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  چكيده

در ايـن راسـتا،    . دبـو حداقل معيشت در خانوارهاي روستايي ايران  حاضر بررسی هدف تحقيق

هـاي  هاي روستايي، ابتدا حداقل معيشت طي سـال د خانوارهاي هزينه و درآمبا استفاده از داده

و بـا   )LES( با استفاده از هشت گروه کااليي، به روش سيستم مخارج خطـي  ١٣٩٢تا  ١٣٦٨

بـا اسـتفاده از    ،سـپس . محاسـبه شـد  ) HLES( از نظريـه حـداقل عـادات نسـبي     گيـری  بهره

نتـايج  . مطالعـه قـرار گرفـت    ، وضعيت فقر در مناطق روستايي مـورد هاي سنجش فقر شاخص

 در خانوارهـاي ) ١٣٩٠به قيمت ثابت ( هاي مورد مطالعه، خط فقرکه طي سال نشان دادتحقيق 

. روستايي ايران داراي روند نزولي بوده و شـکاف فقـر و شـدت آن  نيـز کـاهش يافتـه اسـت       

بي طـي پـنج برنامـه توسـعه اقتصـادي نسـبتاً       در کـاهش فقـر نسـ    هـا  بنابراين، عملکرد دولـت 

  .آميز بوده است موفقيت

  .، ايران، خانوارهاي روستاييهاي فقرخط فقر، شاخص حداقل معيشت،: ها واژهکليد

  

                                                           
 ؛)mowlaei.mohammad@gmail.com(ب، نويسندة مسئول و استاديار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلي سـينا  ترتي به ∗

  .و کارشناس ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلي سينا
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  مقدمه

هاي اخير، کاهش فقر و افزايش سطح رفاه خانوارهـا بـه يکـي از مباحـث مهـم      دهه در
طوري که کاهش فقر و بهبود سطح رفـاه   ها تبديل شده است، بهتوسعه اقتصادي کشور

هاي مبارزه البته، برنامه. شودافراد در جامعه شرط الزم براي رشد اقتصادي محسوب مي
گذاري و نحوه اجراي آن نياز دارد، به شـناخت  سياست کارآيیبا فقر همان اندازه که به 

بنـابراين، بررسـي و   . ابعاد مختلف پديده فقر و داليل و پيامدهاي آن نيز نيازمنـد اسـت  
ريزي بـراي مبـارزه بـا    اي اولين گام در مسير برنامهآگاهي از وضعيت فقر در هر جامعه

  .فقر و محروميت است
شناسـايي و سـنجش    ها در جامعـه زدايي و کاهش نابرابريراستای فقراولين گام در 

براي ي، در مطالعات اقتصاد. استميزان حداقل معيشت و نحوه توزيع درآمد در جامعه 
الزم بـه ذکـر   . شودفقرا، از مفهومي به نام خط فقر استفاده ميمشخص کردن فقرا از غير

در  یريـف واحـد و مشخصـ   تع )۲(و خـط فقـر   )۱(است که در ارتباط با حداقل معيشت
ادبيات اقتصادي وجود ندارد و هر پژوهشگري ناچار است تعريف خاصـي از آن را بـا   

، فقر نسبي بـه مفهـوم عـدم    حاضر در پژوهش. رائه دهدتوجه به هدف از مطالعه خود ا
از عدم توانـايي خانوارهـا    است شود که عبارتبرخورداري از حداقل معاش تعريف مي

در تــأمين يــک ســطح معــين از اســتانداردهاي زنــدگي کــه در جامعــه الزم و مطلــوب 
ـ   تشخيص داده مي و سـطح   فقيـر  ،باشـند دان نشود و خانوارهايي که قادر بـه دسـتيابي ب

   ).۲۴و  ۲۳(شود زندگي آنها زير خط فقر تعريف مي
دهي اقتصـادي   هاي توسعه و طرح سامانبراي مبارزه با فقر در قالب برنامه ،در ايران
مشخص  اما آثار آن در کاهش فقر در جامعه چندان ،هايي انجام شده استتاکنون تالش

تـأمين اجتمـاعي در سـال     تأسـيس وزارتخانـه رفـاه و    يکي از اقـدامات دولـت  . نيست
و هدف آن مقابله با فقر و نابرابري در جوامع  دهي اقتصادي بوده و طرح سامان )۳(۱۳۸۳

  .يست، ليکن اقدامات آن چندان فراگير و چشمگير ناست شهري و روستايي کشور
از ميزان حداقل معيشت و خط فقـر در ايـران وجـود     متأسفانه آمار رسمي و مستند

هاي مختلف محاسباتي خود، آمـار  شحقيقاتي و پژوهشگران بر اساس رومراکز ت. ندارد
، بر اساس آمار مرکـز آمـار ايـران بيشـترين مقـدار      رای نمونهب. کنندمتفاوتي را ارائه مي
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، معـادل  ۱۳۸۵سال گذشته، در سـال   ني در جوامع روستايي ايران، طي چهلضريب جي
دهد کـه  اين آمار نشان مي. بوده است ۳۲/۰، به ميزان ۱۳۹۲و کمترين آن در سال  ۳۹/۰

 ۲۱(شکاف طبقاتي و توزيع نابرابري درآمد در جوامع روستايي رو به کاهش بوده است 
هـزار   ۳۰۰و خـط فقـر را دو ميليـون     شورای اسالمی هاي مجلسمرکز پژوهش). ۲۲و 

ـ يعني تومان اعالن کرده است؛ خـط  ن مبلـغ دارنـد، زيـر    ، افرادي که درآمدی کمتر از اي
، ۱۳۹۶حداقل دستمزد کـارگران را در سـال    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي  .فقرند
با توجه به اختالف نظري که بين محققان درباره . تومان اعالن کرده است ۹۲۹۹۳۱مبلغ 

ميزان خط فقر و حـداقل معيشـت در جوامـع شـهري و روسـتايي ايـران وجـود دارد،        
خط فقر بر اساس سيستم مخـارج   ،که در آند احساس ش حاضر ضرورت انجام تحقيق

کـه داراي پشـتوانه نظـري قـوي     محاسبه شده خطي و با استفاده از نظريه عادات نسبي 
هـاي مـورد   هاي سنجش فقر، روند فقر طـي سـال  با استفاده از شاخص ،همچنين .است

 توان نتيجـه گرفـت  مي ،و بر اساس آن شود میمطالعه در خانوارهاي روستايي مشخص 
هـاي پـنج برنامـه توسـعه اقتصـادي و       عيت فقر در جوامع روسـتايي طـي سـال   که وض
برخي از مطالعات انجام شده که بـا اسـتفاده از    .اعي کشور بهبود يافته است يا خيراجتم

بـاقري و   :انـد از  عبـارت انـد،  دهطي در ايران خط فقر را محاسبه کـر سيستم مخارجي خ
   .)۱۰( خداداد کاشي و همکاران و ،)۸( ، جواهري و همکاران)۴( همکاران

شمار، شکاف فقر و مجذور هاي نسبت سردر چين، شاخص تحقيقيدر ) ۱۸( پارک
با استفاده از اطالعات درآمد و هزينه خـانوار   ۲۰۰۵و  ۲۰۰۴هاي شکاف فقر را در سال

حسب يوان  بر ۲۰۰۳خط فقر در سال  ،ندارد يعنيحداقل سطح زندگي استا. تخمين زد
بـيش از   ننتيجه اين مطالعه بيانگر آن بود که نرخ فقر در بين مهـاجرا . چين تعريف شد

