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  دهيچک

 شـمار بـه دار يپا ةن هدف توسعيتر چالش اساسي اکثر کشورهاست و كاهش آن مهم ييفقر روستا
 ١٣٩٠تا  ١٣٨٥ يهاسال يبعد خانوار ط ر اساسب ييخط فقر روستا ة حاضر،مطالع در .رودکی
 ،ن هـدف يـ بـراي پيشـبرد ا   .شدمحاسبه  خانواردرآمد  -هزينه طرحخام  يها دادهاستفاده از  با
 رخانوات يو تحصيالت در تابع مطلوب يت شغليت، وضعيخانوار از قبيل سن، جنس يهايژگيو

 بـا  يريـ گ -ت اسـتون يـ م از تابع مطلوبيرمستقيو پس از استخراج تابع مخارج غ شد يساز مدل
ون ياز دو روش رگرســ ،١٣٩٠تــا  ١٣٧٠ يطــ ييروســتا خــانوار ٤١٦٥١٩مجموعــه اطالعــات 

 دهتـا   يـک (بعد خانوار  يبه ازا ييروستا يخط فقر مطلق و نسب ،يا دومرحلهو پانل  يرخطيغ
 ياجتمـاع  -ياقتصـاد  يهـا  يژگـ يو بـه  کـه توجـه   ددا بـرآورد نشـان  ج ينتـا  .شدبرآورد ) هنفر

 ييروسـتا  فقـر  خـط  بـه  مربوط محاسبات ياساس الزام خانوار بعد ويژه به ييروستا يخانوارها
ـ  از« صورتبه فقر خط بر خانوار بعد اثر و است  جـاد يا موجـب  »سـرانه « و »شـده نيـي تع شيپ

  .دشو يم ييروستا يفقر خانوارها خط برآورد تورش
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***  
  مقدمه

فقرا را  ٢٠١٥تا سال که متعهد شده است  يجهان ةو جامع بودهر جهاني يفراگ  دةيفقر پد
 ٤/١حدود  ،سازمان ملل )١(هزاره ارش اهداف توسعةبر اساس گز .به نصف کاهش دهد

 انـد  دالر در روز داشـته  ٢٥/١کمتـر از   يدرآمد ٢٠٠٩رد نفر از مردم جهان در سال ايليم
)United Nations, 2010: 2(. ژه افراد دچـار  يو تعداد فقرا به ،يگزارش بانک جهان طبق

 درجمعيـت كشـورهاي    چهـارم  کيبيش از  کهای گونه به  است، افتهيش يد افزايفقر شد
 ةتوسع يالملل نيب صندوق .)World Bank, 2012: 206( دبرن يسرمدر فقر به توسعهحال 

 يافراد فقيـر در روسـتاها زنـدگ    درصد ٧٥که  کند يم عنوان خود گزارش در )٢(يکشاورز
 .)IFAD, 2012( كاهش فقر متمركز بر فقر روسـتا باشـد   ةبرنامبايد  رو،از اينو  کنند يم
 يچـودر  و اسـداهللا  ،)Sy, 2013( ياسـ  همچـون  ياريمحققـان بسـ   ،در جهان تازگیبه
)Asadullah and Chaudhury, 2012(، حسين )Hossain, 2009(، همکـاران  وت ينا و 
)Knight et al., 2009( تياهم زينران يا در .اند به مطالعه پرداخته ييروستافقر  در زمينة 

 مـازار ، عـرب )۱۳۷۹(حداد  کشاورز ،)۱۳۶۹( يميموضوع فقر روستايي در مطالعات عظ
 ،)۱۳۸۶( همكـاران  و محمـدي ، )۱۳۸۴(خالـدی و پرمـه    ،)۱۳۸۳(نژاد و حسيني يزدی

همكــاران  و يطــاهرپور ،)۱۳۸۷( ينيحســفخر و امينــي ،)۱۳۸۶( انيشوشــترو  نجفــي
كاشـي و   خـداداد  ،)۱۳۸۸( یشهسـوار  و پيرايـي  ،)۱۳۸۸( همكارانو  عمراني ،)۱۳۸۷(
، خـداداد كاشـي و   )۱۳۹۱( قاسـمي ، سـعادت و  )۱۳۹۱(نژاد ، خسروي)۱۳۸۸( يدريح

ت، يمتغيرهايي چون جنس ينوع به کدام ن مطالعات هريا. مشهود است )۱۳۹۱( يديجاو
ت و بعـد خـانوار را بـر فقـر     يت تأهل، سطح سواد و مهارت، بار تکفل، نوع فعاليوضع
   .شويمها را يادآور میهايی از اين پژوهشنمونه در پی، .دانند يممؤثر  ييروستا

كشور غنا اغلب از سـطح   ييروستا يفقرا ،)Sackey, 2005( يساکة لعبر اساس مطا
بـه  . شتر در معـرض فقـر قـرار دارنـد    يبرخوردارند و سرپرستان زن ب يالت کمتريتحص

ـ فق احتمـال  ،)Hashmi et al., 2008( همکـاران  و يهاشـم گفتـة    يشـدن خانوارهـا   ري
و با بهبود   شيافزا) بار تکفل( يش بعد خانوار و نسبت وابستگيپاكستان با افزا ييروستا
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آموزش و سـطح   نيز )١٣٩١( يديجاوكاشي و  خداداد .افته استي کاهشسطح آموزش 
   .اند کرده يابيخروج از فقر مهم ارز برایالت را يتحص

 بـه ) Deaton and Paxson, 1998( پاکسـون تـون و  يد، ت بعد خانوارياهم زمينةدر 
ک يـ کـه   انداشاره کرده و نشان دادهبعد خانوار  سرانه و يخوراک نةين هزيب يمنف رابطة

