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 1383، بهار 45اقتصادکشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 

 
 
 
 
 

 براورد میزان  فقر و شدت  آن  در گروههای  مختلف  شغلی  خانوارهای
  روستایی  ایران 

 
 
 

∗دکتر عباس  عرب  مازار، سید مرتضی  حسینی نژاد  
 
 

 چکیده 

برای  انجام این    . شناسایی  هر چه  دقیقتر افراد فقیر است       بدون  شک  اولین  قدم  در برنامه  مبارزه  با فقر،            
 ، تبیین  و کاربرد شاخصی  برای  اندازه گیری  فقر که  بتواند وجوه  مختلف  فقر را                        مهم  نیز تعریف   

به  براورد  FGT در مطالعه  حاضر با استفاده  از شاخصهای  گروه          . نمایان سازد ضروری  به  نظر می رسد     
 خانوارهای  روستایی  با توجه  به  شغل  سرپرست  خانوار و منطقه  جغرافیایی  محل  سکونت                 شدت  فقردر 

نتایج  این  مطالعه  نشان  می دهد که  گذشته  از خانوارهای  دارای  سرپرست  بیکار و از                . پرداخته  شده است 
ر در خانوارهایی  هم  که  سرپرست       کارافتاده  که  درنامطلوبترین  وضعیت  رفاهی  به  سر می برند، شدت  فق         

                                                           

 .خته  کارشناسی  ارشد اقتصاد دانشگاه  شهیدبهشتی  و دانش آمویاقتصادعلوم سیاسی و دانشکده  دانشیار : به ترتیب  ∗
E-mail: mazar@agri_bank.com 
E-mail: smhoseini٢٠٠٢@yahoo.com 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 45 شماره - اقتصادکشاورزی و توسعه 

 114

 ضمن  آنکه  ساکنان  منطقه  ؛ آنها به  کشاورزی اشتغال  دارد بیش  از سایر خانوارهای  جامعه  روستایی  است  
 . شرقی  کشور بیش  ازسایر مناطق  از مشکل  فقر رنج  می برند

 
 :کلید واژه ها

 ، خانوار، مناطق روستایی ایرانFGTشدت فقر، شاخص 

 
  مقدمه 

 انواع  کمکها به  اقشار       1هدفمندسازی ) الف : اندازه گیری  فقر به  دو دلیل  اساسی  مهم  است         
بررسی  روند و نحوه  تغییرات  شدت  فقر در طول  زمان  و یا در مکانهای                       ) محروم  وآسیب پذیر ب   

 ، اقشار فقیر را    با تخصیص  منابع  مالی   میان  دولت  به  عنوان  نهادی  که  در تالش  است  تا             در این   . مختلف
نکته ای  که  باید بدان  توجه  کرد این  است          . شناسایی  هرچه  دقیقتر گروه  هدف  است      یاری  کند، نیازمند  

و  ) خطای  نوع  اول  ( افراد مستحق  از آن  بهره مند شوند        الًکه  چتر حمایتی  بایدطوری  گسترده  شود که  او       
بدین  ترتیب  با در . 2 )خطای  نوع  دوم  (ی  که استحقاق  آن  را ندارند، در آن  گنجانیده  نشوند          در ثانی  افراد  

فقیرترین  “  ، باید روشهایی  را برای  شناسایی  فقر انتخاب  کرد که              نظر گرفتن محدودیت  مالی  دولت    
، تحقیقات  وسیعی  پس  از اواسط       با طرح  چنین  ایده ای     .  در اولویت برنامه  فقرزدایی  قرار گیرند      3”فقرا

، عمده ترین  معیار فقر که  مورد       70تا قبل  از دهه       . آغاز شد   میالدی  و باانتشار مطالعات  سن        70دهه   
بدین   .  ،نسبت  فقرا بود که  در استخراج  آن  تنها تعیین  یک  خط فقر اهمیت  داشت             براورد قرار می گرفت  

