  ي براي درك بهتر اندازه   
 ي متداول فقر به شرح زير است:ها شاخصشود. برخي از مي

بـه  اين شاخص به صورت نسبت تعداد افـراد فقيـر    :3شاخص نسبت سرشمار -1
 دهد.شود و در صد افراد فقير در جامعه را نشان ميكل تعداد افراد جامعه تعريف مي

  
100��

n
qH

 
 :q      تعداد افراد فقيرn تعداد كل افراد جامعه : 

اين شاخص بين صفر (حالتي كه هيچ فقيري در جامعه وجود ندارد) و يك (حـالتي  
 كند.رآمد متناظر با خط فقر باشند) تغيير ميافراد جامعه كمتر از د تماميكه 

اين شاخص بر فاصله كلـي فقـرا نسـبت بـه خـط فقـر         :4شاخص شكاف فقر -2
عبارت ديگر، اين شاخص ميانگين شـكاف   ي عمق فقر است. به دهنده داللت دارد و نشان

 د.شـو كه در آن شكاف فقر براي افراد غيرفقير صفر محسوب مـي باشد  مي فقر در جامعه
 گر  مقدار درآمد الزم براي انتقال فقرا به باالي خط فقر است.شاخص شكاف فقر بيان
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 :n ،تعداد افراد جامعهq  ،تعداد افراد فقير :z  ،خط فقر :xi  درآمد :i   امين فرد فقيـر
   در جامعه

شاخص فقر  مختلف ي وسعت فقر است. اگر در دو جامعه ي اين شاخص ارائه دهنده
اي بيشـتر اسـت كـه    نسبت سر شمار يكسان باشد، براساس اين شاخص، فقر در جامعـه 

 تري دارند.زياد ي كه از خط فقر فاصله باشد ميداراي تعداد اعضاي بيشتري 
توان با استفاده از اين شاخص، مي :FGT(5(شاخص فوستر، گرير و توربك  -3

 ه را مورد مطالعه قرار داد.نسبت افراد فقير و شدت عمق فقر در جامع
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1. Poverty gap 
2. Botchway 
3. Head-Count Ratio Index 
4. Poverty gap index 
5. Foster-Greer-Thorbecke 
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كـه  اسـت  عنوان تابعي از نسبت شكاف فقر تلقي شده  در اين شاخص، فقر اساساً به
 �دهـد. هرچـه مقـدار   و ميزان تنفّر و گريز از فقر در جامعـه را نشـان مـي    ��0در آن

ترين افـراد  تر بوده و بايد به فقيرعني است كه جامعه از فقر گريزانبيشتر باشد، به اين م
برابر صفر باشد، اين شاخص به شـاخص   �. اگر پارامتر ه شودجامعه اهميت بيشتري داد

شـود. اگـر   سرشمار و اگر برابر با يك باشد، اين شاخص به شاخص شكاف فقر تبديل مي
� � و  دهـد باشد، يعني اين شاخص حساسيت بيشتري نسبت به عمق فقر نشان مـي  2

                              ).41-42:  1391د (خسروي نژاد، شوتبديل مي FGTبه شاخص 
ي مرسوم برآورد خط فقر، استفاده از تئوري رفتـار مصـرف كننـده    ها روشيكي از          

و در آن خط فقر مطابق با يك سـطح   باشد ميگرايي كه مبتني بر رويكرد مطلوبيت است
تـوان  ، مـي 1گيـري -د. با استفاده از تابع مطلوبيت اسـتون شوحداقل مطلوبيت برآورد مي

 ي كننـده تـأمين د. سيستم مخـارج خطـي   كر) را استخراج LES2سيستم مخارج خطي (
ي  مل جمع پذيري، همگـن بـودن از درجـه   هاي نظري تابع تقاضا است كه شامحدوديت

صفر نسبت به قيمت و مخارج، متقارن بـودن و نيمـه معـين بـودن مـاتريس جانشـيني       
اين خصوصيات ناشي از تـابع مطلوبيـت    ي باشد. همههيكس مي -هاي اسالتسكيكشش
گيري است. از آنجـا كـه دسـتگاه ترجيحـاتي كـه مبنـاي ايـن سيسـتم اسـت،          -استون

آمـده نيـز شـبه هموثتيـك بـوده و در نتيجـه        دست بهشد، توابع هزينه بامي 3هموثتيك
ضمن در سيسـتم مخـارج   در  هاي انگل مربوطه به صورت خط راست خواهد بود.منحني

خطي، كشش درآمدي تقاضا همواره مثبت است و بنابراين، اين سيستم توانـايي توضـيح   
ضاي محاسـبه شـده از آن،   كاالهاي پست را ندارد. همچنين كشش قيمتي و متقاطع تقا

 ).188:  1392بنابراين، كاالها، مكمل يكديگرند (ليارد، ،همواره منفي است
با توجه به نكات فوق، تابع تقاضا و مخارج مصرف كننده با استفاده از تابع مطلوبيت 

 شود:گيري به صورت زير استخراج مي-استون
 :باشد مي ذيلبه صورت  4گيري -تابع مطلوبيت استون

                                                           
1. Stone-Geary Utility Function 
2. Linear Expenditure System 
3. Homothetic 

شود و شامل  (نرمال) محاسبه مي هاي عاديگيري حداقل معيشت خانوارها براي كاال-تابع استون  براساس .4
باشد و آن در ها، كاالهاي پست ميشود. با توجه به اينكه بخشي از كاالهاي مصرفي خانواركاالهاي پست نمي

ط فقر كه آن را معادل شود؛ خطايي در محاسبه خگيري محاسبه نمي -حداقل معيشت آنها در تابع استون
شود  مطالعات اين خطا ناديده گرفته مي بيشتر، در نابراينبآيد. مي وجود بهگيرند، حداقل معيشت در نظر مي

و با توجه به تئوري مستحكم و مبتني بر اقتصاد خرد سيستم مخارج خطي كه بر مبناي تابع مطلوبيت 
سيستم مقياس مناسبي هر چند توأم با اريب و  بدست آمده از اين "حداقل معاش "گيري است، -استون

 د.شوتلقي مي  "خط فقر"خطا، مترادف با 
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يا همـان خـط فقـر گـروه      1حداقل معاش 	iشاخص مطلوبيت،  u)، 1( ي در معادله

باشد. شرط مي 2سهم نهايي مخارج فرامعيشتي �iام و iكااليي 
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كه تابع مطلوبيت كامالً شـبه مقعـر باشـد، ضـروري      اوتي، يعني اينتف الزم در منحني بي
 است.