 نزديک بـه يـازده  خانوار  سرانة يمخارج خوراک از بعد خانوار تميلگار درش يواحد افزا
درصد در منـاطق   ۴۸/۵لند، يتا يدرصد در مناطق شهر ۳۷/۵، يجنوب يقايدرصد در آفر

حسـن و  . است کاسته در آمريکاو سه درصد  ،درصد در پاکستان ۶۵/۵لند، يتا ييروستا
ش يبـا افـزا  در مناطق شـهري سـودان،   نشان دادند که ) Hassan and Babu, 1991(بابو 

 وش يتر افزاکوچک يهانسبت به خانواده) نان ذرت( ياساس يسهم کاالها ،بعد خانوار
بـه  . ابدييکاهش م) يوانيحغذايی مواد ( باال ييغذا ارزش با ييسهم مواد غذا ،در مقابل

نسـبت بـه    يکمتـر  ةسران يتر مخارج خوراکبزرگ ةخانواد ،)Benin, 1999(ن يبنگفتة 
مشـترک خـانواده رفـاه     يدر مخـارج کاالهـا   ييجـو و از صرفه دارد تر کوچک ةخانواد

و  يخـوراک  خـدمات  وکاال  ةيافراد خانوار در تههزينة فرصت ند و کيکسب م يشتريب
بر ) Declich and Polin, 2003( نيپول و چيدکل .کمتر استمصرف  يبرا آن يساز آماده

است تا به رفاه  يشتريب ازمند منابع سرانةيبه نسبت اعضا ن هدونفر که خانوادة نداين باور
بـه  ) Mukherjee and Benson, 2003( بنسـون  و يموکرج. برسد هنفرة دهمشابه خانواد
اختنـد و بـرای   پردفقـر و رفـاه    بـر ي يخانوارهـاي مـاال   يها يژگيو يبرخبررسی تأثير 

اسـتفاده   خـانوار  ر مجذور بعـد ياز متغ ،خانوار بعد از يناش يها ييجو اثر صرفه ارزيابی
ش يمخـارج بـه همـان نسـبت افـزا      ،خانوار ش بعديافزا موازات بهنشان دادند که  کرده،
 يو اســم يقــيخطــوط فقــر حق) ۱۳۹۱( يمــرادزاده و شــاه، زمــانرانيــا در .ابــدي ينمــ

 بـرآورد  ۱۳۸۶تـا   ۱۳۸۰هـای  سـال  يط خانوار ا بر اساس بعدران راي يشهر يخانوارها
 همچنـين، . شـود يبـرآورد مـ   يمخارج سـرانه کمتـر از حـد واقعـ     که افتنديدر و کردند

ران يخانوارهاي شهري ا ينسب و مطلق فقر خط برآورد به) ۱۳۹۳( همکاران ونگهداري 
ن يو بـر همـ   پرداختـه  )۳(گيـري  -اس با مـدل اسـتون  يمق جويیهکرد صرفيرو اساس بر

   .اندکرده محاسبه را يشهر خانوار يخط فقر برا ،اساس
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مخـارج   در ها يژگيور يت بعد خانوار و ساياهم دهندةنشان مطالعات گذشته يبررس
 گرفتـه  قـرار  نظـر  مـد سـرانه   صورت بهبعد خانوار  ،مطالعات اکثر رد ؛ البتهخانوار است

 آن ماننـد  يهـا  يژگـ يور يد خانوار همراه با سامشکالتي چون بع ياصل مسئلهاما  است،
عنـوان   است که در نظر گـرفتن خـانوار بـه    التيتحصو  ،يت شغليت، وضعيسن، جنس

ـ « صورت بهاگر بعد خانوار  که آنجا از .کند يل ميتحم واحد مطالعه به پژوهشگر ش ياز پ
مصـرف كاالهـا و   از اثر  يپوش چشم ةمنزل به ،نظر باشد صورت سرانه مدبها ي »شده نييتع

حفـظ   يهـا  نهيهز رو،؛ از ايناس در مصرف استيمق يهاجويی صرفه از يناش خدمات
ابد و ي يبا بعد خانوار افزايش نم کي به کياز رفاه براي خانوار به نسبت  يک سطح معين

 يها يژگيو ،ة حاضرمطالعدر  با اين همه، .دشومي جاد تورش برآورد خط فقريموجب ا
مخـارج  در نظام تأهل  تيوضع و ،يشغل تيموقع ،التيتحص مانند سن،مختلف خانوار 

کـه کمتـر    بـوده نظـر   مـد  يريـ ت اسـتون گ يمطلوب تابع بر يمبتن ييروستا خانوارخطی 
ـ ا با رو،پرداخته است؛ و از اين بدان يا مطالعه  يهـا روش يپـس از معرفـ   ،کـرد ين روي

ـ بـر تـابع مطلوب   يبتنـ م يمخـارج خطـ   نظام، يو نسبمختلف برآورد خط فقر مطلق  ت ي
بعد خـانوار   يبه ازا يو خط فقر مطلق و نسب تصريح يمدل اقتصادسنج با يرياستون گ
  .ده استشمحاسبه 

  تحقيق روش
ـ پد ،با دو مفهوم مطلق و نسبي ،فقر مهـم   ييرهـا ياسـت کـه بـا متغ    يچندبعـد  ایدهي

ده يـ چيتبـاط پ اقتصاد کـالن ار  يرهايمتغ نيز و کار بازار خصوصيات خانوار و ازجمله
 ستين تأثيرپذير ع درآمد در جامعهيتوز ازخط فقر مطلق مفهومي مطلق است و . دارد