ه  مورد بررسی  که  زیر این  خط قرار می گرفتند به  عنوان  درصد فقرا معرفی               ترتیب  نسبتی  از اعضای نمون   
مهمترین  کاستی این  شاخص  عدم  بیان  عمق  و شدت  فقر بود که  این  دو عامل  در جای  خود                   . می شدند

 فقر   خصوصیات  یک  شاخص  1976کاستی مورد نظر باعث  شد که  سن  در سال          . اهمیت  فراوانی  داشتند  

                                                           
١.targetting 

در این  باره     .خطای  نوع  اول  و دوم  در واقع  از علم  آمار بر گرفته  شده  و امروزه  در ادبیات  فقر مصطلح  گردیده  است                           .2
 .9 منبع  رجوع  کنید به 

٣. poorest of the poor  
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پس  از وی  مهمترین  کار انجام  شده  توسط فاستر، گریر و توربک              . )١٩٧٦,Sen(مناسب  را تبیین  کند     
ه  دهند که  به  عنوان  شاخصهای         ئآنها موفق شدند گروهی  از شاخصهای  فقر را ارا           . صورت  پذیرفت 

FGT                نتیجه  عمده  کار آنها       .  می کنند  هوردا خوانده  می شوند وخصوصیات  مورد نظر سن  را بر
جهتگیریهای  جدید در زمینه شناسایی فقرا بود، آنان  همچنین  نشان  دادند که  بهترین  روش  مطالعه  فقر،                 

 بدین  معنی  که جامعه  مورد بررسی  را به  گروههای  مختلفی  تقسیم  و میزان  ؛ آن  است  1بررسی  نامتمرکز
فاستر و  ). ١٩٨٤ ,Foster, Greere, Thorbeke( ورد کردند سهم  هر یک  را در فقر عمومی  برا            

 توانایی  دارند در صورت      FGTشوروکس  براساس  چنین  برداشتی  نشان  دادند که  تنهاشاخصهای  گروه           
 همچنان  خصوصیات  مورد نظر را حفظ کنند ودر همین  حال  بتوانند با فقر عمومی  مرتبط باشند                 تجزیه 

)Foster & Shorroks, به  همین  دلیل  امروزه شاخصهای  گروه        ).١٩٩١ FGT      به  سبب  خصوصیت ،
 .  کاربرد فراوانی  یافته اند2 ”تجزیه پذیری“اصلی  خود یعنی  

به  طور   FGT  مناسب  فقر به  طور اعم  و شاخص         هایاین  مقاله  به  معرفی  ویژگیهای  شاخص     
توجه  به  گروهبندیهای  انجام  شده  براساس  شغل  سرپرست          می پردازد و سپس  مقادیر آنها را با          اخص ش

  . برای  جامعه  روستایی  کشور براورد می کند ،خانوار ومنطقه  جغرافیایی  محل  سکونت
 

 3مبانی  نظری  شاخصهای  فقر
 Z اگر خط فقر را    . است yi ام  برابر i خانوار داریم  که  درآمد خانوار     n فرض  کنید 

  : ، می توانیم  الگوی  زیر را برای  آن  بنویسیمرآمدهارا به  ترتیب  صعودی  مرتب  کنیمبنامیم  و د
nnq YYYZ

q
YYY ≤≤≤≤≤≤≤≤ −+ 1121 ...... 

 باشد، رایجترین  شاخص  فقر به  نام  q هرگاه  تعداد اعضای  مجموعه  خانوارهای  زیر خط فقر برابر با      
 :ر به  دست  می آید به  صورت  زی5”نقطه  اصابت  فقر“یا  4”نسبت  سرشمار“

                                                           
١. noncentral 
٢ . decomposability 

 .  استفاده شده است10در تحلیل این قسمت عمدتاً از منبع . 3
٤ . headcount ratio 
٥. incidence poverty point 
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n

q
H = 

چه  این  نسبت  تصویری  ساده  از میزان  فقر در جامعه  نشان  می دهد ولی  هیچ  نشانی  از                      راگ
 1”شکاف  فقر  “ نام به  شاخص دیگر از برای  بیان  شدت  یا عمق  فقر      . عمق  وشدت  آن  به  دست  نمی دهد      