مهاجرت فقر شـهري را بـه طـور قابـل تـوجهي       خالف انتظار،ساکنان محلي است و بر
  .دهدافزايش نمي

در ايـن  . پرداختنـد  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷هاي به بررسي فقر در سال) ۳( هاي و فريزربايگون
بـرای گـردآوری   . دشـ  اي اسـتفاده مرحلـه هاي پانل به روش چنداز مجموعه داده ،مطالعه
و بـراي   )۴(نفري به شيوه متوسط مخارج ماهانه خانوار بزرگسال ۱۵۰يک نمونه  ازها، داده

طبق اين . شد استفاده )FGT()۵( توربک - ريگر - فوستر از شاخص فقر ،محاسبه اندازه فقر
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درآمـد داشـتند،    درصد متوسط هزينه جامعه ۶۶از خانوارهايي که کمتر از آن دسته  ،روش
در معـرض  ( پـذير تعداد خانوارهاي آسـيب  داد که هاي تحقيق نشانيافته. فقير تلقي شدند

استان کيـپ شـرقي    بيش از تعداد خانوارهاي در حال حاضر فقير در مناطق روستايي) فقر
 .بود

، خـط  ۲۰۰۵-۲۰۱۰هاي مخارج خانوار در بازه زماني  از داده )۱( آلماس و همکاران
ايالت هند با استفاده ازشاخص نسبت سرشـمار و منحنـي انگـل محاسـبه      ۳۰فقر را در 

بـر پايـة   . اده شدآل استف ، از سيستم تقاضاي تقريباً ايدهبراي تخمين منحني انگل. کردند
سطوح باالتري از فقر را در شـرق هنـد    ، شيوة مورد استفاده در اين تحقيقنتايج تحقيق
 .دهدنشان مي

به برآورد حداقل معاش در مناطق شهري اسـتان يـزد بـا    ) ۱۴( خواه کيان و سعادتم
ها، پوشاک، مسکن، لـوازم  يشامل خوراک هاي هشت گروه اصلي کاالييمؤلفه استفاده از

و   پرداختنـد  ه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفريح و تحصـيل و گـروه متفرقـه   يو اثاث
. از روش تابع تقاضاي سيستم مخارج خطي استفاده کردنـد  ،براي تخمين حداقل معاش

هاي درصد افراد فقيـر و نسـبت شـکاف فقـر در منـاطق      آنها با مقايسه ميانگين شاخص
سوم و چهارم توسعه، نشان دادند که ميزان فقر در برنامـه چهـارم    های برنامهشهري طي 

  .کاهش يافته است يک درصدنسبت به برنامه سوم توسعه به ميزان 
فقر نسبي و خـط فقـر را بـر اسـاس رويکـرد رفتـار مصـرفي و        ) ۱۱( نژاد خسروي
ام بودجه خـانوار  هاي خگرايي در قالب سيستم مخارج خطي با استفاده از دادهمطلوبيت

اند، براي جوامع شهري و روستايي در بازه زمـاني  بندي شده گانه گروه که در طبقات پنج
-هاي فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوسـتر وي از شاخص. تخمين زد ۸۶-۱۳۸۰
نتايج تحقيق بيانگر آن بود کـه  . دکرگيري فقر استفاده براي اندازه) FGT( توربک -گرير

، در حـالي کـه در   دوره مورد مطالعه، شاخص فقر روند تقريباً نزولي داشتهدر نيمه اول 
  .نيمه دوم، روند آن صعودي بوده است

خط فقر نسبي را از طريق سيستم مخارج خطي و استفاده از آمـار و  ) ۱۳( محمودي
وي از . دمحاسبه کـر  ۱۳۸۴-۸۹در بازه زماني  اطالعات بودجه خانوار در مناطق شهري

مـرتبط  ظـاهر نـا   رگرسـيون بـه   اطالعات مخارج خطي به صورت سيسـتمي و بـا روش  
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ISURتکراري 
نتايج تحقيق بيانگر آن بود که خط فقـر نسـبي در دوره    .استفاده کرد )۶(

 شاخص نابرابري درآمد واقعي، بيـانگر  ،همچنين ورشد داشته  هفده درصد مورد مطالعه
  .هاي مورد مطالعه بوده استبدتر شدن وضعيت توزيع درآمد به علت تورم در سال

) ۸( و جـواهري و همکـاران  ) ۹( همکارانو ، خداداد کاشي )۲( ارشدي و همکاران
در ايـن  . انـد باره محاسبه حداقل معيشت و خط فقر در ايران انجام دادهيقاتي درتحقنيز 

بـا   ،م مخـارج خطـي محاسـبه شـده و سـپس     سيسـت طريق حداقل معيشت از  ،مطالعات
هاي مورد مطالعه در يک استان و يا کـل  هاي فقر، ميزان فقر طي سالاستفاده از شاخص

کمتـر فقـر در منـاطق     يادشـده، در مطالعـات   ،در نتيجـه . گيري شده اسـت کشور اندازه
  . روستايي ايران مورد بررسي قرار گرفته است

گروه کـااليي بـراي خانوارهـاي روسـتايي بـه      هشت  در، خط فقر مطالعة حاضردر 
 )HLES(و با استفاده از نظريه حداقل عادات نسبي ) LES(روش سيستم مخارج خطي 

با استفاده از شـاخص سـنجش فقـر، وضـعيت فقـر در منـاطق        ،سپس. شودمحاسبه مي
تفاوت اصلي . شودروستايي ايران طي پنج برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي مطالعه مي

تفاده از نظريـه  اسـ  منـاطق روسـتايي   با مطالعات پيشين در جامعه آمـاري  مطالعة حاضر
تحليل وضعيت فقر و روند آن در پنج برنامه توسعه اقتصادي  نيز و حداقل عادات نسبي

 .و اجتماعي ايران است

  روش تحقيق

ل فقرا، از مفهـومي بـه نـام حـداق    ، براي مشخص کردن فقرا از غيردر مطالعات اقتصادي
از معيارهـاي فقـر    نيـز  گيري خط فقـر شود و براي اندازهمعيشت و خط فقر استفاده مي

  ).۲۰(د شومطلق و نسبي استفاده مي
کيلـو کـالري    ۲۲۰۰عدم توانايي خانوار در تـأمين حـداقل    )۸(يا معيشتي )۷(فقر مطلق

رد نيـاز  انرژي سرانه در روز و عدم تأمين حداقل پوشاک، سرپناه و بهداشت و درمان مو
عدم دستيابي به سطح معمولي و متعارف امکانات زندگي در جامعـه   )۹(فقر نسبي. است

ايـن  . تر باشند، دچار فقر نسـبي هسـتند  است و کساني که از سطح متعارف جامعه پايين
خـط فقـر حـد فاصـل     . سطح متعارف به صورت ميانگين يا ميانه مخارج مصرفي است
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اري يا عدم برخورداري از حداقل معيارهـاي اساسـي   هاي جامعه به لحاظ برخوردگروه
دالر در روز  دواي توسط بانک جهاني، متوسط خـط فقـر در جهـان    بر مطالعه بنا. است

، مـثالً در چـين   اسـت البته اين در کشورهاي مختلف جهان متفاوت . براي هر نفر است
  ).۲۴( خط فقر در حدود يک دالر است