)Declich and Polin, 2003: 2(و  يزنـدگ  ياسـتانداردها «م که سبد حـداقل  يدانيم اما ؛
 ).Madden and Patrick, 1999: 4( اسـت ر ييزمان در حال تغ يط »)۴(انتظارات در جامعه

 ينسـب  و مطلـق  فقـر خط  ةمحاسب يمتفاوت برا ييکردهايو رو هاروش ،ن علتيهم به
  .وجود دارد
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  )٥(مختلف برآورد خط فقر مطلق يهاروش
  :از اند عبارتخط فقر  ةکرد عمده در محاسبيرو دو 
  ؛ و )حداقل معاش( ياساس يازهايکرد نيرو -۱
 .)ب انگليمعکوس ضر(کرد نسبت غذا يرو -۲

شـته کـه   وجـود دا  هگسـترد اختالفـات  نيازهاي اساسي در تعريف سبد حداقل البته 
ده اسـت  انجاميـ  ياساسـ  يازهـا يسبد حداقل ن از ف مختلفيبه چهار نوع تعر سرانجام،

)Ravallion, 2012:(  
   )۶(ييغذا يافتيدر يزان انرژيم نةيهز -۱
 )۷(ياساس يازهاين ةنيهز -۲

)۸(ت مصرفيکفاروش عدم  -۳
 

)۹(روش استاندارد بودجه -۴
 

 کـه  چرا ،روش استاندارد بودجه استمبنای محاسبة خط فقر مطلق  ة حاضر،طالعدر م
 ياسـتانداردها  حـداقل  سـبد  ،)Madden and Patrick, 1999( و پاتريـک  دنمـ  گفتـة بـه  
 دراسـتاندارد بودجـه    روش .ر اسـت ييـ زمـان در حـال تغ   يو انتظارات در جامعه ط يزندگ
 .رديـ گين سبد را در نظر مـ يتر مطلق گستردهخط فقر  »ياساس يازهاين حداقل سبد« فيتعر
 ين از کاالهـا يک حداقل مقدار معي، يرخوراکيو غ يبر گروه خوراک ، افزونن روشيا در

 يازهـا يسـبد حـداقل ن   ؛ همچنـين، دشويخط فقر مطلق م يز وارد سبد مصرفين ياجتماع
مطلـق  فقـر   خـط  .ف شده استيار ضعيشت بسيار گسترده و مفهوم حداقل معيبس ياساس
 از جملـه  ر کاالهـا و خـدمات  يکـل تمـام مقـاد    ةنيهزعبارت است از  ن روشيده از ابرآم

 دشوينه برآورد مين هزيکه به روش کمتر ياجتماع يزندگ ياز براين مورد يارزش کاالها
)Bellù and Liberati, 2005: 11.( 

  يبرآورد خط فقر نسب يهاروش
 يل اسـت کـه بانـک جهـان    ين دليبه هم ،بودخواهد  يشه با انسان اجتماعيهم يفقر نسب

 يمبـان  ).Ravallion, 2012: 3( استکرده  يخود معرف يايؤشعار حذف فقر مطلق را ر
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مربوط بـه   يتجرب مطالعات در .وجود نداردنسبي  محاسبة خط فقر ةنيدر زم يقو ينظر
ـ   درصـد   ۶۶يا و  پنجـاه ميزان تعيين  ،يبرآورد خط فقر نسب مـدي  درآ ةميـانگين يـا ميان

 در .دکنـ  نيـي تعآن را د وــ ة خـمطالعدر  تواند يمهر محقق كه  ،است يتجرب و يارياخت
دارد و  ، تعـاريف متفـاوت  مختلف جوامع درقراردادي است و  يمفهوم ينسب فقر ،واقع

ـ . دشـو ف يدرصد متوسط درآمد جامعه تعر پنجاه يا شصتصورت  ممکن است به رای ب
درصد  شصت از اروپا ةيدر اتحاد وچهارپنجم از کا يدر آمر ،دوسوماز  يدر مالز نمونه،

ـ ا در .دشوياستفاده م يفقر نسب يار اصليمع صورت متوسط درآمد جامعه به بـا  ز يـ ران ني
ع مخـارج و  يتوز ةانيدرصد م از پنجاه يا شصت ب انگل،يمعکوس ضر يعمل يها روش
و  شـده اسـتفاده   يبخط فقر نس يريگ اندازه يع مخارج برايتوز يدرصد نما ۶۶ا ي پنجاه

درصـد   شصـت ن و يانگيدرصد م شصت دوم متوسط درآمد، کي ،اي از مطالعاتپاره در
 ،يشهسـوار  و ييرايپ( است رفته کار به ينسب فقرار خط يمع در قالبدرآمد جامعه  ةانيم

نفره معيار محاسبة فقـر نسـبی    دهک تا ي خانوار بعد يحاضر به ازا ةمطالع ).۲۳۲: ۱۳۸۸
  .خواهد بود ين درآمديانگيم درصد شصت

  ح مدليتصر
ن يتـر مهـم  هـا، آن محاسبة يها روشمطلق و  و يف مختلف خط فقر نسبيعالوه بر تعار

 يسـاز  مـدل مـدل و   حيتصر ،)Ravallion, 2012( واليون، به باور ران دو مفهوميز ايتما
ط خـ  ة حاضر، بـرای بـرآورد  مطالع گفته،پيشمقدمات  اساس بر .خط فقر است ةمحاسب

واحـد   يسـاز  مـدل  ، ازبعد خانواراساس  رب ايران در مناطق روستايي يفقر مطلق و نسب
م از تـابع  يرمسـتق يمخـارج غ  ،منظان يدر ا ؛کند يماستفاده  يم مخارج خطنظاخانوار در 