و مجموع  خانوارهای  فقیر به       gi = (Z-Yi) ام  به  صورت   i برای  خانوار شکاف  فقر   . استفاده می شود

∑صورت
=

−=
q

i
iYZg

1

 به  دست    2”نسبت  شکاف  فقر  “ بر خط فقر     gاز تقسیم    . نشان  داده  می شود  )(

 : را به  صورت  زیر نشان  داد3سن  نسبت  شکاف  درآمد. می آید

∑
=

−=
q

i
YZG iqz 1

)(
1 

وق  بیانگر آن  است  که  برای  از بین  بردن  کامل  فقر، درآمد خانوارهای  فقیر جامعه  به                  نسبت  ف 
 .(١٩٧٦ ,Sen) باید افزایش  یابد) چند درصد(طورمتوسط چقدر 

می توان  دریافت  که  هیچ  یک  از آنها نسبت  به  توزیع  مجدد           G وH با نگاهی  به  دو شاخص    
 قسمتی  از درآمد یک  خانوار         ربه  عبارت  دیگر اگ    . قیر حساس  نیستند   درآمددر داخل  خانوارهای  ف    

 اینکه    ابG شاخص   .  ، شاخصهای  فوق  تغییری  نخواهند کرد      بپردازیم  کمتر  فقربا  بسیار فقیر رابه  خانوار     
این   . اجز است عمق  فقر را به طور کلی  نشان  می دهد ولی  از بیان  توزیع  شدت  فقر در میان  افراد فقیر ع                   

 زیر را ارائه      4امر باعث  شده  است که  سن  برای  خصوصیات  یک  شاخص  فقر خوب  دو اصل  موضوعه               
 :)225 ،همان  منبع(دهد 

 
 :5اصل  موضوعه  یکنوایی.1

 ، هر نوع  کاهش  درآمد هر یک  از خانوارهای  فقیر موجب  افزایش  شاخص               در شرایط ثابت  
 .فقرمی شود

                                                           
١. poverty gap  
٢. poverty gap ratio  
٣. income gap ratio 
٤. axiom 
٥ . monotonicity axiom 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...         براورد میزان فقر و  

 117

 :١موضوعه  انتقالاصل  .2
کمتر، شاخص    رقف با    ، هر نوع  انتقال  درآمد از یک  خانوار فقیرتر به  خانوار             در شرایط ثابت  

 اگرچه   G هیچ  یک  از خواص  فوق  را ندارد و شاخص               Hروشن  است  که  شاخص       . فقر رامی افزاید 
 به  منظور رفع  این  مشکل         سن. بق  ندارد  خاصیت  یکنوایی  است  ولی  با اصل  موضوعه  انتقال  تطا           دارای

 بوده  و نسبت  به  توزیع  درآمد         G و   Hبرای  فقرشاخص  دیگری  ارائه  می دهد که  در واقع  ترکیبی  از              
 :  نشان  داده  می شود، از طریق  فرمول  زیر به  دست  می آیدSاین  شاخص  که  با حرف   .حساس  است

[ ]dGGHS )1( −+= 

بدین  ترتیب  سن شاخصی  را ارائه            . معرف  ضریب  جینی  توزیع  درآمد است          d که  در آن    
به  عقیده  سن  شکاف  فقر در یک          . دی  و انتقال  همخوانی  دار      یبا هر دو اصل  موضوعه  یکنوا        می دهدکه 

 درآمد فقرا و خط فقر      اول  شکافی  که  ازاختالف  متوسط        ؛ جامعه  را می توان  ناشی  از دو امر دانست         
در واقع  منظور سن  از این         .  بر گرفته  می شود و دوم  شکافی  که  ناشی  از نابرابری  توزیع  درآمداست               