 شود:از تابع انگل زير استفاده مي ها�iبراي برآورد 
)2( tiit TCC ���� 

مجموع مخـارج   itTC و 3امiاي سبد كااليي  مخارج گروه هزينه itCدر اين رابطه 
 باشد. اي در هشت گروه كااليي مورد مطالعه مي هاي هزينه گروه

Iqpگيري نسبت به قيد بودجه  -چنانچه تابع مطلوبيت استون i
n

i
i ��

�1
(كه در آن  

I  ،سطح درآمدpi ،qi   قيمت و مقدار كـااليi توابـع تقاضـا   شـود باشـد) حـداكثر    ام مـي ،
   آيد. مي دست بهصورت زير  به

)3( 
n

i
i i i i

i i
q (I p )

p

i , ,...,n
�

�
� 	 � � 	

�

�
1

1 2
  

 دسـت  بـه كـاال    n ، دسـتگاه تقاضـا بـراي   piري فوق د با ضرب كردن طرفين رابطه
 آيد: مي

)4( 
n

i i i i i i i i
i

E p q p (I p q )

i , ,...,n
�

� � 	 �� �

�

�
11 2

 

) Piاال () تابعي از قيمـت كـ  Eiام (iي فوق، مخارج مصرف شده براي كاالي  در رابطه
 LESگر دستگاه معادالت سيستم مخارج خطـي يـا    بيان، )4ي ( ) است. رابطهIو درآمد (

                                                           
1. Minimum Subsistence quantity   
2. Supernumerary Expenditure 

 ، از نام كاالها استفاده شده است.Citافزاري به جاي متغير  . در تخمين نرم3
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امين كـاال بـه دو جـزء تقسـيم     iباشد. براساس اين رابطه، مخارج صرف شده بر روي  مي
يعنـي ميـزان مخـارجي كـه بـراي       ،"حـداقل معـاش ريـالي   "شود. جزء مربـوط بـه    مي

iكننده الزامي است ( مصرف ip گـر   كـه بيـان   ،"فرا معيشـتي ") و جزء مربوط به مخارج 	
كند. به بيان  امين كاال صرف مي iكننده به اختيار خود بر روي  مخارجي است كه مصرف

مخـارج   ي كننـده  هـا، مصـرف   ديگر، با توجه به ميـزان مخـارج (درآمـد) و بـردار قيمـت     
pI(E(فرامعيشتي خود يعني 

n

i
ii�

�
	��

1
دهد  را به خريد كاالهاي مختلف اختصاص مي 

Eكه سهم نهايي (
Ei


)امين كاال، ضريبi ) براي  )�i    است. به ايـن ترتيـبi�   ميـل
، از �i. در ايـن تحقيـق،  شـود نهايي به مصرف در ارتباط با درآمد فرامعيشتي تفسير مي

هـا از طريـق سيسـتمي كـه در آن متغيـر      �i آيـد و دسـت مـي   طريق منحني انگل بـه 
i i i(p q M)�� شـود،  ها در نظـر گرفتـه مـي    عنوان متغير وابسته تابعي از تمامي قيمت به
 د.شوبرآورد مي

 
 روش تحقيق -3

ينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي ايـران  در اين مطالعه از آمار مربوط به هز
ي  هاي كاالهـاي مصـرفي در دوره  و شاخص قيمت گروه 13681-1392ي زماني  در بازه

نتـايج   ي مورد مطالعه استفاده شده اسـت. تمـامي آمارهـاي مـذكور برگرفتـه از نشـريه      
آمـار   تفضيلي هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كه همه سـاله توسـط مركـز   

. بـراي بـرآورد   باشـد  مـي آماري بانك مركزي ي  نامهشود و همچنين سالايران منتشر مي
بندي محـوري  سيستم مخارج خطي از آمار هشت گروه كااليي كه براساس سيستم طبقه

بندي گرديده، استفاده شـده اسـت:   ) انجام گرفته و به شرح زير طبقهCPC2محصوالت (
گـروه مسـكن،    -3گروه پوشاك و كفش  -2ها و دخانيات ها، آشاميدنيگروه خوراكي -1

 گـروه بهداشـت و درمـان     -5گروه لوازم، اثاثه و ملزومات خـانوار   -4سوخت و روشنايي 
 هـا و خـدمات فرهنگـي   گـروه تفريحـات، سـرگرمي    -7گروه حمل و نقل و ارتباطات  -6
 گروه كاالها و خدمات متفرقه. -8

ز درآمد، از مخارج خانوارهـا اسـتفاده شـده اسـت،     در اين تحقيق به جاي استفاده ا
ه بـر ايـن متغيرهـا    شد هاي واردزيرا به علت چسبندگي مصرف و مخارج مصرفي، شوك

                                                           
باشد. در اين مطالعه، به علت در مي 1394تا سال  1390از سال  اقتصادي پنجم ي زمان اجراي برنامه توسعه. 1

 .گيردمورد مطالعه قرار مي 1392پنجم يعني تا سال  ي دسترس نبودن آمار، سه سال از برنامه
2. Central Product Classification 
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هـاي  حركـت داده  ي و در نتيجه، تعميم روند گذشته ثبات استنسبت به درآمد بسيار با
. در ايـن  رسـد  نظـر مـي   بـه  تربيني، منطقيمربوط به مخارج مصرفي به آينده براي پيش

)ميل نهايي به مخـارج فرامعيشـتي   ي تحقيق، براي محاسبه )�i    از روش پانـل اسـتفاده
خط فقر و در نتيجه اهداف تحقيق، از روش حداقل عـادات   ي شده است و براي محاسبه

 tام در زمـان   iشود كه براساس آن حـداقل ميـزان كـاالي     ) استفاده مي1HLESنسبي (
( )i t	، ي گذشته بسـتگي دارد و توسـط ضـريب  تعـديل      به ميزان مصرف كاال در دوره

، نيز از سيستم معادالت همزمـان و  �iشود. ضريب) تعديل مي�iميزان مصرف كاالها (
 گردد. محاسبه مي SURروش 
)5( it i itq �	 � � 1 

 است.  Xitكنيم. عبارت داخل پرانتز همان  ضرب مي Pitي فوق را در  طرفين رابطه
)6( it it i it itP (q P )�	 � � 1 
)7( it it i itP X	 � � 

ititpكه در آن  برآورد و ارزش ريالي حداقل ميزان معاش است كـه خانوارهـا در    ،	
 ).167-169: 1391كنند (جواهري و همكاران،  ام هزينه ميiام روي كاالي  tي  دوره

هـاي كـااليي، خـط فقـر     دست آمده براي تمام گـروه  جمع زدن حداقل معاش به اب
 آيد:دست مي صورت زير به به

)8(   
حـداقل معـاش    بدين وسيله، در اين پژوهش فقر نسبي به معني عدم برخورداري از

يـك سـطح معـين از     تـأمين شود، كه عبارت است از عدم توانايي خانوارها در تعريف مي
(ارشـدي   شـود استانداردهاي زندگي كه در جامعه فعلي الزم و مطلوب تشخيص داده مي