با مجموعه اطالعات طرح  آنگاه و شود يماستخراج  افتهي ميتعم يريگ -ت استونيمطلوب
از دو  گيـری ، بـه بهـره  ۱۳۹۰تـا   ۱۳۷۰ ةدور يران طيتايي اروس خانوار ۴۱۶۵۱۹ ةبودج

اول و  ةب انگل در مرحليبرآورد ضر( »يا دومرحلهپانل «و  »يرخطيون غيرگرس«روش 
بعـد   يبـه ازا  ييخط فقـر مطلـق روسـتا    ،)دوم ةب حداقل معاش در مرحليبرآورد ضر

عنوان واحد  نوار بهاگر خا ،يم مخارج خطنظا در .شود يممجزا برآورد  صورت بهخانوار 
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ـ  ،ميريرا در نظر بگ يريگ -ت استونيباشد و تابع مطلوب يريگميتصم انگـل   يهـا يمنحن
كه همان حـداقل معـاش    است ب حداقل معاشيضرا ين تابع دارايمستخرج از ا يخط

  .رودشمار میبهداگالس  -حات کابيبر اساس ترج
  :م داشتيخواه ،ميرير در نظر بگيز تصور بهرا  يريگ -ت استونياگر تابع مطلوب

)۱(  

   :در آن که
 ,               ,  

حـداقل نيـاز اساسـي از    مقـدار   مقدار مصـرف،  qتابع مطلوبيت،  U(X)در رابطة باال، 
دهنـدة  ام نشـان  iدر رابطة انگل يا ضريب اهميت کاالي ضريب انگل  βi .ام است iکاالي 

اگـر تـابع مطلوبيـت    . ام اسـت  iرابطة بين تغييرات درآمـد و تغييـرات اسـتفاده از کـاالي     
 ، ميزان تقاضـاي کـاالي   با روش الگرانژ حداکثر شودگيري با توجه به قيد بودجه  - استون

i گيري يا نظام مخارج خطي از رابطـة زيـر    -در واقع، مخارج استون. آيددست ميام به
   :آيددست ميبه

  
)۲(                

  
 است که ا همان خط فقر مطلق ياز يکل حداقل مخارج مورد ن 

جهت محاسبه خط  .قيمت است نيز بيانگر شاخص pميزان حداقل معاش هر کاال و 
بـه معرفـي   ) ۱( توجه به سيسـتم مخـارج خطـي طبـق جـدول شـماره       فقر مطلق با

  .شود الگوسازي مناسب پرداخته مي منظور متغيرهاي موردنظر به

  

  



 ...ابراهيم نگهداری، خسرو پيرايی،                   ۴ة ، شمار۱۷روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۶۲

 

  برآورد خط فقر مطلق برای يم مخارج خطنظامعرفي متغيرها در  - ۱ جدول

N بعد خانوار ge درآمد سرپرست خانوار 

YE=√ge/geu يدرآمد نسب geu 
 در ن درآمد سرپرست خانواريانگيم

 نظر سال مورد

nfood 
 ييگروه کاال

 يرخوراکيغ
AGEE 

سرپرست خانوار  يسن نسب
AGEE=AGE/44 

food يخوراک ييگروه کاال ACT ت سرپرستيت فعاليوضع 

T T=Year-1369 MARRIE سرپرست ييت زناشويوضع 

P_nfood 
مت گروه يشاخص ق

 يرخوراکيغ ييکاال
LIT الت سرپرستيسطح تحص 

P_food 
مت گروه يشاخص ق

 يخوراک ييکاال
SEX ت سرپرست خانواريجنس 

E_nfood 

گروه  يمخارج رو

 يرخوراکيغ ييکاال

 ک خانوادهي يبرا

E_food 
 يخوراک ييگروه کاال يمخارج رو

 ک خانوادهي يبرا

 خط فقر مطلق

  های پژوهشيافته: مأخذ

از  يکـه تـابع   يبيبـا ضـرا   يريگ -ت استونيحاصل از تابع مطلوباكنون تابع مخارج 
 ،، تأهـل و بعـد خـانوار اسـت    يت شغليالت، موقعيخانوار مانند سن، تحص يهايژگيو

  :شوديم يسيمجدداً بازنو
)۳    (                      

 ،بيـ ن ترتيبد. است  خانوار يهايژگياز و يتابع يم مخارج خطن نظايب ايضرا
هـا و از آن جملـه   ای از پـژوهش در پـاره  شنهادشـده يپ يم مخارج خطـ نظااستفاده از  اب

صـورت   يبر اساس انـواع برآوردهـا   ،نيهمچنو ) ۱۳۹۰( يمرادزاده و شاهمطالعة زمان
انجـام گرفـت،    زيـر ب يضـرا  يمختلف بـرا  ه اشکالدر دسترس که ب يهاگرفته با داده

 :شوديف مير تعريصورت ز م مخارج بهنظاب يضرا
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)۴(  

 

 

 

  :دشويف مير تعريصورت ز به يخوراک ييگروه کاال يبرا يم مخارج خطنظا

)٥(  

  

ف يـ ر تعريـ صـورت ز  به يرخوراکيغ ييگروه کاال يبرا يم مخارج خط، نظانيهمچن
  :دشويم
)٦(  

 

 تـوان  يمـ  ،۱ جـدول  درالگو  يرهايمتغ يباال و معرف شدة استخراجبا توجه به روابط 

ون يرگرسـ «از دو روش  گيـری بـا بهـره   ديبا ،روابطاين  يرخطيغ شکلگفت که نظر به 
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ب ياول و بـرآورد ضـر   ةب انگل در مرحليبرآورد ضر( »يا دومرحلهپانل «و  »يرخطيغ