به  همین  دلیل     . تقسیمبندی  تأکید بر نحوه  توزیع  درآمد میان  فقرا در کنار مسئله  نبوددرآمد مکفی  است             
اگرچه  سن  به    .  ، واردشاخص  فقر می کند    توزیع  درآمد افراد است     سن  ضریب  جینی  را، که  نشاندهنده     

 ، شاخص  او را به دلیل  ترکیب  شاخص  فقر نسبی  و           ولی  عده ای  از اقتصاددانان    ،این  موفقیت  دست  یافت    
بوط به  وضع    لهای  مر ال عنوان  می کندکه  استد   3به  عنوان  مثال  آتکینسون   . 2فقر مطلق  به  زیر سئوال  بردند     

 نسبی  افراد بیشتر در خصوص  اندازه گیری  نابرابری  صدق  می کند تا در مورداندازه گیری  فقر                         
)Quibria, ١٠٣ ,١٩٩١(. 

 
  FGT شاخص 

ارائه   FGT  فاستر و همکارانش  گروه  دیگری  از شاخصها را تحت  عنوان              1984در سال    
  :لی  محاسبه  این  شاخص  به  قرار زیر استفرمول  اص . (١٩٨٤ ,.Foster & et al)دادند

                                                           
١. transfer axiom 

نشاندهنده   d معیارهای  فقر مطلق  هستند، حال  آنکه       G و H در فرمول  ارائه  شده  توسط سن      . 2
 . است) توزیع  درآمد(اندازه گیری  فقر نسبی   شاخصی  در

٣ .Atkinson 
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در a .  رسیده  است  a ، فقر به  عنوان  تابعی  از نسبت  شکاف  فقر تلقی  می شود که  به  توان                  در این  شاخص  
 به  همان      باشد ٠=aدر این  فرمول  اگر       . واقع  درجه  اهمیت  را نسبت  به  شکاف  فقر نشان  می دهد               

 یعنی  همان    ؛ می شود HG برابر   ١)F( باشد   ١=a خواهیم  رسید و اگر       q/n=(٠)Fنسبت سرشمار یعنی    
 باشد  ٢=aنسبت شکاف  درآمد که  با تعداد کل  خانوارهای  جامعه  بهنجار شده  است  همچنین  اگر                     

  :داریم
( ) ( )[ ]222 12 pCGGHF −+= 

حساسیت  به  عمق     (٢)F نی  درآمد میان  افراد فقیر و     ضریب  تغییر یا دگرگو    Cp که  در آن   
 .فقراست 

در این  است  که  بیشترین  وزن  را به  خانوارهایی  می دهد که               (٢)F ویژگی  اصلی  شاخص   
از این  رو هر چه  فاصله  خانوارها در جامعه  از خط فقر افزایش  یابد                 . تری  دارند زیاداز خط فقرفاصله     

این  احتمال  نیز وجود دارد که  در دو           . 1این  شاخص  افزایش  می یابد    ) دناعادالنه تر شود توزیع  درآم (
، فقر در جامعه ای  بیشتر است       ٢)F ( براساس  شاخص . شاخص  شکاف  فقر یکسان  باشد    ،  گروه  مختلف  

از این  رو می توان       . که  در آن  تعداداعضایی  که  از خط فقر فاصله  زیادی  دارند به  نسبت  بیشتر است                  
شاخص  فوق  در متون  مربوط     .  ، فقیرترین  فقرا هستند   نتیجه  گرفت  که  گروه عمده  مورد نظر این  شاخص       

 . نیزخوانده  می شود 2”شدت  فقر“به  فقر، 
عالوه  بر این  هرگاه      . با هر دو اصل  موضوعه  هماهنگی  دارند          FGT شاخصهای  گروه  

باشد تقسیم    nj زیر گروه  که  تعداد اعضای  هر زیر گروه           m انوار را به  خ n  از جامعه  مرکب 
برای  کل جامعه  از میانگین  وزنی  شاخصهای  زیرگروه ها با در نظر گرفتن  وزن                    F(a) ، شاخص کنیم