گيري شـدت يـا عمـق فقـر اسـت و بـه لحـاظ        هشاخصي براي انداز )۱۰(شکاف فقر
بـراي  ).  ۵(شـود  تلقـي مـي   »انحراف درآمد افراد فقير از خط فقـر «مترادف با  ،مفهومي

هـاي اقتصـادي فقـر اسـتفاده     از شـاخص  ،درک بهتر اندازه و شدت فقر در هـر جامعـه  
  :شرح زير است هاي متداول فقر بهبرخي از شاخص. شود مي

اين شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقير به کل تعداد : )۱۱(شاخص نسبت سرشمار
  .دهدصد افراد فقير در جامعه را نشان ميشود و درافراد جامعه تعريف مي

100×=
n

q
H 

 :q تعداد افراد فقير، n :تعداد کل افراد جامعه  

حـالتي  ( و يک) حالتي که هيچ فقيري در جامعه وجود ندارد(اين شاخص بين صفر 

  .کندتغيير مي) کمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشند دارای درآمد معهکه کليه افراد جا

  :)١٢(شاخص شکاف فقر

∑
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 :n،تعداد افراد جامعه q :،تعداد افراد فقير z :  ،خـط فقـر xi :  درآمـدi    امـين فـرد فقيـر در

  جامعه

، شاخص فقـر  اگر در دو جامعه مختلف. دهنده وسعت فقر است اين شاخص ارائه  

اي بيشـتر اسـت کـه    ر يکسان باشد، بر اساس اين شاخص، فقر در جامعهشمانسبت سر

  .تري دارندداراي تعداد اعضاي بيشتري است که از خط فقر فاصله زياد

توان نسبت افـراد  با استفاده از اين شاخص، مي :)FGT( توربک -گرير -شاخص فوستر

 .دبررسی کرعمق فقر در جامعه را  و فقير و شدت
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کـه   است شدهوان تابعي از نسبت شکاف فقر تلقي ، فقر اساساً به عندر اين شاخص
  ).١١( دهدو ميزان تنفّر و گريز از فقر در جامعه را نشان مي α≤0،در آن

کننده است  نظرية رفتار مصرفهاي مرسوم برآورد خط فقر، استفاده از يکي از روش
ابق با يک سطح حـداقل  خط فقر مط ،گرايي است و در آنکه مبتني بر رويکرد مطلوبيت

توان سيسـتم  ، مي)١٣(گيري -با استفاده از تابع مطلوبيت استون. دشومطلوبيت برآورد مي
ــي ــارج خط ــتخراج  )LES( )١٤(مخ ــررا اس ــأمين . دک ــي ت ــارج خط ــتم مخ ــده سيس کنن

پذيري، همگن بودن از درجه صـفر   هاي نظري تابع تقاضاست که شامل جمع محدوديت
هـاي  معين بودن ماتريس جانشيني کشش ، متقارن بودن و نيمهيمت و مخارجنسبت به ق
گيـري   -همه اين خصوصيات ناشي از تابع مطلوبيت اسـتون . است هيکس -اسالتسکي

اسـت، توابـع هزينـه     )١٥(هموتتيک از آنجا که دستگاه ترجيحات مبناي اين سيستم. است
گـل مربوطـه بـه صـورت     هاي انمنحني ،هموتتيک بوده و در نتيجه دست آمده نيز شبه به

ضمناً در سيستم مخارج خطي، کشش درآمدي تقاضـا همـواره    .خط راست خواهد بود
 ،همچنـين . مثبت است و بنابراين، اين سيستم توانايي توضيح کاالهـاي پسـت را نـدارد   

 بنـابراين، کاالهـا  . واره منفي اسـت همشده از آن  شش قيمتي و متقاطع تقاضاي محاسبهک
  ).١٢( مکمل يکديگرند

کننـده بـا اسـتفاده از تـابع      يادشده، تابع تقاضـا و مخـارج مصـرف   با توجه به نکات 
  :شوداستخراج مي) ١( گيري به صورت معادله -مطلوبيت استون
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گـروه   )١٦(حداقل معاش يـا همـان خـط فقـر     iγشاخص مطلوبيت،  u، )١(در معادله 

1شرط. است )١٧(سهم نهايي مخارج فرامعيشتي iβام و iکااليي 
n

1i
i =∑β

=

بـراي انحنـاي    

  .مقعر باشد، ضروري است که تابع مطلوبيت کامالً شبهيعني اين تفاوتي، الزم در منحني بي
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  :شوداستفاده مي) ٢( معادلهاز تابع انگل  هاiβبراي برآورد 

)۲(  

مجمـوع   itTCو  )١٨(امiاي سـبد کـااليي    مخـارج گـروه هزينـه    itC ،در اين رابطه

  .استاي در هشت گروه کااليي مورد مطالعه  هاي هزينه مخارج گروه

Iqpگيري نسبت به قيد بودجـه   -چنانچه تابع مطلوبيت استون i

n

i

i =∑
=1

کـه در  ( 

، توابـع تقاضـا   شـود حداکثر ) استام iقيمت و مقدار کاالي  qi و piسطح درآمد،  I ،آن

  .آيد دست مي به

صورت تابع تقاضا به  ،در نهايت iγ و iqگيري نسبت بهپس از انجام مراحل مشتق

  :آيددست مي هب) ٣( معادله

)۳                                                          (
ni

pI
p

q
n

i

ii

i

i

ii

,...,2,1

)(
1

=

−+= ∑
=

γ
β

γ
                   

 

در باالبا ضرب کردن طرفين رابطه 
ipدستگاه تقاضا براي ،n   آيددست مي کاال به:  

)٤                                            (
ni

qpIpqpE
n

i
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و ) Pi(تـابعي از قيمـت کـاال    ) Ei(ام iشده براي کـاالي   صرف باال، مخارجدر رابطه 

. اسـت  LESبيانگر دستگاه معادالت سيستم مخارج خطي يا ) ٤(رابطه . است) I(درآمد 

جـزء  . شود امين کاال به دو جزء تقسيم ميiي اشده بر اساس اين رابطه، مخارج صرف بر

کننـده الزامـي    بـراي مصـرف   ميزان مخارجي کـه  ،يعني »حداقل معاش ريالي«مربوط به 

iip(است  γ(گر مخـارجي اسـت کـه    کـه بيـان  » فرامعيشـتي «و جزء مربوط به مخارج  ؛

به بيـان ديگـر، بـا توجـه بـه      . کند امين کاال صرف ميiي اکننده به اختيار خود بر مصرف

tiit TCC βα +=
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کننـده مخـارج فرامعيشـتي خـود      هـا، مصـرف   و بـردار قيمـت  ) درآمـد (ميزان مخـارج  

)(
1

∑
=

−=
n

i

iipIE γ دهد کـه سـهم نهـايي     مختلف اختصاص مي را به خريد کاالهاي

)
E

Ei
δ

δ ( برايi امين کاال، ضريبiβ ين ترتيبدب. است، iβ    ميل نهايي بـه مصـرف

از طريـق منحنـي    iβ، حاضـر  در تحقيـق . شوددر ارتباط با درآمد فرامعيشتي تفسير مي

)(متغيـر  ،ها از طريـق سيسـتمي کـه در آن   iγآيد ودست مي هانگل ب Mqp iii β−   بـه

  .گرددشود، برآورد ميها در نظر گرفته مي تغير وابسته تابعي از تمامي قيمتنوان مع

از آمار مربوط به هزينه و درآمـد خانوارهـاي روسـتايي ايـران در      ة حاضر،در مطالع