 هنفر يکاز خانوار ( خانواربعد  يفقر مطلق را به ازا خط) دوم ةحداقل معاش در مرحل

   .دکر برآورد) نفره دهتا 

 روش ازاسـتفاده   با ،۶تا  ۳ روابطمدل صورت گرفته در  حيتصر بهبا توجه  ،تينها در

 يـي رونـد اجرا  ،واقـع  در .ون صـورت گرفـت  يب رگرسيضرا نيتخم ،)۱۰(رافسون - وتنين

ـ ن يرخطـ يغ روش ازبـا اسـتفاده    ۶و  ۵ روابـط ن شکل است که پس از برآورد يبد  - وتني

  :داده شده استر قرار يز در رابطة آمده دست بهب ين ضرايا، بيضرا نيتخم ورافسون 

)۷( 

 

گيـرد،   که يک متغير روند است، براي هر سال عدد آن سـال قـرار مـي    Tجاي آنگاه به

حاصـل  . درآمد نسبي قرار خواهد گرفت YE جاي خانوار و به بعد ،Nجاي به ضمن اينکه

در نهايـت، بـا قـرار دادن    . های خوراکي و غيرخـوراکي اسـت  گروه) (مای اين اقدام گا

خوراکي و غيرخوراکي در اين تابع و ضرب آن در شاخص قيمت هـر سـال،   )  (گامای

 : آيد دست ميخط فقر مطلق خانوارها در آن سال به ازاي بعد خانوار طبق رابطة زير به

 

درآمـد خـانوار    - نـه يطـرح هز در خام موجود  يها از از دادهيمورد ناطالعات ها و داده

 –۱۳۹۰تـا   ۱۳۷۰ ةدور يران طيا ييخانوار روستا ۴۱۶۵۱۹ ةطرح بودج –رانيمرکز آمار ا

 Eviews ۷ و Excel يهـا افزار نـرم محاسبات و براورد الگو بـا اسـتفاده از    . شد  استخراج

  .صورت گرفت
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  بحث و نتايج

 يم مخـارج خطـ  نظاب يکه برآورد ضرا استEviews ۷ افزار نرم يخروج ۳ و ۲ ولاجد

 .دهـد  يمنشان  يرخوراکيغ و يخوراک هایگروه يحداقل معاش برا ةمحاسب منظور بهرا 

کـه   شـود  يمـ مالحظـه   ة حاضـر، جداول در مطالعاز اين  شده استخراجاطالعات  مطابق

تأهـل،   وضـعيت  ت،يـ ع فعالالت، نـو يسـن، تحصـ   يرهـا يمتغ دار يمعن وب مثبت يضرا

 رد خـانوار  ياجتمـاع  -ديصاــ قتا يهـا  يژگـ يبيانگر اهميت و ينسب درآمدو  ت،يجنس

و t ة آمار .است ييرفاه خانوار روستا ،تينها و در غيرخوراکي ميزان مخارج خوراکي و

  .استشده برآورد يپارامترها يداريگر معنانيشده باحتمال داده

 يگروه خوراک درحداقل معاش  ةمحاسب رایب يمخارج خطم نظاب يبرآورد ضرا - ۲جدول 

ةآمار t سطح معنيداری اريانحراف مع   پارامتر مقدار 

۰۰۰۰/۰  ۱۹/۱۶  ۳۸/۱۵۵  ۹۸/۲۵۱۶  b1 

۰۰۰۰/۰  ۵۳/۳۹  ۰۱/۰  ۵۲/۰  b2 

۰۰۰۰/۰  ۳۹/۳۶ - ۰۰۰۸/۰  ۰۲/۰ b3 

۰۰۰۰/۰  ۹۴/۱۷  ۰۱۵/۰  ۲۸/۰  
 

۰۰۰۰/۰  ۱۸/۲۵  ۰۳۶/۰  ۹۲/۰  
 

۰۰۰۰/۰  ۸۷/۵۲  ۰۱۷/۰  ۹۱/۰  
 

۰۰۰۰/۰  ۷۳/۴۱  ۰۲۵/۰  ۰۷/۱  
 

۰۰۰۰/۰  ۱۲/۱۷  ۰۵۷/۰  ۹۸/۰  
 

۰,۰۰۰۰ ۸۰/۳۱  ۰۱۶/۰  ۵۳/۰  
 

۶۵/۰  R  ۲  ۶۵/۰  R  ۲  برازش يکويين 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ
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 برآورد ضرايب نظام مخارج خطي برای محاسبة حداقل معاش در گروه غيرخوراکي - ۳جدول 

t سطح معنيداری آمارة   معيارانحراف    پارامتر مقدار 

۰۰۰۵/۰  ۴۸/۳  ۳۰/۷۲۲  ۸۱/۲۵۱۷  c1 

۰۰۰۰/۰  ۴۰/۹  ۰۵۶/۰  ۵۳/۰  c2 

۰۰۰۰/۰  ۲۹/۶ -  ۰۰۳/۰  ۰۲/۰ -  c3 

۰۰۰۰/۰  ۶۶/۷۹  ۰۰۹/۰  ۷۳/۰  
 

۰۰۰۰/۰  ۵۶/۱۴۷  ۰۰۶/۰  ۰۱/۱  
 

۰۰۰۰/۰  ۹۳/۴۰۹  ۰۰۲/۰  ۰۱/۱  
 

۰۰۰۰/۰  ۲۳/۲۳۸  ۰۰۴۱/۰  ۹۹/۰  
 

۰۰۰۰/۰  ۷۲/۱۰۶  ۰۰۹۲/۰  ۰۰۷/۰  
 

۰,۰۰۰۰ ۳۶/۹۹  ۰۱۱/۰  ۱۵/۱  
 

۹۶/۰  R  ۲  ۹۶/۰ R  ۲ برازش يکويين   

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

تـوان خـط فقـر مطلـق را طبـق      يم ،باال جداولشده در ب برآورديبا استفاده از ضرا
بـا   يز خط فقر نسبين ۵در جدول . است شده ارائه ۴ جدولدر  که دکرمحاسبه  ۸زابطة 