 ).1389و همكاران، 
 

 تخمين مدل تحقيق و تفسير نتايج -4
شـود، سـپس تـابع انگـل و     مـي  هاي عدم كاذب بودن رگرسيون انجـام  ابتدا آزمون

 ي شـود و در نهايـت بـا محاسـبه    تخمـين زده مـي   SURمينيمم مخارج خطي به روش 
ي  توسـعه هـاي  ي فقر، وضعيت فقر خانوارهاي شهري و روستايي در پنج برنامهها شاخص

 2گيرد.صادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مورد بررسي قرار مياقت
                                                           
1. Habit Linear Expenditure System 

(براي تعيين  Fمتغيرها، هم انباشتگي، خود همبستگي، آزمون  هاي مانايي خط فقر، آزمون ي هقبل از محاسب. 2
(براي   پاگان -(براي تعيين اثرات ثابت يا تصادفي) و آزمون بروش روش تلفيقي يا تابلويي)، آزمون هاسمن

ها  آزموناين  نتايج  گرفته و) انجام OLSيا   (ISURبررسي وجود همبستگي همزمان و تعيين استفاده از روش
 ست مقاله آورده شده است.در پيو
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) و سپس ضريب   تعديل �iمخارج فرامعيشتي ( در اين تحقيق ابتدا ميل نهايي به
)iشود:) در سيستم مخارج خطي تخمين زده مي� 

 )�i(الف) برآورد ميل نهايي به مخارج فرا معيشتي 
 

   مناطق شهري -ييبراي هفت گروه كاال �i. نتايج برآورد 1جدول 
واتسون -دروبين F R2ي  آماره .i� Probضريب گروه كااليي

26/0 ها و دخانيات مخارج خوراكي  0000/0  73/462  95/0  843/1 
05/0 مخارج پوشاك و كفش  0000/0  74/71  94/0  349/2 

33/0 مخارج مسكن  0000/0  70/431  97/0  724/1 
04/0 زم خانگيمخارج اثاثه و لوا  0000/0  89/76  96/0  419/2 

09/0 مخارج بهداشت و درمان  0000/0  53/350  96/0  738/1 
12/0 مخارج حمل و نقل  0000/0  92/139  85/0  069/1 
03/0 مخارج تفريحات  0000/0  83/377  94/0  564/1 

 هاي پژوهش منبع: يافته
 

)مقادير ميل نهايي به مخارج فرامعيشتي )i�    جـز   با روش پانل و اثـرات ثابـت (بـه
شـود) بـراي هفـت گـروه      گروه بهداشت و درمان كه با روش اثرات تصادفي بـرآورد مـي  

 ) است.1جدول (ترتيب به شرح  كااليي به
ي زيـر   گروه كاالهاي متفرقه شـهري بـا اسـتفاده از رابطـه     �iبايد توجه داشت كه 

 د:وشمحاسبه مي
�
�
�

n

i
i

1
= +03/0+12/0+09/0+04/0+33/0+05/0+26/0 s� =1 

s� 08/0 =  

i� هـر افزايشـي در    هاي كااليي فـوق را بـه ازاي   ميزان افزايش در هر يك از گروه
ريـال افـزايش يابـد، مخـارج      100درآمـد   د. به بيان ديگـر، چنانچـه  ده درآمد نشان مي

ريال صرف پوشـاك،   5شود. همچنين  ريال مي 26ها،  اختصاص يافته براي گروه خوراكي
ريال صرف حمـل   12ريال صرف بهداشت،  9ريال صرف اثاثه،  4ريال صرف مسكن،  33

 شود. ريال صرف گروه كااليي متفرقه مي 8ريال صرف تفريحات و  3و نقل، 
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  مناطق روستايي -براي هفت گروه كااليي �iنتايج برآورد . 2جدول 
 واتسون -دروبين F R2ي  آماره.i� Probضريب گروه كااليي

38/0 ها و دخانيات مخارج خوراكي  0000/0  98/217  97/0  647/1 
06/0 مخارج پوشاك و كفش  0000/0  25/427  94/0  756/1 

15/0 رج مسكنمخا  0000/0  79/338  93/0  250/1 
06/0 مخارج اثاثه و لوازم خانگي  0000/0  15/670  96/0  379/2 
09/0 مخارج بهداشت و درمان  0000/0  71/385  97/0  607/1 

14/0 مخارج حمل و نقل  0000/0  04/362  93/0  070/2 
02/0 مخارج تفريحات  0000/0  24/438  94/0  136/2 

 پژوهشهاي  منبع: يافته
 

ي زير  با استفاده از رابطهگروه كاالهاي متفرقه روستايي  �iبايد توجه داشت كه   
 د:شومحاسبه مي

n

i 1
i

�

�� = +02/0+14/0+09/0+06/0+15/0+06/0+38/0 s� =1 

s� 1/0 =  

iهـر افزايشـي در    هاي كـااليي فـوق را بـه ازاي    ميزان افزايش در هر يك از گروه�
ريـال افـزايش يابـد، مخـارج      100د. به بيان ديگـر، چنانچـه درآمـد    ده درآمد نشان مي

ريال صرف پوشـاك،   6شود. همچنين  ريال مي 38ها،  اختصاص يافته براي گروه خوراكي
ريال صرف حمـل   14ريال صرف بهداشت،  9اثاثه،  ريال صرف 6ريال صرف مسكن،  15

 شود. ريال صرف گروه كااليي متفرقه مي 10ريال صرف تفريحات و  2و نقل، 
 �iب) برآورد 

با برآورد ضرايب ميل نهايي به مخارج فرامعيشتي، سيستم مخارج خطي نسبت بـه  
(ضريب تعديل ميـزان مصـرف    �iتوان پارامتر  شود. اكنون مي مينيز خطي  �iپارامتر 

 SURكاالها) در سيستم مخارج خطـي را از طريـق سيسـتم معـادالت همزمـان و روش      
 آمده است. 3ها براي مناطق شهري كشور در جدول  �iنتايج برآورد  برآورد كرد.
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   در مناطق شهري�i. تخمين 3جدول 
 واتسون -دروبين t R2ي  آماره .i� Probضريب  گروه كااليي

71/0 ها و دخانيات مخارج خوراكي  0000/0  33/32  99/0  30/1 
65/0 مخارج پوشاك و كفش  0000/0  23/22  98/0  41/1 

78/0 مخارج مسكن  0000/0  51/30  99/0  40/1 
63/0 رج اثاثه و لوازم خانگيمخا  0000/0  22/14  90/0  72/1 

67/0 مخارج بهداشت و درمان  0000/0  30/23  99/0  28/1 
53/0 مخارج حمل و نقل  0000/0  14/12  98/0  74/1 
63/0 مخارج تفريحات  0000/0  52/18  99/0  67/1 
61/0 مخارج متفرقه  0000/0  88/19  98/0  71/1 