هـاي کاالهـاي مصـرفي در دوره مـورد     و شاخص قيمت گروه ۱۳۶۸-۱۳۹۲بازه زماني 

برگرفته از نشريه نتايج تفضيلي هزينه  يادشدهاي تمامي آماره. مطالعه استفاده شده است

و  )شـود که همه ساله توسط مرکز آمار ايران منتشـر مـي  (و درآمد خانوارهاي روستايي 

از آمـار   ،براي برآورد سيسـتم مخـارج خطـي   . سالنامه آماري بانک مرکزي است ،همچنين

) CPC( )۱۹(بنـدي محـوري محصـوالت   هشت گروه کااليي که بـر اسـاس سيسـتم طبقـه    

هـا،  گـروه خـوراکي   - ۱: ده، استفاده شـده اسـت  شبندي شرح طبقه صورت گرفته و بدين

 ،گروه مسکن، سوخت و روشـنايي  - ۳ ،گروه پوشاک و کفش - ۲ ،ها و دخانياتآشاميدني

گـروه حمـل و    - ۶ ،گروه بهداشت و درمـان  - ۵ ،ه و ملزومات خانواريگروه لوازم، اثاث - ۴

گروه کاالهـا و   - ۸ ، وها و خدمات فرهنگيتفريحات، سرگرمي گروه - ۷ ،نقل و ارتباطات

   .)۲۲( خدمات متفرقه

جاي استفاده از درآمد، از مخارج خانوارها استفاده شـده اسـت،    حاضر، به در تحقيق

هـاي وارده بـر ايـن متغيرهـا     زيرا به علت چسبندگي مصرف و مخارج مصرفي، شـوک 

هـاي  ثبات است و در نتيجه، تعميم رونـد گذشـته حرکـت داده   د بسيار بانسبت به درآم

بـراي محاسـبه   ). ۱۰(تر اسـت  بيني، منطقيمربوط به مخارج مصرفي به آينده براي پيش

خـط  براي محاسـبه   و شداز روش پانل استفاده  ،)iβ( ميل نهايي به مخارج فرامعيشتي
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کـه   شـد ستفاده ا) HLES( ادات نسبياهداف تحقيق، از روش حداقل ع ،فقر و در نتيجه

بـه ميـزان مصـرف کـاال در دوره     ) t )itγام در زمـان   iحداقل ميزان کاالي  ،بر اساس آن

. شـد تعـديل  ) iα( گذشته بستگي دارد و توسط ضـريب تعـديل ميـزان مصـرف کاالهـا     

  .شود محاسبه مي  SURسيستم معادالت همزمان و روشطريق نيز از   iαضريب

)۵                   (                                                      1itiit q −α=γ    

   .است Xitعبارت داخل پرانتز همان . شود ضرب مي Pitدر  باالطرفين رابطه 

)٦                                (                               )Pq(P it1itiitit −α=γ     

)٧                                (                                        itiitit XP α=γ  

ititp ،که در آن γ       برآورد و ارزش ريالي حداقل ميـزان معـاش اسـت کـه خانوارهـا در

  ).٨(کنند  ام هزينه ميiام روي کاالي  tدوره 

هاي کـااليي، خـط فقـر بـه     دست آمده براي تمام گروه هبا جمع زدن حداقل معاش ب

  :آيددست مي هصورت زير ب

)٨     (                                   

فقر نسبي به معني عدم برخورداري از حداقل معـاش   حاضر، ، در پژوهشترتيببدين 
تعريف مي شود، که عبارت است از عدم توانايي خانوارها در تأمين يـک سـطح معـين از    

   ).۲(شود  ياستانداردهاي زندگي که در جامعه فعلي الزم و مطلوب تشخيص داده م

 عدم کاذب بودن رگرسيون انجام شد؛ هاياز برآورد الگوي تحقيق، ابتدا آزمون پيش
 ،تخمـين زده شـد و در نهايـت    SURمخارج خطي به روش  حداقلتابع انگل و  ،سپس

توسـعه   هاي فقر، وضعيت فقر خانوارهاي روسـتايي در پـنج برنامـه   با محاسبه شاخص
بـراي    Eviews7افزار نرم. ور مورد بررسي قرار گرفتاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کش

  .تخمين مدل تحقيق مورد استفاده قرار گرفت
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  نتايج و بحث

انباشـتگي،   هـاي مانـايي متغيرهـا، هـم    قبل از محاسبه خط فقر، آزمون ،در تحقيق حاضر
بـراي  ( ، آزمـون هاسـمن  )براي تعيين روش تلفيقي يا تابلويي( Fهمبستگي، آزمون خود
براي  بررسي وجـود همبسـتگي   (پاگان  -و آزمون بروش) اثرات ثابت يا تابلوييتعيين 
  . انجام شد) OLSيا   ISURان و تعيين استفاده از روشهمزم

  )iβ( ميل نهايي به مخارج فرامعيشتي برآورد

 ،و سـپس ) iβ(گفته، ابتدا ميل نهايي به مخـارج فرامعيشـتي    های پيش پس از انجام آزمون
مقـادير ميـل نهـايي بـه     . در سيستم مخارج خطـي تخمـين زده شـد   ) iα(ضريب تعديل 

(مخارج فرامعيشتي 
iβ ( با روش پانل و اثرات ثابت)جز گروه بهداشت و درمان که بـا   به

  .ده استآم ۱براي هفت گروه کااليي در جدول ) شود روش اثرات تصادفي برآورد مي

  وستاييمناطق ر - براي هفت گروه کااليي iβنتايج برآورد  - ١جدول 

F Rآماره  .iβ  Probضريب  گروه کااليي
  واتسون -بيندور  2

  ٦٤٧/١  ٩٧/٠  ٩٨/٢١٧  ٠٠٠٠/٠  ٣٨/٠  ها و دخانيات مخارج خوراکي

  ٧٥٦/١  ٩٤/٠  ٢٥/٤٢٧  ٠٠٠٠/٠  ٠٦/٠  مخارج پوشاک و کفش

  ٢٥٠/٢  ٩٣/٠  ٧٩/٣٣٨  ٠٠٠٠/٠  ١٥/٠  مخارج مسکن

  ٣٧٩/٢  ٩٦/٠  ١٥/٦٧٠  ٠٠٠٠/٠  ٠٦/٠  مخارج اثاثه و لوازم خانگي

  ٦٠٧/١  ٩٧/٠  ٧١/٣٨٥  ٠٠٠٠/٠  ٠٩/٠  مخارج بهداشت و درمان

  ٠٧٠/٢  ٩٣/٠  ٠٤/٣٦٢  ٠٠٠٠/٠  ١٤/٠  مخارج حمل و نقل

  ١٣٦/٢  ٩٤/٠  ٢٤/٤٣٨  ٠٠٠٠/٠  ٠٢/٠  مخارج تفريحات

  هاي پژوهش يافته: أخذم

بـا اسـتفاده از رابطـه زيـر      گروه کاالهاي متفرقه روسـتايي  iβبايد توجه داشت که 

  :دوشمحاسبه مي

∑
=

n

i

i
1

β = +٣٨/٠+٠٦/٠+١٥/٠+٠٦/٠+٠٩/٠+١٤/٠+٠٢/٠ sβ =١ 

sβ ١/٠ =  
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iβ را به ازاي هر افزايشـي در   کااليي يادشدههاي  از گروه ميزان افزايش در هر کدام
به بيان ديگر، چنانچـه درآمـد صـد ريـال افـزايش يابـد، مخـارج        . دهند درآمد نشان مي