خـط فقـر    ۴ از جدول .است شده  محاسبهانوار خ درآمدميانگين  شصت درصدتوجه به 
از تـوان   يمـ  رو،و از ايـن شده است سال محاسبه  هر مختلف در ابعاد مطلق خانوارها با

 نمونه،براي . دست آورد، مخارج خانوار را بهاس خانواريمق هایجويی ميزان صرفهروی 
 نفـره خـانوار ده ال و يـ ر ۲/۶۸۶۹۸۶نفـره   کيخط فقر مطلق يك خانوار  ،۱۳۹۰در سال 

و  دهدر  نفـره ضـرب   کيـ  ةک خـانواد يالف خط فقر زان اختيال است كه مير ۶۷۱۱۵۶۵
قاً مربـوط بـه وجـود مصـرف     ياين اختالف دق ؛ال استير ۱۵۸۲۹۷ره نفة دهک خانوادي

 يخـانوار و لحـاظ کاالهـا    گرفتن بعـد  در نظر ،قتيحق در .مشترك و بعد خانوار است
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ـ برابـر   ره دهنفة دهک خانوادي يمطلق برا د که خط فقردهيمشترک نشان م يمصرف ک ي
ک يـ نسبت به  يکمتر ةسران يتر مخارج خوراکبزرگ ةخانواد ست ويره ننفکي ةخانواد
 يشـتر يمشترک خانواده رفاه ب يمخارج کاالها در ييجو تر دارد و صرفهکوچک ةخانواد

 يکاال و خدمات خـوراک  ةيته برای يفرصت کمتر ةنيهزاز د و افراد خانوار کنيجاد ميا
 يخـانواده کـاال   کاالها در يبرخ رای نمونه،ب .دارندبرخورمصرف  يها براآن يساز آماده و

 دشـو يگر نمـ يفرد د ةک فرد منجر به کاهش استفادي ةشوند و استفاد يمشترک محسوب م
ـ تهو هـای سـامانه  ،ييروشـنا  ،يمانند منـزل مسـکون   ،ستيز نيکردن ن و قابل استثنا  وه ي

گـر کـه سـهم نسـبتاً     يبـادوام د  ياز کاالهـا  ياريا بسي ون ويزيش، تلويسرما ش ويگرما
 يیغـذا   ک وعـده يپخت  ةنيهز ،نيچن؛ همدارند ييخانوار روستا يدر سبد مصرف ياديز

 ةک خـانواد يـ  يبـرا  ييپخت همـان وعـده غـذا    ةنيدو برابر هز هنفرة ششخانواد يبرا
 .مراتب کمتر است به هنفرة ششک خانوادي يسرانه برا ةنيست و هزينفره ن سه

  ∗بر اساس بعد خانوار ييخط فقر مطلق روستا ةمحاسب - ۴جدول 

بعد خانوار   ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ 

۱ ۳/۳۷۵۰۲۲  ۱/۴۱۲۲۵۵  ۴/۴۸۶۷۶۳  ۵/۵۶۲۶۷۰  ۱/۶۰۶۶۷۲  ۲/۶۸۶۹۸۶  

۲ ۷/۷۱۱۷۵۳  ۱/۷۲۴۱۵۸  ۹/۹۲۴۲۲۱  ۲/۹۸۰۷۳۱  ۱۰۸۵۳۱۰ ۱۳۱۰۱۰۶ 

۳ ۱۱۰۹۲۲۲ ۱۱۶۷۲۳۶ ۱۴۶۹۶۳۰ ۱۵۶۰۴۰۹ ۱۷۱۹۳۰۷ ۲۰۳۸۹۰۱ 

۴ ۱۵۵۶۷۵۴ ۱۶۰۷۰۵۲ ۲۰۴۵۶۸۱ ۲۱۳۲۳۳۶ ۲۳۶۰۲۵۵ ۲۸۷۹۲۰۵ 

۵ ۱۹۵۷۵۶۱ ۲۰۲۸۱۹۳ ۲۴۱۲۴۷۱ ۲۸۶۵۵۶۷ ۳۰۵۱۲۰۵ ۳۵۸۵۲۱۷ 

۶ ۲۳۵۰۹۶۴ ۲۳۴۳۳۶۶ ۳۰۴۶۳۸۷ ۳۵۸۲۸۰۹ ۳۶۰۲۱۷۴ ۴۱۲۴۷۹۲ 

۷ ۲۶۷۷۲۰۱ ۲۷۵۹۸۸۱ ۳۵۸۲۳۵۰ ۳۶۹۵۲۱۸ ۳۹۹۳۲۷۳ ۴۷۵۶۴۳۱ 

۸ ۳۱۰۵۱۱۵ ۳۳۰۴۱۸۹ ۴۵۳۴۸۷۰ ۴۵۶۱۶۸۲ ۴۵۶۱۶۸۲ ۵۳۰۹۸۶۹ 

۹ ۳۲۶۳۲۵۶ ۳۶۲۲۷۰۵ ۴۶۰۳۷۵۲ ۵۰۰۸۴۴۷ ۵۵۰۲۹۹۴ ۶۱۴۲۷۰۳ 

۱۰ ۳۶۷۲۶۲۱ ۴۰۱۹۶۳۹ ۴۸۸۰۴۲۳ ۵۶۳۵۷۷۸ ۵۸۹۴۹۶۴ ۶۷۱۱۵۶۵ 

  .ها ماهانه و به ريال استداده∗∗∗∗

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  ∗۱۳۹۰- ۱۳۸۵ رةدو يط خانوار بر اساس بعد ييروستا يخط فقر نسب محاسبة - ۵جدول 