   :یعنی ؛جمعیت  نسبی  آنها به  دست  می آید
                                                           

 .  بهترین شاخص به شمار می آید٢)F (، از این تحلیل می توان استنباط کرد که برای تمرکز بر گروه فقیرترین فقرا.  1

٢ . severity of  poverty 
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( ) ( )∑
=

=
m

j
j

j aF
n
n

aF
1

 

 اجتماعی   -جامعه ای  دارای  خصوصیات  اقتصادی      در  ی  موجود   از این  رو هرگاه  زیرگروه ها    
، این  قابلیت  تجزیه  به  محقق  اجازه  می دهد که  ویژگیهای            )شهری  یا روستایی  بودن   ًمثال  (مشخصی باشند  

 . برجسته  فقرارا معلوم  و از بقیه  خصوصیات  جدا سازد
 تأمل  است  که  باعث  شده  عالوه  بر           اهمیت  شاخص  فوق  بخصوص  از آن  جهت  درخور          
برای  درک  بهتر موضوع  می توان  به        . معیاراصابت  فقر، میزان  شدت  فقر نیز در میان  فقرا سنجیده  شود            

 . (١٩٨٠ ,Vanginneken) نمودار زیرمراجعه  کرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهمیت  شکاف  فقر. 1نمودار 
 

تعداد افراد زیر این  خط باشد،       ox خط فقر و   PP٣  فرض  کنید خط   1با توجه  به  نمودار     
در این  نمودار دو توزیع  با      . بر تعداد کل  افراد به  دست  می آید       ox نقطه  اصابت  فقر از تقسیم      بنابراین 
با این  حال  متوسط    .  به  نحوی  نشان  داده  شده اند که  نقطه  اصابت  فقر یکسانی  دارند            BP١ و AP١خطوط  

بنابراین  فقر در توزیع  اول  شکاف         ). B در مقابل      A(برای این  دو توزیع  متفاوت  است         شکاف  فقر    
مقایسه  کنیم  شکاف  فقر را در آنها         BP١ را با  BP٢ در همین  حال  اگر    . کمتری  دارد تا توزیع  دوم    
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 درخور توجه  دیگر در     نکته  مهم  و  .  ، اما اصابت  فقر به  طور چشمگیری  متفاوت  است          نزدیک  می بینیم 
مورد شاخص  فوق  این  است  که  آنها تنها یک  شاخص  برای رتبه بندی  گروههای  مختلف  ارائه  می دهند                

  . لذا نوع  نگرش  به  آنهاباید رتبه ای  باشد نه  شمارشی،نه  اندازه  دقیق  شدت  فقر را در هر گروه 

 
 سازگاری  زیرگروهی  شاخصهای  فقر

سازگاری  زیرگروهی  در شاخصهای  فقر از سوی  فاستر و شوروکس  عنوان  شد                   مقوله   

(Foster &Shorroks, ١٩٩١) .             سازگاری  زیرگروهی  بدین  معنی  است  که  اگر جامعه  مورد مطالعه  را

به  گروههای مختلفی  تقسیم  کنیم  و براساس  یک  شاخص  به  براورد مقدار فقر برای  این  گروهها                         

 ، فقر در یک  گروه    ) کاهش( ، در این صورت  شاخص  مورد نظر باید قادر باشد که  با افزایش                دازیمبپر

این خصوصیت  منطقی  در مورد بسیاری  از         .  نشان دهد   نیز  را   در سطح  کل  جامعه     ) کاهش(افزایش  

 . شاخصهای  فقر صدق  نمی کند
 در نظر   1ه  با فقر باید راهبردی  نامتمرکز      فاستر و شوروکس  معتقدند که  امروزه  برای  مبارز         

در این  صورت  اگر شاخص  فقر مورد مطالعه  دارای  خصوصیت  گفته  شده  نباشد، ممکن                   . گرفته شود