، شـش ريـال صـرف    نـين همچ. شود ريال مي ۳۸ها،  يافته براي گروه خوراکي اختصاص
ريـال صـرف بهداشـت،     يه، نُـه ريال صرف اثاث پوشاک، پانزده ريال صرف مسکن، شش

ريـال صـرف گـروه     دهريال صـرف تفريحـات و    دوريال صرف حمل و نقل،  چهارده
هاي کااليي خانوارهـاي روسـتايي، گـروه    بنابراين، در ميان گروه. شود کااليي متفرقه مي

، بيشـترين ميـل نهـايي بـه مخـارج      ۳۸/۰و دخانيات با ضريب ها ، آشاميدنيهاخوراکي
ترين سـهم مخـارج فرامعيشـتي متعلـق بـه       به خود اختصاص داده و پايين فرامعيشتي را
  .تفريحات است

  )iα(ضريب تعديل  برآورد

با برآورد ضرايب ميل نهايي به مخارج فرامعيشـتي، سيسـتم مخـارج خطـي نسـبت بـه       
در سيسـتم  ) ضـريب تعـديل  ( iαتوان پـارامتر   اکنون مي. شود نيز خطي مي iβپارامتر 

نتـايج   .بـرآورد کـرد   SURمخارج خطي را از طريق سيستم معادالت همزمـان و روش  
  .آمده است ۲ها براي مناطق روستايي کشور در جدول iαبرآورد 

  در مناطق روستايي ايران iαج برآورد ينتا - ٢جدول 

t Rآماره  .iα  Probضريب   روه کاالييگ
  واتسون -دروبين  2

  ٢١/١  ٩٩/٠ ٥٤/٦١  ٠٠٠٠/٠ ٨٣/٠  ها و دخانيات مخارج خوراکي

  ٤٧/١  ٩٩/٠  ٧٥/٣١  ٠٠٠٠/٠ ٧٧/٠  مخارج پوشاک و کفش

  ٣٦/١  ٩٩/٠  ٤٤/٦٣  ٠٠٠٠/٠ ٩٢/٠  مخارج مسکن

  ٦٩/١  ٩٩/٠  ٤٠/٣٧  ٠٠٠٠/٠ ٨٠/٠  مخارج اثاثه و لوازم خانگي

  ٥٠/١  ٩٩/٠  ٥٢/٤١  ٠٠٠٠/٠ ٨٥/٠  داشت و درمانمخارج به

  ٥٣/١  ٩٩/٠  ١٧/٣٠  ٠٠٠٠/٠ ٨٢/٠  مخارج حمل و نقل

  ٥٠/١  ٩٩/٠  ٢٤/٣١  ٠٠٠٠/٠ ٨٦/٠  مخارج تفريحات

  ١/٢  ٩٨/٠  ٧٢/٣٠ ٠٠٠٠/٠ ٧٦/٠  مخارج متفرقه

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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1itiit(گيـري عـادت نسـبي     ضريب تعديل فرض شـکل  q −α=γ ( فـرض  . اسـت

، به ميـزان مصـرف همـين کـاال در     t در زمان  iميزان مصرف کاالي شود که حداقل  مي

حـداقل ميـزان مصـرف    . شودتعديل مي iαدوره گذشته بستگي دارد و توسط ضريب 

يـزان  اين م. است) t-1(مصرف همين کاال در دوره گذشته  t  ،۸۳/۰ها در دوره  وراکيخ

ـ ، اثاث۹۲/۰، مسـکن  ۷۷/۰براي پوشـاک   ، ۸۲/۰حمـل و نقـل    ، ۸۵/۰، بهداشـت  ۸۰/۰ه ي

تايي، مصـرف کاالهـاي   بنابراين، خانوارهاي روسـ . است ۷۶/۰و متفرقه  ۸۶/۰تفريحات 

ته خوراکي خود را در هر دوره زماني بـر حسـب عـادات مصـرفي گذشـ     خوراکي و غير

حـداقل معـاش بـراي منـاطق     . کننـد تعـديل مـي   شکل داده و آن را با ضرايب يادشـده 

   .ده استآم ۳روستايي در جدول 

زمان شـروع برنامـه اول   ( ۱۳۶۸شود، در سال  مالحظه مي ۳طور که در جدول  همان

ريـال   ۷۰۴۲۶۰۷۱، ۱۳۹۰، خط فقر خانوارهاي روستايي ايران بـه قيمـت ثابـت    )توسعه

ريال کاهش يافتـه   ۳۹۷۲۲۳۹۶، به )سال سوم برنامه پنجم توسعه( ۱۳۹۲بوده و در سال 

ارهاي روستايي ايران طي پنج برنامه توسـعه رو  بنابراين، حداقل معيشت در خانو. است

ضمناً در خانوارهاي روسـتايي، بيشـترين حـداقل معـاش مربـوط بـه       . بهبود بوده است

از جمله علل کاهش خـط فقـر در   . هاي خوراکي، آشاميدني و دخانيات بوده است گروه

نـاطق  توان پايين بودن نرخ تـورم در منـاطق روسـتايي نسـبت بـه م     جوامع روستايي مي

شهري، افزايش درآمد روستاييان در محصوالت کشاورزي و دامي و همچنين، کمک بـه  

را  ۱۳۸۹هـا از سـال    ويژه اجراي طرح هدفمنـدي يارانـه   پذير روستايي و به اقشار آسيب

، خـط فقـر   ۱۳۸۸شـود، در سـال   مالحظه مي ۳گونه که در جدول  همان). ۱۰(ذکر کرد 

 ۱۳۸۹بـوده و در سـال   ريـال   ٨١٣٤٣٠٠٦، )۱۳۹۰( خانوارهاي روستايي به قيمت پايـه 

، بـه  ۱۳۹۰و در سـال   ريـال  ٨٠٠٨٢٥٥١بـه  ) هـا سال شروع طرح هدفمند کردن يارانه(

 ،بنـابراين . ادامه داشـته اسـت   ۱۳۹۲ين روند تا سال و همکاهش يافته  ريال ٧٦١٢٤٧٨٣

  .ها در کاهش خط فقر روستاييان مؤثر بوده استطرح هدفمند کردن يارانه
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 )ريال(مناطق روستايي ) حداقل معاش پولي(نتايج برآورد خط فقر  - ٣جدول 

خط فقر 

ساالنه به 

 قيمت ثابت

)١٣٩٠(  

 سال خوراک پوشاک مسکن اثاثه بهداشت حمل ونقل  تفريح متفرقه )به قيمت جاري(خط فقرساالنه