 بعد

 خانوار

۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ 

 ميانگين% ۶۰ ميانگين% ۶۰ ميانگين% ۶۰ ميانگين% ۶۰ ميانگين% ۶۰ ميانگين% ۶۰

۱ ۴/۷۹۷۰۳۴  ۴/۷۷۷۵۲۵  ۷۸۶۳۶۱ ۱۰۲۷۶۶۸ ۱۰۵۴۲۰۹ ۱۳۷۸۲۲۰ 

۲ ۱۶۱۱۵۰۲ ۱۵۸۲۲۷۷ ۱۵۹۵۸۰۹ ۲۰۰۰۲۲۳ ۱۹۷۷۹۷۹ ۲۷۴۳۶۴۸ 

۳ ۲۰۸۶۴۸۳ ۱۹۳۳۰۱۸ ۲۰۰۸۶۴۳ ۲۶۸۴۰۹۴ ۲۶۴۵۱۸۱ ۳۶۷۷۳۵۱ 

۴ ۲۵۸۰۳۱۹ ۲۲۵۱۱۴۲ ۲۳۶۶۰۰۴ ۳۰۳۹۹۸۶ ۳۱۴۱۶۵۲ ۴۲۳۳۸۱۶ 

۵ ۲۵۱۵۹۳۰ ۲۵۲۳۴۲۷ ۲۵۷۹۲۵۸ ۳۳۱۸۹۲۵ ۳۳۵۰۸۱۴ ۴۶۴۴۱۷۰ 

۶ ۲۷۹۲۳۸۹ ۲۷۴۲۴۷۳ ۲۷۷۴۹۱۵ ۳۵۶۹۳۱۴ ۳۴۳۵۳۵۱ ۴۹۸۵۶۴۶ 

۷ ۳۰۸۷۸۷۶ ۲۹۱۰۳۲۵ ۲۹۷۰۵۷۲ ۳۸۱۶۶۶۷ ۳۷۲۸۸۰۶ ۵۲۳۸۶۶۵ 

۸ ۳۳۰۹۴۴۹ ۳۳۵۰۰۶۱ ۳۳۴۷۶۱۹ ۳۸۵۴۸۸۴ ۳۹۷۶۷۸۴ ۵۹۹۱۶۸۳ 

۹ ۳۳۹۴۷۷۰ ۳۵۷۲۰۴۳ ۳۴۵۷۱۹۶ ۳۸۴۷۰۶۲ ۴۳۶۲۳۹۱ ۵۹۳۵۴۵۰ 

١٠ ۳۲۲۳۲۴۵ ۳۸۴۷۸۷۸ ۳۵۲۵۶۳۰ ۴۹۸۶۷۱۸ ۴۷۴۴۱۳۱ ۶۴۱۲۱۴۹ 

  .ها ماهانه و به ريال استداده∗∗∗∗

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

  ها شنهاديپو  يريگجهينت

 هـای ويژگـی جمله و از آن  مهم ييرهاياست که با متغ يچندبعد ایدهيپد ييفقر روستا

 يهـا  شاخص ةمحاسب و ييروستا فقر دربارة متعدد مطالعات .ده دارديچيخانوار ارتباط پ

رغـم  يعلـ  ،ييروسـتا  فقـر مطالعـات بـرآورد خـط     عمـوم  در .صورت گرفته اسـت  آن

ها  يژگين ويا ،ييخانوار بر فقر خانوار روستا ياجتماع و ياقتصاد يها يژگيو يرگذاريتأث

ل سـن،  يـ خـانوار از قب  يهـا يژگـ يو ة حاضرمطالع .خط فقر لحاظ نشده است ةمحاسبدر 

خـط فقـر    ةمحاسـب  يسـاز  مـدل خانوار را در  بعد و التيتحص ،يشغل تيوضع ت،يجنس

 .ده اسـت کـر را با توجه به بعد خانوار محاسـبه   ييقرار داده و خط فقر روستا توجه مورد

ـ تأکخانوار بـا   يهايژگين ونظرگرفت که در دهد يممطالعه نشان  جينتا بـر بعـد خـانوار     دي

 فقـر بعد خانوار و ارتباط آن با خط  ةمسئل. دشو يم ييموجب بهبود برآورد خط فقر روستا
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ـ  ،)Deaton and Paxson, 1998(پاکسـون   تـون و يچون د ينپژوهشگرامطالعات  در  نيبن

)Benin, 1999(،  ن يپـول  و چيدکلـ)Declich and Polin, 2003(،  بنسـون   و يمـوکرج

)Mukherjee and Benson, 2003(،  يمـراد شـاه  وزاده زمـان )و  و نگهـداري  ،)۱۳۹۱

 يرهـاي يمتغرابطـة   ،شـده آوردنتايج برس ساا بر. بوده است ديتأکمورد ) ۱۳۹۳( همکاران

ـ م اب يدرآمد نسبو ت، يت، وضعيت تأهل، جنسيچون سن، سواد، نوع فعال زان مخـارج  ي

و در  هـا  سالة هم يبرا خوراکیريزان خط فقر غيبوده و مرخوراكي مثبت يخوراكي و غ

ـ ا يط. شتر استيب خوراکیتمام ابعاد خانوار از خط فقر  دليـل افـزايش   ، بـه هـا  ن سـال ي

زان خطـوط  يـ داشـته و م  يکامالً صعود يروند يها سطح حداقل استاندارد زندگ متيق

بـا  . قابـل تأمـل اسـت    ارخانو با توجه به بعد ييخانوارهاي روستا برای شده فقر محاسبه