  هاي پژوهش  منبع: يافته  
 
i� 1گيري عادت نسـبي (  ضريب تعديل فرض شكلitiit q ) اسـت. فـرض   	���

، به ميـزان مصـرف همـين كـاال در     t در زمان  iشود كه حداقل ميزان مصرف كاالي مي
شــود. حــداقل ميــزان تعــديل مــي �iي گذشــته بســتگي دارد و توســط ضــريب  دوره
. ايـن  باشـد  مي) t-1( ي گذشته مصرف همين كاال در دوره t ،71/0ي  ها در دوره اكيخور

، 53/0، حمل و نقـل  67/0، بهداشت 63/0، اثاثه 78/0، مسكن 65/0ميزان براي پوشاك 
 است.  61/0و متفرقه  63/0تفريحات 

 
   در  مناطق روستايي ايران  �i. تخمين 4جدول 

واتسون -دروبين tR2ي  آماره .i� Probضريب  الييگروه كا
 99/021/1 54/61 0000/0 83/0 ها و دخانيات مخارج خوراكي

 99/047/1 75/31 0000/0 77/0 مخارج پوشاك و كفش
 99/036/1 44/63 0000/0 92/0 مخارج مسكن

 99/069/1 40/37 0000/0 8/0 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 99/050/1 52/41 0000/0 85/0 مخارج بهداشت و درمان

 99/053/1 17/30 0000/0 82/0 مخارج حمل و نقل
 99/050/1 24/31 0000/0 86/0 مخارج تفريحات
 98/01/2 0000/072/30 76/0 مخارج متفرقه

 هاي تحقيق منبع: يافته
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ي  مصرف همين كـاال در دوره  t ،83/0ي  ها در دورهحداقل ميزان مصرف خوراكي  
، بهداشـت  80/0، اثاثـه  92/0، مسـكن  77/0) است. اين ميزان براي پوشاك t-1گذشته (

  باشد. مي  76/0و متفرقه  86/0، تفريحات 82/0، حمل و نقل 85/0
 حداقل معاش براي مناطق شهري و روستايي در جداول زير ارائه شده است:

 
 داقل معاش پولي) مناطق شهري (ريال). نتايج برآورد خط فقر (ح5جدول 

 خط فقر
 ساالنه

حمل ونقل تفريح متفرقه سال خوراك پوشاك مسكن اثاثه بهداشت

1533661 39175 16319 57318 67765 58415 452294 162436 679936 1368
1597727 54917 29201 81316 55004 66898 474243 182850 653296 1369
1992592 49911 30046 70188 80929 95838 772960 218593 674123 1370
2747104 69754 46342 111947 137509 136381 1066132 267236 911800 1371
3256290 87595 82278 145018 205895 185499 1190139 341333 1018531 1372
4316454 103113 117218 231996 198050 281214 1570591 418231 1396040 1373
6483634 177539 192650 342824 304171 420117 2055660 626471 2364200 1374
7852972 247775 228387 406828 415037 432507 2875598 768141 2478697 1375
9398486 284553 223615 430259 472239 477630 3820776 912269 2777143 1376
11134106 349551 306653 665219 566795 548963 4208225 957421 3531276 1377
14040588 473961 426657 881985 728761 721567 5266514 1033160 4507982 1378
16471857 852625 447828 1050276 1042091 860757 6237875 1183899 4796504 1379
18833291 1187934 520305 1320778 1276293 916005 7124135 1266950 5221889 1380
22580992 1619396 713721 1741413 1549151 1139880 8414918 1321213 6081299 1381
28019269 1968638 831555 2357784 2036243 1412158 10500053 1622783 7290054 1382
32823730 2490069 928213 2919115 2210998 1681931 12085916 1810486 8697002 1383
39142539 3023538 1345035 3903088 2966990 2052787 13193553 2227349 10430199 1384
45289975 3839908 1551953 5078332 3716069 2348697 14729181 2517453 11508382 1385
54426978 4588323 1713774 6019117 4245422 2798010 18943260 2951651 13167421 1386
69923138 5982048 1964409 7159261 5699509 3272739 25401703 3561361 16882108 1387
71068030 5848485 2261742 7130260 6346501 1371866 27697611 3639371 16772194 1388
76567002 7495439 2412758 7722886 6960822 3484329 26195128 3670804 18624836 1389
94908217 8133902 3035544 9303472 8364736 3800282 34472990 4355115 23433176 1390
119130410 10794322 3541976 11033493 9836274 5099883 39475299 5433971 33888192 1391
152795641 12401382 4020440 12301709 13366454 6237425 52212800 7199042 45056389 1392

 هاي پژوهش منبع: يافته
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خـط   ،1368-1392ي هـا  سـال شود، طـي   مي اهدهمش) 5كه در جدول ( طور همان
(ابتـداي   1368فقر در خانوارهاي شهري ايران داراي روند صعودي بوده اسـت. در سـال   

ي  (سال سوم برنامه 1392ريال بوده و در سال 1533661خط فقر معادل  ،ي اول) برنامه
نه ريال افزايش يافتـه اسـت. خـط فقـر (حـداقل معـاش) سـاال        152795641پنجم) به 

درصد رشـد داشـته    20طور متوسط ، به1368-1392 يها سالمناطق شهري كشور طي 
،  بيشـترين حـداقل معيشـت    هـا  سالر بيشتهاي شهري، در است. همچنين براي خانوار

مربوط به گروه مسكن و كمترين آن مربوط به تفريحات است. يكي از علل اين افـزايش،  
 باشد.  ي مورد مطالعه ميها سالها طي نرخ باالي تورم و كاهش قدرت خريد خانوار

 
 . نتايج برآورد خط فقر (حداقل معاش پولي) مناطق روستايي (ريال)           6جدول 

خط فقرساالنه حمل ونقل تفريح متفرقه  سال خوراك پوشاك مسكن اثاثه بهداشت
985965 34563 11257 40012 39612 54178 161381 140748 504211 1368