١٣٦٨ ٥٠٤٢١١ ١٤٠٧٤٨ ١٦١٣٨١ ٥٤١٧٨ ٣٩٦١٢ ٤٠٠١٢ ١١٢٥٧ ٣٤٥٦٣ ٩٨٥٩٦٥  ٧٠٤٢٦٠٧١ 

١٣٦٩ ٦١١٩٧٦ ١٦٤٢٤٣ ١٧٦٨٧٠ ٧٧٩٨٣ ٤٤٠٦٠ ٥٥٤٥٥ ١١٨٩١ ٤٢٢٥٣ ١١٨٤٧٣٤  ٧٨٩٨٢٢٦٦ 

١٣٧٠ ٧٦٥٧٦٧ ٢٢٤٨٢٩ ١٨٧١٩٧ ٩٥٣٧٣ ٦٦٧٤٣ ٧٢٣٠٠ ١٨٥٥٦ ٦٢١٣٨ ١٤٩٢٩٠٦  ٨٧٨١٨٠٠٠ 

١٣٧١ ٨٩٤٠٦٥ ٢٥٣٠٨٩ ٥٤١٠٣٧ ١٣٦٨٣٦ ١٤٠٥٤٩ ٨٨٦٠٥ ٢٦٧٢٦ ٨٩٨٥١ ٢١٧٠٧٦٢  ١٠٣٣٦٩٦١٩ 

١٣٧٢ ١٠٩٧٧١٦ ٣٢٤٤٦٥ ٣٨٨١٩٨ ١٦٣٠٦٧ ١٢٤٧٣٧ ١٣٦٢٧٤ ٤٥٠٩٤ ١٠١٣٩٨ ٢٣٨٠٩٥١  ٩١٥٧٥٠٣٨ 

١٣٧٣ ١٥٦٣٤٥٥ ٤٥٢١٣٤ ٤٤١٣٧٠ ٢٤٩٥٧٩ ١٥٠٨٥٣ ١٥٩٥٩٠ ٦٨١٨٠ ١٤٤٦٥٣ ٣٢٢٩٨١٧  ٨٩٩٩٥٠٥٤ 

١٣٧٤ ٢٤٣٧٤٨٦ ٦٥٢٥٧٢ ٦٩٧٥١٦ ٣٨٥٥٥٧ ٢٠٦٦١٤ ٢٥٤٣٠٨ ١٠٧٠١١ ١٨٨٥٧٦ ٤٩٢٩٦٤٢  ٨٦٤٨٤٩٤٧ 

١٣٧٥ ٢٩٩٢٦٢٤ ٨٤٦٨٦٨ ٩٤٠٧٩٣ ٤٨٥٢٩٣ ٣٤٤٩٧٣ ٣٢٨٢٩٦ ١٢٠٣٤٧ ٢٥٠٤٩٩ ٦٣٠٩٦٩٥  ٨٧٦٣٤٦٥٢ 

١٣٧٦ ٣١٣٣٦٣٥ ٨٩١٤٠٥ ١١٤٩٧٩٨ ٥٠٥٣٤٢ ٣٩٢٢١٣ ٣٦٩٢٧٥ ١٣٥٧٠٠ ٢٩٥٩٤٣ ٦٨٧٣٣١٤  ٨٠٨٦٢٥١٧ 

١٣٧٧ ٤٣٢٣٣٧١ ١٠٢٨٩٥٣ ١٥١٥٦٥٧ ٦٠٦٢٨٧ ٤٨٢٤١٩ ٥٠٥٥٤ ١٩٨٢٠٢ ٣٦٥٤٦٠ ٩٠٢٥٨٩٥  ٨٢٨٠٦٣٧٦ 

١٣٧٨ ٥٣٢٧٥٨٧ ١٢٣١٨٩٥ ١٩٦٢٩٤٧ ٧٩٠٧٩٤ ٦٨٩٣٧٩ ٦٩٦٩٣٩ ٢٨٤٨٩٨ ٥١٢٥٧٩ ١١٤٩٧٠١٩  ٨٢٧١٢٣٦٦ 

١٣٧٩ ٥٩٢٣٦٢٠ ١٣٨٨٣١٤ ٢٢٧٧٩٣١ ٩٤١١٧١ ٩٢١٥٣٠ ٨٥٧٥٧٢ ٣١٩٦٩٧ ٨٦٨٣٩٩ ١٣٤٩٨٢٣٧  ٨١٨٠٧٤٩٦ 

١٣٨٠ ٦٢٢٦٦٦٩ ١٥١٢٧٢٥ ٢٦٤٧٣٦٥ ١٠٥٦٨٠٤ ٩٩١٥٢٩ ١٠٠٨٩٨٤ ٣٥٨٩٧٢ ١١٤٦٣٨٩ ١٤٩٤٩٤٣٩  ٧٨٦٨١٢٥٧ 

١٣٨١ ٧١٥١٧٨٤ ١٣٩٣٨٤٣ ٣٣٠٤٠٢٧ ١٢١٠٤٨٥ ١١١٦٦٠٩ ١٢٣٣٠٨٧ ٤١١٧٤٥ ١٣٦٧١١٦ ١٧١٨٨٦٩٧  ٧٥٣٨٩٠٢١ 

١٣٨٢ ٨٢٦٢١٥٤ ١٦٩٩٤٨٦ ٣٩٦٢٣٦٠ ١٤١٢٩٥٣ ١٤٨٩٠٨٦ ١٥٨١٧٣٠ ٤٩٣٨٨٩ ١٥٩٧٥٥٨ ٢٠٤٩٩٢١٧  ٧٨٥٤١٠٦١ 

١٣٨٣ ٩٤٤٥١٣٢ ١٩٧٨٤٩٦ ٤٦٦٢٤١٤ ١٦٧١٩٥٥ ١٦٨٩١٢٩ ٢٣٠٢٦١٠ ٥٧٢١٣٨ ٢٠٣٤٠٣٤ ٢٤٣٥٥٩٠٨  ٨٢٢٨٣٤٧٢ 

١٣٨٤ ١١٩٥٥٠٢٣ ٢٥٢٢٧٣٠ ٥٤٦٨٧٤٦ ٢٢١٥٥٥٤ ٢٥٤٩٥٥٦ ٣٤١٤٤٤٧ ٨١٢٦٤٣ ٢٣٨٩٢١٦ ٣١٣٢٧٩١٥  ٩٤٣٦١١٨٩ 

١٣٨٥ ١٣٧٢٥٧٣٤ ٢٦٩٤٣٧٣ ٥٦٢٥٢٣٥ ٢٥٧١٧٢٨ ٢٧٩٣٢٨٨ ٣٨٨٦٥١٥ ٨٥٦٤٢٨ ٢٨٧٣٦١٦ ٣٥٠٢٦٩١٨  ٩٣٩٠٥٩٤٦ 

١٣٨٦ ١٥٧٦٥٩١٠ ٢٨٤٨٠١٤ ٦٥٣٥١٢٣ ٢٧١١٩١٦ ٣٥٠٦٥٣٥ ٤٧٥٥٣٠٣ ٨٤٣٦٧٦ ٣٣٦٣١٦٣ ٤٠٣٢٩٦٤٠  ٩٢٢٨٧٥٠٥ 

١٣٨٧ ٢٠٤٤٠١٤٥ ٣٣٧٤٦٦١ ٨٢٩٥٨٧١ ٣٦١٢٣٣٥ ٤٠٠٣٤٤٦ ٦٠١٥٩٩٢ ٩٥٦٦٤٤ ٤٢٨٩٥٣٥ ٥٠٩٨٨٦٢٩  ٩٢٠٣٧٢٣٦ 

١٣٨٨ ١٩٣٨١٧٤٠ ٣١٩٧٠٧٨ ٨٧٤٠٣٢٣ ٣١٢٠٥٠١ ٤٤٣٦٢٣٦ ٥٨٩٤٠١٩ ٩٣٧٥٠١ ٣٩٩٣١٧٨ ٤٩٧٠٠٥٧٧  ٨١٣٤٣٠٠٦ 