ن از رفاه خانوار، يمع یكه حفظ سطح شود يممالحظه  ة حاضر،مطالع يها افتهيتوجه به 

 يهـا  يژگيوتوجه به  ،اساس نيا بر ؛ابدي يش نميافزا ک، با تعداد اعضاي به کيبه نسبت 

محاسـبات   يبعـد خـانوار الـزام اساسـ     ويژه به ييروستا يخانوارها ياجتماع -ياقتصاد

ـ « صـورت  بـه اثر بعد خـانوار بـر خـط فقـر      ،نيچنهم .وط به خط فقر استمرب ش ياز پ

توصـيه   رو،انجامـد؛ از ايـن  مي جاد تورش در برآورد خط فقريا به »سرانه«و  »شده نييتع

 يهـا  اسـت يسبـودن   اثـربخش  براین حوزه يا نرااگذاستيزان و سيربرنامه که شود يم

  .ندخود قرار دهتوجه را در کانون  ن مقولهيا ،از خانوار يتيو حما يرفاه

  ها يادداشت
1. Millennium Development Goals 
2. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
3. Stone-Geary model  
4. Standard of Living and Expectations in Society 

  .مراجعه شود )۱۳۹۳( به نگهداری و همکاران ،شتريب برای مطالعة -۵
6. The Cost of Food Energy Intake (FEI) 
7. The Cost of Basic Needs (CBN) 
8. The Consumption Insufficiency (CI) Method 
9. Budget Standard 
10. Newton-Raphson method 
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  منابع

حـداقل معيشـت در منـاطق شـهري و     «، )۱۳۸۷( نيدفخرالديسـ  حسـيني، فخراميني، صـفيار و  
 ۱ ةشـمار  ،۲سـال   ،اقتصـادي  يساز مدل ةفصلنام .»استان كردستان و روستايي كشور

  .۱۱۴-۹۴ صص ،)۵پياپی (
 ييروسـتا  و يمنـاطق شـهر   در فقـر  يبررسـ « ،)۱۳۸۸( محمدرضا ،يشهسوار و خسرو ،يياريپ

 .۲۶۵-۲۳۳، صص ۳ة ، شمار۹، سال اقتصادي يها پژوهشفصلنامة  .»استان فارس

 ييدر منـاطق شـهري و روسـتا    وضعيت فقـر  بررسي« ،)١٣٨٤( زورار ،هپرم و کوهسار ،يخالد
 صص ،٤٩ ة، شمار١٣ سال ،كشاورزي و توسعه اقتصاد فصلنامة .»)١٣٨٢- ١٣٧٥(ايران 

٨٢- ٥٧. 

 در فقـر مختلـف   يهـا  جنبـه  برآموزش  راث« ،)۱۳٩١(ابراهيم  ،جاويدي و فرهاد ،يکاش خداداد
 صـص ، ٤٦ ةشـمار ، ١٢ سال ،رفاه اجتماعي ةفصلنام .»مناطق شهري و روستايي ايران

١٠٨-٨٣. 

 يخانوارهـا  فقـر شـدت   سـنجش « ،)١٣٩١( يمحمـدنب  ،تـاش شـهيكي  و فرهاد ،يکاش خداداد
 ١٥ سـال ، توسعه و روستا ةفصلنام .»خانوارهاي شهري ايران آن با ةروستايي و مقايس

 .٥٥-٤١ صص ،٣ ةشمار

 .»ييروسـتا  ومناطق شهري  در فقر يها صشاخ و فقر برآورد« ،)١٣٩١( اکبر يعل نژاد،خسروي
 .٦٠-٣٩ صص ،١٨ ة، شمار٦، سال اقتصادي يساز مدلفصلنامة 

 .»ران بر اساس بعد خـانوار يخط فقر در ا برآورد« ،)١٣٩١( اصغر ،يمرادشاه و ديحم ،زادهزمان
 .١٨-١، صص ٦ شمارة ،٢سال  ،ياقتصاد يساز قات مدليتحق ةفصلنام

 ييو روسـتا  يحـداقل معـاش منـاطق شـهر     يبررسـ « ،)١٣٩١( مسـلم  ،يقاسـم  و رحمان سعادت،
 .٢٠٦- ١٨٧ صص ، ٢شمارة  ،١٢ سال ،ياقتصاد يهاپژوهش .»سه با کشوريکرمانشاه و مقا

 يمـؤثر بـر فقـر خانوارهـا     عوامـل « ،)۱۳۸۳( يدمرتضيس ،نژادينيحس و عباسمازار يزدي، عرب
 .۹۴- ۶۷صص  ،١ ةشمار ،١سال  ،اناير ياقتصاد يجستارها .»رانيدر ا ييشاغل روستا

هـاي آن در خانوارهـاي    کننـده بـرآورد فقـر و تعيـين   « ،)١٣٨٦( آشان شوشتريان، بهاءالدين و نجفي،
 .٢٧- ١صص  ،٥٩، شمارة ١٥، سال اقتصاد كشاورزي و توسعه فصلنامة. »روستايي ايران

 بـرآورد « ،)١٣٩٣( لـی ، عقتيحق؛ و غالمرضا حداد، کشاورز ؛خسرو ،پيرايي ؛ابراهيم نگهداري،
 يريـ گ-اس با مـدل اسـتون  ياز مق يناش ةکرد صرفيرو اساس بر يفقر مطلق و نسب خط

 و يزير برنامه ةفصلنام .»)١٣٨٥-١٣٩٠، دورة رانيـ خانوارهاي شهري ا يمورد ةمطالع(
  .٣٣-٣، صص ١، شمارة ١٩سال  ،بودجه
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