1184734 42253 11891 55455 44060 77983 176870 164243 611976 1369
1492906 62138 18556 72300 66743 95373 187197 224829 765767 1370
2170762 89851 26726 88605 140549 136836 541037 253089 894065 1371
2380951 101398 45094 136274 124737 163067 388198 324465 1097716 1372
3229817 144653 68180 159590 150853 249579 441370 452134 1563455 1373
4929642 188576 107011 254308 206614 385557 697516 652572 2437486 1374
6309695 250499 120347 328296 344973 485293 940793 846868 2992624 1375
6873314 295943 135700 369275 392213 505342 1149798 891405 3133635 1376
9025895 365460 198202 50554 482419 606287 1515657 1028953 4323371 1377
11497019 512579 284898 696939 689379 790794 1962947 1231895 5327587 1378
13498237 868399 319697 857572 921530 941171 2277931 1388314 5923620 1379
14949439 1146389 358972 1008984 991529 1056804 2647365 1512725 6226669 1380
17188697 1367116 411745 1233087 1116609 1210485 3304027 1393843 7151784 1381
20499217 1597558 493889 1581730 1489086 1412953 3962360 1699486 8262154 1382
24355908 2034034 572138 2302610 1689129 1671955 4662414 1978496 9445132 1383
31327915 2389216 812643 3414447 2549556 2215554 5468746 2522730 11955023 1384
35026918 2873616 856428 3886515 2793288 2571728 5625235 2694373 13725734 1385
40329640 3363163 843676 4755303 3506535 2711916 6535123 2848014 15765910 1386
50988629 4289535 956644 6015992 4003446 3612335 8295871 3374661 20440145 1387
49700577 3993178 937501 5894019 4436236 3120501 8740323 3197078 19381740 1388
58700510 5129606 1235553 6842780 5323860 3511571 10227384 3362422 23067334 1389
76124783 6325305 1381324 8383460 6125595 3995238 14140491 3875343 31898027 1390
93161247 7920773 1628673 10381248 7086296 5105945 16036170 5477830 39524312 1391
122468435 8321201 2251007 13259280 10545576 7308177 18881394 7546544 54355256 1392

 هاي تحقيق منبع: يافته



 …  ي و مقايسه حداقل معيشت خانوارهاي شهري و روستاييگيراندازه   197

 

 

خـط   ،1368-1392ي هـا  سـال شود، طـي   ه ميمشاهد) 6كه در جدول ( طور همان
ي  (ابتـداي برنامـه   1368فقر در روستاهاي ايران داراي روند صعودي بوده است. در سال 

ي پنجم) به  (سال سوم برنامه 1392ريال بوده و در سال  985965اول) خط فقر معادل 
ريال افزايش يافته است. خط فقر (حداقل معاش) ساالنه مناطق روستايي  122468435

درصـد رشـد داشـته اسـت.      3/21طـور متوسـط    ، بـه 1368-1392يهـا  سالكشور طي 
هـا،  اكيربراي خانوارهاي روستايي، بيشترين حداقل معاش مربوط به گروه خـو  چنين هم

خ باالي تورم و كـاهش قـدرت   ها و دخانيات است. يكي از علل اين افزايش، نر آشاميدني
باشد. بنابر آمار منتشر شـده توسـط مركـز    ي مورد مطالعه ميها سالخريد خانوارها طي 

)آمار ايران، شاخص قيمت خرده فروشي كاالها  CPI در سال  9/1در مناطق شهري از  (
رسيده، يعني  1392برابر در سال  6/180به ( )،1390=100براساس قيمت پايه ( 1368

، در برابـر افـزايش يافتـه    95شـهري ايـران    ي متوسط قيمت كاالهاي مصرفي در جامعه
در منـاطق   CPIبه همين نسبت افزايش نيافته است. شاخص صورتي كه درآمد خانوارها 

برابـر در   7/132بـه  ( )،1390=100براساس قيمت پايه ( 1368در سال  4/1روستايي از 
 132يي ايران ني متوسط قيمت كاالهاي مصرفي در جامعه روستارسيده، يع 1392سال 

ته اسـت  نداشـ ، در صورتي كه درآمد خانوارها به همين نسبت افزايش برابر افزايش يافته
 ).1392(مركز آمار ايران، 

 
 ي فقرها شاخصمحاسبه   - 4-8

) و P1)، شـاخص شـكاف فقـر (   P0ين قسمت سه شاخص نسبت سرشمار فقـر ( در ا
شـود.   ) با استفاده از روابطي كه بيان شد، محاسبه مـي P2وستر، گرير و توربك (شاخص ف

، از آمار تعداد خانوارهاي نمونـه شـهري و روسـتايي كشـور     ها شاخصبراي محاسبه اين 
 .شود ميهاي هزينه ساالنه، كه توسط مركز آمار ايران منتشر شده استفاده  برحسب گروه

ي  براي خانوارهاي شـهري در برنامـه   شود،مي) مشاهده 7( كه در جدولهمان طور
و  9/13، شكاف فقـر،  9/37ميانگين نسبت سرشمار،  ،صادي و اجتماعيي اقت توسعهاول 

ه اسـت.  داشـت هاي بعدي توسعه كـاهش  و روند آن طي برنامه بوده  FGT ،2 /7شاخص 
اخص و شـ  9/10 ، شـكاف فقـر،  1/31ي پنجم توسعه، ميانگين نسبت سرشمار،  در برنامه

FGT   ي  توسـعه ي اول  رسيده است. براي خانوارهاي روسـتايي ايـران در برنامـه    3/4به
، FGTو شـاخص   6/19، شكاف فقر، 7/48صادي و اجتماعي ميانگين نسبت سرشمار، اقت
ه داشـت هاي بعدي توسعه كاهش ي فوق طي برنامهها شاخصو روند ميانگين  بوده 7/10

و  8/9، شـكاف فقـر،   4/36يـانگين نسـبت سرشـمار،    ي پنجم توسـعه، م  است. در برنامه
بنابراين، شدت خط فقر در خانوارهاي شهري و  روسـتايي    ،رسيده 7/3به   FGTشاخص

 ه است.داشت يكاهش ندصادي روي اقت توسعهي  طي پنج برنامه
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 ي فقر در مناطق شهري و روستايي كشور (درصد)ها شاخص. 7جدول 
 مناطق شهري ستاييمناطق رو هاي توسعه برنامه سال

نسبت 
سرشمار فقر

شكاف 
 فقر

فوستر، گرير و
 توربك

نسبت 
 سرشمار فقر

شكاف 
 فقر

فوستر، گرير 
 و توربك

ي اول  برنامه 1368
 توسعه

6/60 2/27 16 6/34 3/14 2/8 
1369 9/38 13 9/6 5/30 2/9 4 
1370 5/53 9/21 9/11 9/47 9/17 9 
13716/52 8/23 3/14 8/36 2/17 8/10 
1372 44 3/16 2/8 42 4/14 8/6 
1373 - 43 2/15 3/7 8/35 9/10 7/4 

 2/7 9/13 9/37 3/7 6/19 7/48 ميانگين 
ي دوم  برنامه 1374

 توسعه
6/43 2/16 2/8 5/41 7/13 3/6 

1375 8/44 2/16 8 3/38 2/12 4/5 
1376 1/41 3/14 9/6 36 11 8/4 
1377 8/40 4/14 7 1/32 5/9 4 
1378 7/38 4/13 4/6 2/34 7/10 7/4 