١٣٨٩ ٢٣٠٦٧٣٣٤ ٣٣٦٢٤٢٢ ١٠٢٢٧٣٨٤ ٣٥١١٥٧١ ٥٣٢٣٨٦٠ ٦٨٤٢٧٨٠ ١٢٣٥٥٥٣ ٥١٢٩٦٠٦ ٥٨٧٠٠٥١٠  ٨٠٠٨٢٥٥١ 

١٣٩٠ ٣١٨٩٨٠٢٧ ٣٨٧٥٣٤٣ ١٤١٤٠٤٩١ ٣٩٩٥٢٣٨ ٦١٢٥٥٩٥ ٨٣٨٣٤٦٠ ١٣٨١٣٢٤ ٦٣٢٥٣٠٥ ٧٦١٢٤٧٨٣  ٧٦١٢٤٧٨٣ 

١٣٩١ ٣٩٥٢٤٣١٢ ٥٤٧٧٨٣٠ ١٦٠٣٦١٧٠ ٥١٠٥٩٤٥ ٧٠٨٦٢٩٦ ١٠٣٨١٢٤٨ ١٦٢٨٦٧٣ ٧٩٢٠٧٧٣ ٩٣١٦١٢٤٧  ٧٠٢٠٤٤٠٦ 

١٣٩٢ ٥٤٣٥٥٢٥٦ ٧٥٤٦٥٤٤ ١٨٨٨١٣٩٤ ٧٣٠٨١٧٧ ١٠٥٤٥٥٧٦ ١٣٢٥٩٢٨٠ ٢٢٥١٠٠٧ ٨٣٢١٢٠١ ١٢٢٤٦٨٤٣٥  ٦٧٨١١٩٧٩ 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  هاي فقراسبه شاخصمح

و ) P1(، شـاخص شـکاف فقـر    )P0(سه شاخص نسبت سرشـمار فقـر    ،در اين قسمت
هـا، از   براي محاسبه ايـن شـاخص  . شدندمحاسبه ) P2(توربک  -گرير -شاخص فوستر

هـاي هزينـه سـاالنه، کـه      حسـب گـروه   آمار تعداد خانوارهاي نمونه روستايي کشور بر
  .ود، استفاده شده استش توسط مرکز آمار ايران منتشر مي

در برنامـه اول توسـعه اقتصـادي و     شـود، مشـاهده مـي   ۴که در جـدول   گونه همان
 FGT ،۷/۱۰و شـاخص   ۶/۱۹، شـکاف فقـر،   ۷/۴۸اجتماعي ميانگين نسبت سرشـمار،  

هاي بعـدي توسـعه رو بـه کـاهش     طي برنامه هاي يادشدهو روند ميانگين شاخص بوده
و  ۸/۹، شـکاف فقـر،    ۴/۳۶عه، ميانگين نسبت سرشمار، در برنامه پنجم توس. بوده است
 بنابراين، شدت خط فقـر در خانوارهـاي روسـتايي   . رسيده است ۷/۳به   FGTشاخص 

   .طي پنج برنامه توسعه اقتصادي رو به کاهش بوده است
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  )درصد(هاي فقر در مناطق روستايي کشور  شاخص. ٤جدول 

  هاي توسعه برنامه  سال
  مناطق روستايي

  توربک -گرير -فوستر  شکاف فقر نسبت سرشمار فقر

١٣٦٨  

  برنامه اول توسعه

١٦  ٢/٢٧  ٦/٦٠  
٩/٦٩  ١٣  ٩/٣٨  ١٣٦٩  
٩/١١  ٩/٢١  ٥/٥٣  ١٣٧٠  
٣/١٤  ٨/٢٣  ٦/٥٢  ١٣٧١  
٢/٨  ٣/١٦  ٤٤  ١٣٧٢  
٣/٧  ٢/١٥  ٤٣  -  ١٣٧٣  
  ٧/١٠  ٦/١٩  ٧/٤٨  ميانگين  
١٣٧٤  

  برنامه دوم توسعه

٢/٨  ٢/١٦  ٦/٤٣  
٨  ٢/١٦  ٨/٤٤  ١٣٧٥  
٩/٦  ٣/١٤  ١/٣١  ١٣٧٦  
٧  ٤/١٤  ٨/٤٠  ١٣٧٧  
٤/٦  ٤/١٣  ٧/٣٨  ١٣٧٨  
  ٣/٧  ٩/١٤  ٨/٤١  ميانگين  
١٣٧٩  

  برنامه سوم توسعه

٨/٦  ٢/١٤  ٤/٤٠  
٢/٩  ٥/١٨  ٤/٤٩  ١٣٨٠  
٢/٥  ٥/١١  ٤/٣٥  ١٣٨١  
٧/٤  ٥/١٠  ٢/٣٣  ١٣٨٢  
١/٤  ٥/٩  ٩/٣٠  ١٣٨٣  
  ٠٢/٦  ٨/١٢  ٨/٣٧  ميانگين  
١٣٨٤  

  توسعه برنامه چهارم

٧/٣  ٧/٨  ٢٩  
٩/٤  ٣/١١  ١/٣٦  ١٣٨٥  
٧/٤  ٨/١٠  ٣/٣٥  ١٣٨٦  
٢/٥  ١٢  ٦/٣٨  ١٣٨٧  
٤/٦  ٩/١٣  ٣/٤٢  ١٣٨٨  
٩/٥  ٥/١٣  ٩/٤٢    ١٣٨٩  
  ٩/٣  ٧/١١  ٣/٣٧  ميانگين  
١٣٩٠  

  برنامه پنجم توسعه
٩/٣  ٨/٩  ٥/٣٥  

٤/٤  ١/١١  ٣/٤٠  ١٣٩١  
٣  ٦/٨  ٥/٣٣  ١٣٩٢  
  ٧/٣  ٨/٩  ٤/٣٦  ميانگين  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ



  محمد مواليی و زهره رحيمی راد                         ۴ة ، شمار۲۰ه، سال روستا و توسع ةفصلنام � ۱۳۶

، شـاکر  )۴( باقري و همکـاران با نتايج مطالعات  حاضر تحقيقهاي ضمناً نتايج يافته 
 نـژاد  ، خسـروي )۱۴( خـواه  ، مکيان و سـعادت )۲(دي و همکاران ، ارش)۱۹( و همکاران

  .مطابقت دارد) ۱۳(و محمودي ) ۱۰( کاشي و همکاران خداداد ،)۱۱(

  گيري و پيشنهادها نتيجه

در منـاطق روسـتايي    )خط فقـر (بررسي و سنجش حداقل معيشت  حاضر هدف تحقيق
، ابتدا با استفاده از تابع مطلوبيـت  دين منظورب. بوده است ١٣٦٨-٩٢ايران در بازه زماني 

بـا فـرض    و نيـز ، هشـت گـروه کـااليي    )LES( گيري و سيستم مخارج خطي -استون
، حداقل معيشـت و ميـل نهـايي بـه مخـارج      )HLES( گيري حداقل عادات نسبيشکل

با جمع کليه حـداقل   ،فرامعيشتي براي خانوارهاي روستايي تخمين زده شد و در نهايت
اي ذهني و نسـبي  هاي کااليي مختلف، حداقل معاش کل به عنوان سنجهمعاش در گروه

با نگاهي به ضرايب تخميني ميل نهـايي بـه   . دست آمد هاز خط فقر در مناطق روستايي ب
د کـه گـروه خـوراکي بـا     شـو ، مشاهده ميامعيشتي خانوارهاي روستايي ايرانمخارج فر
نهايي به مخـارج فرامعيشـتي خانوارهـاي روسـتايي     ) ميل( ، بيشترين سهم٣٨/٠ضريب 