 04/5 4/11 4/36 3/7 9/14 8/41 ميانگين 
ي سوم  برنامه 1379

 توسعه
4/40 2/14 8/6 7/34 9/12 7/5 

1380 4/49 5/18 2/9 3/34 6/11 9/4 
1381 4/35 5/11 3/5 9/32 2/11 8/4 
1382 2/33 5/10 7/4 2/30 1/10 7/4 
1383 9/30 5/9 1/4 9/28 5/10 5/4 

 26/119/4 2/32 02/6 8/12 8/37 ميانگين 
ي چهارم  برنامه 1384

 توسعه
29 7/8 7/3 5/29 4/10 4/3 

1385 1/36 3/11 9/4 2/32 5/10 1/5 
1386 3/35 8/10 7/4 9/31 8/10 7/4 
1387 6/38 12 3/5 6/32 4/11 5 
1388 3/42 9/13 4/6 5/33 1/12 9/5 
1389  9/42 5/13 9/5 1/32 1/11 9/5 

 8/4 05/11 9/31 9/3 7/11 3/37 ميانگين 
ي پنجم  برنامه 1390

 توسعه
5/35 8/9 9/3 8/31 9/10 5/4 

1391 3/40 1/11 4/4 9/30 9/11 9/4 
1392 5/33 6/8 3 8/30 10 9/3 

 3/4 9/10 1/31 7/3 8/9 4/36 ميانگين 
 هاي تحقيق منبع: يافته  
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 هاي اين تحقيق با نتايج مطالعات شاكر محمـدي و همكـاران  نتايج يافته چنين هم
 )، ارشـدي و همكـاران  1387( )، ابونـوري و مـالكي  1386( )، بـاقري و همكـاران  1386(
) و خـداداد كاشـي و   1391( )، خسـروي نـژاد  1390( )، مكيان و سـعادت خـواه  1389(

 ) مطابقت دارد.1391( همكاران
 

 نتايج تحقيق  -5
بررسي و سـنجش حـداقل معيشـت (خـط فقـر) خانوارهـا در       هدف از اين تحقيق 

بـه آن،   رسيدنباشد. براي مي1368-92ي زماني  مناطق شهري و روستايي ايران در بازه
)، هشـت  LES( گيري و سيستم مخـارج خطـي  -ابتدا با استفاده از تابع مطلوبيت استون

)، HLES( گيـري حـداقل عـادات نسـبي    و با فرض شـكل  هگروه كااليي تخمين زده شد
حداقل معيشت و ميل نهايي به مخارج فرامعيشتي براي خانوارهـاي شـهري و روسـتايي    

هـاي كـااليي مختلـف،    حـداقل معـاش در گـروه    ي همهتخمين زده و در نهايت با جمع 
اي ذهنـي و نسـبي از خـط فقـر در منـاطق شـهري و        عنوان سنجه حداقل معاش كل به

بـه ضـرايب تخمينـي ميـل نهـايي بـه مخـارج         . بـا نگـاهي  ه استدست آمد روستايي به
د كـه در خانوارهـاي   شـو فرامعيشتي خانوارهاي شهري و روستايي ايـران، مشـاهده مـي   

هـا (بـا ضـريب     ) و در خانوارهاي روستايي گروه خـوراكي 33/0شهري، مسكن (با ضريب 
(ميل نهايي بـه مخـارج فرامعيشـتي) را بـه خـود اختصـاص داده        )، بيشترين سهم38/0

(مخـارج اختصـاص يافتـه بـه      . اين بدان معني است كه چنانچه مخارج فرامعيشتياست
ريـال افـزايش يابـد، مخـارج      100گروه كااليي پس از كسري مخـارج حـداقل معـاش)،    

ريـال بـه ترتيـب بـراي      38ريـال و گـروه خـوراكي،     33اختصاص يافته بـراي مسـكن،   
بـارت ديگـر، هرگونـه رشـد در     خانوارهاي شهري و روستايي افزايش خواهد يافت. بـه ع 

مخارج (درآمد) خانوارهاي شهري و روستايي كه منجر بـه افـزايش مخـارج فرامعيشـتي     
كند، سپس هزينـه  ها وارد ميد، بيشترين فشار را ابتدا به مسكن و گروه خوراكيشوآنها 

حقيـق  دست آمده از ت كلي، بررسي نتايج بهطور دهد. به قرار مي تأثيرساير كاالها را تحت 
گر آن است كه گرچه خـط فقـر خانوارهـاي شـهري و  روسـتايي ايـران طـي پـنج         بيان

درصـد رشـد    20طور متوسـط   صادي داراي روند صعودي بوده و بهي اقت توسعهي  برنامه
 ي نسبت سرشمار، شكاف فقر و شاخص فوستر، گرير و توربكها شاخصداشته است، اما 

)FGTخانوارهاي شهري و  روستايي ايران در طـول   )، نشان از بهتر شدن وضعيت رفاهي
ي  توسـعه هـاي  عبارت ديگر، اثرات اجراي برنامـه  د. بهدارصادي ي اقت توسعهي  پنج برنامه

صادي بر فقر معنادار و موجب كاهش شكاف و شدت فقـر در منـاطق روسـتايي شـده     اقت
 است. 
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جر بـه كـاهش   صادي كه مني اقت توسعههاي ي دولت طي برنامهها سياستاز جمله 
 توان به موارد زير اشاره كرد:شدت فقر در مناطق شهري و  روستايي شده است، مي

 اي.كاالهاي اساسي مورد نياز مردم شهر و روستا به قيمت يارانه تأمين -
و  هـا  سـازمان تحت پوشش قراردادن افراد فقير و درمانده و مستضـعف زيـر نظـر     -

ن بهزيستي،كميته امداد امام، بنياد شـهيد و امـور   نهادهاي حمايتي دولت از قبيل سازما
 ايثارگران و جمعيت هالل احمر.

هاي مسكن شهري و روستايي و اعطاي وام ارزان قيمـت بـه اعضـاي    ايجاد تعاوني -
 آن براي ساخت مسكن.  

 هاي اجتماعي و درماني در سطح كشور. گسترش بيمه -
ر و روستا و افـزايش پوشـش   گسترش خدمات رايگان آموزشي و بهداشتي در شه -

 تحصيلي.
 نقاط كشور. ي گسترش خدمات طب  پيشگيري در همه -
سازي قيمـت انـرژي و برخـي    ها به منظور بهينهاجراي طرح هدفمند كردن يارانه -

 ).1390 و 1384ريزي،   كاالهاي اساسي (سازمان مديريت و برنامه
وارهاي شهري و روستايي اين اقدامات دولت منجر به بهبود نسبي سطح زندگي خان

ده اسـت و در نهايـت كـاهش شـاخص فقـر خانوارهـاي       ي توسعه كشور ش در پنج برنامه
بهبود نسبي رفاه در سطح شـهرها و   البته با وجود شده است.را سبب شهري و روستايي 

ر مردم شـهرها و  بيشتروستاها، هنوز معضل بيكاري و  پايين بودن سطح زندگي دامنگير 
تـرين سياسـت اقتصـادي خـود  را      ين و اساسيتر مهمور است. دولت بايد روستاهاي كش

هايي در جهت افزايش اشتغال و كاهش تـورم در   براي فقر زدايي در جامعه، اجراي برنامه
ي اقتصادي و اجتماعي بـراي بهبـود رفـاه و كـاهش فقـر در      ها سياستنظر گيرد. برخي 

 ير باشد:موارد زشامل تواند مناطق شهري و روستايي مي
اقشـار جامعـه در منـاطق     ي گسترش اشتغال  و ايجاد فرصت شـغلي بـراي همـه    -

 شهري و روستايي
پذير در مناطق شهري و  روستايي و باال بردن تحت پوشش قراردادن اقشار آسيب -

 هاي انتقاليقدرت خريد آنها از طريق پرداخت
 ازمند جامعه.پذير و نيها به سمت اقشار آسيب هدفمند كردن يارانه -
ي اقتصادي با هدف كاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم در ها سياستاجراي  -

 شهرها و روستاها.
 براي همه مردم كشور. اجتماعي تأمين، فراگير و كارآمد برپايي نظام جامع -
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 پيوست: جداول تحقيق
 مناطق شهري -در سطح IPSنتايج بررسي مانايي متغيرها با استفاده از آزمون  .1جدول 

 وضعيت پايايي .IPS( Prob( متغير
48651/9 شاخص قيمت مصرف كننده  نامانا 1/0000 

 نامانا 1/0000 6/13532اي هاي هزينه مجموع مخارج گروه
  نامانا  1/0000 8/93209 ها و دخانيات مخارج خوراكي

 نامانا 0/9906 2/3485 مخارج پوشاك و كفش
 نامانا 1/000 9/36982 مخارج مسكن

 نامانا 1/000 6/20305 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 نامانا 1/0000 8/20886 مخارج بهداشت و درمان

 نامانا 0/7002 0/52499 مخارج حمل و نقل
 نامانا 0/9896 2/30983 مخارج تفريحات
 نامانا 0/9862 2/20160 مخارج متفرقه

 هاي پژوهش منبع: يافته          
 

 ي در سطح تفاضل مرتبه IPSيج بررسي مانايي متغيرها با استفاده از آزمون نتا -2جدول 
 شهري -اول

 وضعيت پايايي .IPS( Prob( متغير
-98578/8 شاخص قيمت مصرف كننده  مانا 0/0000 

 مانا 0/0000 �7/10618اي هاي هزينه مجموع مخارج گروه
 مانا 0/0001 �3/82184 ها و دخانيات مخارج خوراكي

 مانا 0/0000 �9/04258 ارج پوشاك و كفشمخ
 مانا 0/0000 �6/53990 مخارج مسكن

 مانا 0/0000 �6/46912 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 مانا 0/0000 �3/13166 مخارج بهداشت و درمان

 مانا 0/0000 �9/98489 مخارج حمل و نقل
 مانا 0/0000 �12/0602 مخارج تفريحات
 مانا 0/0000 �8/52666 مخارج متفرقه

 هاي پژوهش منبع: يافته       
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    مناطق روستايي -در سطح IPSنتايج بررسي مانايي متغيرها با استفاده از آزمون  .3جدول 
 وضعيت پايايي .IPS( Prob( متغير

94522/9 شاخص قيمت مصرف كننده  نامانا 1/0000 
 نامانا 1/0000 5/10391اي هاي هزينه مجموع مخارج گروه

 نامانا 1/0000 7/475114 ها و دخانيات مخارج خوراكي
 نامانا 0/5547 0/13747 مخارج پوشاك و كفش

 نامانا 1/0000 9/43117 مخارج مسكن
 نامانا 1/0000 4/81488 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 نامانا 1/0000 7/21937 مخارج بهداشت و درمان

 نامانا 0/9858 2/19213 مخارج حمل و نقل
 نامانا 0/5510 0/12817 مخارج تفريحات
 نامانا 0/9075 1/32535 مخارج متفرقه

 هاي پژوهش منبع: يافته         
 

ي  رتبهدر سطح تفاضل م IPSنتايج بررسي مانايي متغيرها با استفاده از آزمون  .4جدول       
 روستايي -اول

 وضعيت پايايي .IPS Prob متغير
-91014/8 شاخص قيمت مصرف كننده  مانا 0/0000 

 مانا 0/0000 �7/52579اي هاي هزينه مجموع مخارج گروه
 مانا 0/0000 �4/71938 ها و دخانيات مخارج خوراكي

 مانا 0/0000 �9/24611 مخارج پوشاك و كفش
 مانا 0/0000 �5/39917 مخارج مسكن

 مانا 0/0000 �7/32820 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 مانا 0/0000 �7/02442 و درمان مخارج بهداشت

 مانا 0/0000 �11/1830 مخارج حمل و نقل
 مانا 0/0000 �9/75805 مخارج تفريحات
 مانا 0000-/0 �8/76608 مخارج متفرقه

 هاي پژوهش منبع: يافته        
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 مناطق شهري -تابع انگل (EAG)گرنجر تعميم يافته  –نتايج آزمون همجمعي انگل  .5جدول 
 

 كااليي گروه
وضعيت  بدون عرض از مبدا  باعرض از مبدا

 .Prob آماره .Prob آماره همجعمي
ها و  مخارج خوراكي
 دخانيات

Panel ADF 9195/5-0000/0 0182/6- 0000/0 هم انباشته 
Group ADF 9367/7-0000/0 9895/8- 0000/0 هم انباشته 

نا هم انباشته Panel ADF 0937/1-1370/0 3003/0- 3820/0مخارج پوشاك و كفش
Group ADF 4402/0-3299/0 0777/1 8594/0 نا هم انباشته

 هم انباشته Panel ADF 9141/3-0000/0 1526/5- 0000/0 مخارج مسكن
Group ADF 0030/4-0000/0 3422/6- 00000/0هم انباشته 

مخارج اثاثه و لوازم 
 خانگي

Panel ADF 8399/0-2005/0 7233/0- 2347/0 نا هم انباشته
Group ADF 7708/0-2204/0 6846/0- 2468/0 نا هم انباشته

مخارج بهداشت و 
 درمان

Panel ADF 1347/4-0000/0 5502/2- 0054/0 هم انباشته 
Group ADF 4000/3-0003/0 6546/2- 0040/0 هم انباشته 

 هم انباشته Panel ADF 9447/4-0000/0 9141/4- 0000/0 مخارج حمل و نقل
Group ADF 2349/6-0000/0 4293/6- 0000/0 هم انباشته 

 هم انباشته Panel ADF 9866/4- 0000/0 4818/4- 0000/0 مخارج تفريحات
Group ADF 2353/5-0000/0 0673/5- 0000/0 هم انباشته 