 مخـارج (ه مخـارج فرامعيشـتي   ست که چنانچاين بدان معنی ا. دهدکشور را تشکيل مي
صـد ريـال افـزايش    ) يافته به گروه کااليي پس از کسر مخارج حداقل معـاش  اختصاص

بـه  . ريال افزايش خواهـد يافـت   ٣٨ها، يافته براي گروه خوراکي يابد، مخارج اختصاص
خانوارهـاي روسـتايي، کـه منجـر بـه      ) درآمـد (گونه رشد در مخـارج  عبارت ديگر، هر

هـاي  ترتيـب بـر هزينـه    شـترين فشـار را بـه   شـود، بي افزايش مخارج فرامعيشتي خانوار 
هاي کااليي بر ساير گروه از آن، پس، به هزينه مسکن و حمل و نقل و سپس خوراکي و
دست آمده از تحقيق، خط فقـر در خانوارهـاي روسـتايي     هبر اساس نتايج ب. کندوارد مي

ريال  ٧٠٤٢٦٠٧١، )سال شروع برنامه اول توسعه( ١٣٦٨در سال ) ١٣٩٠به قيمت ثابت (
ريـال کـاهش    ٦٧٨١١٩٧٩بـه   )سومين سال برنامه پنجم توسـعه ( ١٣٩٢بوده و در سال 
. ددارنشــان از بهبــود ســطح زنــدگي و رفــاه خانوارهــاي روســتايي   ، کــهيافتــه اســت

نيـز   )FGT( توربک -گرير -هاي نسبت سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر شاخص
بهبـود وضـعيت رفـاهي     ، کـه سـت کـاهش يافتـه ا   ١٣٦٨نسبت به سـال   ١٣٩٢در سال 
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ـ . دهـد خانوارهاي روستايي ايران را طي پنج برنامه توسعه اقتصادي نشـان مـي    ديگـر ه ب
دار و موجـب کـاهش    بـر فقـر معنـی    هاي توسـعه اقتصـادي  ، اثرات اجراي برنامهسخن

طـي   هـا  هاي دولتاز جمله سياست .شکاف و شدت فقر در مناطق روستايي شده است
ه اقتصادي که منجر به کاهش شدت فقر در مناطق روستايي شده است، هاي توسعبرنامه
  :زير اشاره کرد های سياستتوان به مي
o اي؛تأمين کاالهاي اساسي مورد نياز مردم شهر و روستا به قيمت يارانه 

o هـا و  دادن افراد فقير و درمانـده و مستضـعف زيـر نظـر سـازمان      تحت پوشش قرار
کميته امـداد امـام، بنيـاد شـهيد و      يل سازمان بهزيستي،نهادهاي حمايتي دولت از قب

 مور ايثارگران و جمعيت هالل احمر؛ا

o هـا  قيمت به اعضاي آن هري و روستايي و اعطاي وام ارزانهاي مسکن شايجاد تعاوني
  براي ساخت مسکن؛

o ؛هاي اجتماعي و درماني در سطح کشور گسترش بيمه 
o  هر و روسـتا و افـزايش پوشـش    در شـ گسترش خدمات رايگان آموزشي و بهداشتي

 تحصيلي؛

o  پزشکی پيشگيري در همه نقاط کشور؛ وگسترش خدمات 

o سـازي قيمـت انـرژي و برخـي     ها به منظـور بهينـه  اجراي طرح هدفمند کردن يارانه
  ).١٧و  ١٦، ١٥، ٧، ٦(کاالهاي اساسي 
پنج  رمنجر به بهبود نسبي سطح زندگي خانوارهاي روستايي د ها اين اقدامات دولت
هاي فقـر در منـاطق   به کاهش خط فقر و  شاخص سرانجام،ده و شبرنامه توسعه کشور 

هـا، هنـوز   رغـم بهبـود نسـبي رفـاه در سـطح روسـتا       البته علي. انجاميده استروستايي 
يان کشور با معضل بيکاري، پايين بودن سطح زندگي نسبت بـه منـاطق شـهري،    روستاي

و درمان و مشکالت زندگي در منـاطق روسـتايي    عدم دسترسي آسان به مراکز بهداشت
 ١٣٦٨درصـد در سـال    ٥/٤٣ست که نرخ روستانشيني از هستند؛ به همين دليل امواجه 

يان بـه شـهرها همچنـان    هش يافته و مهاجرت روستايکا ١٣٩٤صد در سال در ٨٦/٢٧به 
هبـود  هاي اقتصادي مناسـب بـراي ب  بنابراين، انجام سياست). ٢٢(در حال افزايش است 
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مانع مشکالت متعدد  ،هاي اجداياستقرار آنها در سرزمين ، بايانوضعيت زندگي روستاي
هاي اقتصادي و اجتمـاعي بـراي   برخي از سياست. شوددر مناطق شهري و روستايي مي
  :از اند يان عبارتيبهبود رفاه و کاهش فقر روستا

و دادن سبد کاالهـاي  نقدي هاي غيراز طريق کمک( هاي رفاه اقتصادياجراي سياست •
 ؛پذير جامعه م و افزايش قدرت خريد اقشار آسيببا هدف کاهش تور) مصرفي

پذير در منـاطق روسـتايي و بـاال بـردن قـدرت      دادن اقشار آسيب تحت پوشش قرار •
  هاي انتقالي؛ وخريد آنها از طريق پرداخت

  . طق شهري و روستاييپذير و نيازمند در مناها به سمت اقشار آسيبهدفمند کردن يارانه •

  ها يادداشت
1. Subsistence 
2. Poverty line 

 .تغيير نام داد »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي« به ١٣٩٠تير ماه  ١٢اين  وزارتخانه در  .٣
4. The Mean per Adult Equivalent Household Expenditure 
5. Foster-Greer -Thorbecke 

6. Iterative Seeming Unrelated Regression 
7. Absolute Poverty 
8. Subsistence poverty 
9. Relative poverty 
10.  Poverty gap 
11.  Head-Count Ratio Index 
12.  Poverty gap index 
13.  Stone-Geary Utility Function 
14.  Linear Expenditure System 
15.  Homothetic 

سـبه  محا) نرمـال ( هاي عاديحداقل معيشت خانوارها براي کاال ،گيري - بر اساس تابع استون .١٦
 هـا که بخشي از کاالهاي مصرفي خـانوار از آنجا  ؛ وشودشود و شامل کاالهاي پست نمي مي

خطايي در محاسبه خط فقر که آن را معـادل حـداقل معيشـت در نظـر      است،کاالهاي پست 
شـود و بـا   ، در اکثر مطالعات اين خطا ناديده گرفته مـي با اين همه. آيدوجود مي هگيرند، بمي

سيستم مخارج خطـي کـه بـر مبنـاي تـابع       ،مستحکم و مبتني بر اقتصاد خرد يةنظرتوجه به 
ـ  »حداقل معـاش «گيري است،  - مطلوبيت استون  یدسـت آمـده از ايـن سيسـتم را مقياسـ      هب

 .کنند تلقي مي  »خط فقر«چند توأم با اريب و خطا، مترادف با ، هرمناسب

17.  Supernumerary Expenditure 
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 .، از نام کاالها استفاده شده استCit جاي متغير به افزاري در تخمين نرم .١٨
19.  Central Product Classification 
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