 هاي پژوهش منبع: يافته
 

 -) براي تابع انگلAEGنجر تعميم يافته (گرا -نتايج آزمون هم انباشتگي انگل .6 جدول
  مناطق روستايي

 
 گروه كااليي 

وضعيت هم بدون عرض از مبدا  باعرض از مبدا
انباشتگي  .Prob آماره.Prob آماره

ها و  مخارج خوراكي
 دخانيات

Panel ADF 3648/6- 0000/01846/7-0000/0 هم انباشته 
Group ADF 9789/7- 0000/01426/10-0000/0 هم انباشته 

 هم انباشته Panel ADF 3532/3- 0004/04837/1-0689/0 مخارج پوشاك و كفش
Group ADF 4158/3- 0003/07947/1-0363/0 هم انباشته 

 هم انباشته Panel ADF 4872/3- 0002/06125/4-0000/0 مخارج مسكن
Group ADF 1311/3- 0009/02281/5-0000/0 تههم انباش 

مخارج اثاثه و لوازم 
 خانگي

Panel ADF 2782/4- 0000/07760/5-0001/0 هم انباشته 
Group ADF 4791/3- 0003/00063/4-0000/0 هم انباشته 

 هم انباشته Panel ADF 9454/4- 0000/05440/3-0002/0مخارج بهداشت و درمان
Group ADF 0758/3- 0010/01237/3-0009/0 شتههم انبا 

 هم انباشته Panel ADF 8120/5- 0000/08002/4-0000/0 مخارج حمل و نقل
Group ADF 9244/5- 0000/00759/6-0000/0 هم انباشته 

 هم انباشته Panel ADF 9862/2- 0014/00821/3-0010/0 مخارج تفريحات
Group ADF 1831/2- 0145/05960/2-0047/0 هم انباشته 

 هاي پژوهش نبع: يافتهم
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 براي مناطق شهري                                                             بستگي همنتايج آزمون خود  .7 جدول
 نتيجه .Prob ي آزمون آماره گروه كااليي

897/10 ها و دخانيات مخارج خوراكي  0092/0  بستگي همخود  
618/23 مخارج پوشاك و كفش  0009/0  يبستگ همخود  

420/1 مخارج مسكن  2639/0  بستگي همعدم خود  
029/0 مخارج اثاثه و لوازم خانگي  8690/0  بستگي همعدم خود  
436/4 مخارج بهداشت و درمان  0645/0  بستگي همعدم خود  

140/0 مخارج حمل و نقل  7173/0  بستگي همعدم خود  
513/15 مخارج تفريحات  0034/0  بستگي همخود  
428/5 مخارج متفرقه  4480/0  بستگي همخود  

 هاي پژوهش منبع: يافته
 

 براي مناطق روستايي                                                                بستگي همنتايج آزمون خود  .8جدول 
 نتيجه .Prob ي آزمون آماره گروه كااليي

563/8 ها و دخانيات مخارج خوراكي  0169/0  بستگي همخود  
308/16 مخارج پوشاك و كفش  0029/0  بستگي همخود  

421/77 مخارج مسكن  0000/0  بستگي همخود  
004/8 مخارج اثاثه و لوازم خانگي  0198/0  بستگي همخود  
101/7 مخارج بهداشت و درمان  0258/0  بستگي همخود  

227/55 مخارج حمل و نقل  0000/0  بستگي همخود  
874/7 مخارج تفريحات  0205/0  بستگي همخود  
116/8 مخارج متفرقه  0191/0  بستگي همخود  

 اي پژوهشه منبع: يافته
 

 براي مناطق شهري Fنتايج آزمون  .9جدول 
 نتيجه .Prob ي آزمون آماره گروه كااليي

 Panel Data 0/0000 16/816706 ها و دخانيات مخارج خوراكي
 Panel Data 0/0000 26/498407 مخارج پوشاك و كفش

 Panel Data 0/0000 13/765689 مخارج مسكن
 Panel Data 0/0000 18/990830 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 Panel Data 0/0000 17/037472 مخارج بهداشت و درمان

 Panel Data 0/0000 14/404025 مخارج حمل و نقل
 Panel Data 0/0000 9/846818 مخارج تفريحات

 هاي پژوهش منبع: يافته
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 براي مناطق روستايي    Fنتايج آزمون  .10جدول
 نتيجه .Prob ي آزمون آماره گروه كااليي

 Panel Data 0/0000 8/844223 ها و دخانيات مخارج خوراكي
 Panel Data 0/0000 22/833781 مخارج پوشاك و كفش

 Panel Data 0/0000 13/638737 مخارج مسكن
 Panel Data 0/0000 16/302179 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 Panel Data 0/0000 17/007926 مخارج بهداشت و درمان

 Panel Data 0/0000 4/881351 مخارج حمل و نقل
 Panel Data 0/0000 4/446785 مخارج تفريحات

 هاي پژوهش منبع: يافته         
 

 نتايج آزمون هاسمن براي مناطق شهري. 11جدول 
 نتيجه .Prob موني آز آماره گروه كااليي

 مدل اثرات ثابت 0/0000 38/203582 ها و دخانيات مخارج خوراكي
 مدل اثرات ثابت 0/0000 84/557139 مخارج پوشاك و كفش

 مدل اثرات ثابت 0/0000 108/627975 مخارج مسكن
 مدل اثرات ثابت 0/0000 48/265616 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 مدل اثرات تصادفي 0/3952 0/722854 مخارج بهداشت و درمان

 مدل اثرات ثابت 0/0000 26/392157 مخارج حمل و نقل
 مدل اثرات ثابت 0/0000 18/165408 مخارج تفريحات

 هاي پژوهش منبع: يافته
 

      نتايج آزمون هاسمن براي مناطق روستايي .12 جدول        
 جهنتي .Prob ي آزمون آماره گروه كااليي

 مدل اثرات ثابت 0/0000 17/894629 ها و دخانيات اكيمخارج خور
 مدل اثرات ثابت 0/0000 99/842972 مخارج پوشاك و كفش

 مدل اثرات ثابت 0/0000 35/634943 مخارج مسكن
 مدل اثرات ثابت 0/0000 33/948839 مخارج اثاثه و لوازم خانگي
 يمدل اثرات تصادف 0/2284 1/450642 مخارج بهداشت و درمان

 مدل اثرات ثابت 0/0066 7/373555 مخارج حمل و نقل
 مدل اثرات ثابت 0/0000 24/518282 مخارج تفريحات

 هاي پژوهش منبع: يافته         
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 LESپاگان مدل  -نتايج آزمون بروش. 13جدول 
 نتيجه .Prob ي آزمون آماره گروه كااليي

441/185 شهري  0000/0  SURروش  
083/147 روستايي  0000/0  SURروش  

 هاي پژوهش منبع: يافته        
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