اما   باشد، در زیرگروهی  از جامعه  کاهش  یافته      شاخص فقر وضعیتی  مواجه  شویم  که  در آن           با  است

 ، که  به  صورت      ”نسبت  شکاف  درآمد   “برای  مثال  شاخص       . هدنشان د  عمومی  افزایش      سطحدر  

( ) ( )( )∑ −= ziYZqG به  گفته  فاستر و        .  ، دارای  خاصیت  فوق  نیست        معرفی  شده  است     1//

 به  دلیل  استفاده  از        ]این شاخص [  ...« :شوروکس
q

د  تنها با درآم    2به  عنوان  عامل  بهنجارسازی     1

 ، و از آنجا که  درآمد متوسط فقیران            تعداد آنها و یا با کل  جامعه         متوسط فقیران  ارتباط دارد و نه        

می تواند در یک  گروه  خاص  افزایش  پیداکند اما در کل  کاهش  پیدا کند، یک  شاخص  سازگار                        

 ).693 ، همان  منبع (»نمی باشد

                                                           
١. decentralized strategy 

normalization factor.٢  
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تقسیم  (١٠،١٠)Y و(١،٢٠)X‘(٢،٢)′X به  سه  زیرمجموعه باشد و جامعه =Z 10برای  مثال  اگر خط فقر
که  در واقع  عضوی بی اثر    ،  Yاما هنگامی  که    . است X(G(٠٫٨=و ٠٫٩=G(X) شود مشخص  است  که    

 :  شودمی ، به  زیرمجموعه های  فوق  اضافه  می شود، ترتیب  شکاف  درآمد عوض است

( ) 4.0),(3.0, =′<= yxGyxG 
به  n رانجام  نتیجه  می گیرند که  این  ناسازگاری  در صورت  استفاده  از          فاستر و شوروکس  س   

یا حاصل ضرب    HG رخ  نخواهد داد و بنابراین  شاخص  شکاف  فقر سازگار را به  صورت                q  جای
 1آنها این  شاخص  را شاخص  شکاف  درآمد سرانه          . نسبت  سرشمار وشکاف  درآمد معرفی  می کنند       

  .معرفی  کرده اند
برای  جامعه  روستایی  ایران  پرداخته  می شود، اما         FGT در قسمت  بعد به  محاسبه  شاخص       

 ابتدا به  بررسی خط فقر و براوردهای  آن           ، ، از آنجا که  برای  محاسبه  آنها نیاز به  خط فقر است           قبل  ازآن 
  . در ایران می پردازیم

 
   مفهوم  و اندازه گیری  آن :خط فقر

رویکرد تابع  رفاه  نگریسته  شود یا منظر  در پاسخ  به  این  سئوال  که  آیا به  مسئله  فقر باید از             سن   

استانداردسطح  زندگی  افراد، بیان  می کند که  مسئله  فقر باید با دیدی  غیر از تابع  رفاه  و بیشتر مبتنی  بر                      

دلیل  چنین  اعتقادی  بر این  قضیه          .(١٩٧٧ ,Sen)مسئله  دسترسی افراد به  منابع  بررسی  و تحلیل  شود          

استوار است  که  افراد تاهنگامی  که  نتوانند ادامه  حیات  خود را تضمین  کنند نمی توانند براساس  اصل                     

 به    ، معموالً از این  رو درآمد، که  شامل  مصرف  و پس انداز است         . حداکثر کردن  رفاه  خودمصرف  کنند    

 اغلب  عنوان  می شود که  امکان  «. شاخص  برای اندازه گیری  سطح  زندگی  معرفی  می شود  بهترین  عنوان   

دارد فرد خاصی  سطح  زندگی پایینتری  از درآمد خود را انتخاب  کند اما باید توجه  کرد که  این                           

واند شاخصی  از    ، درآمد می ت  بدین  ترتیب . موضوع  یک  امر اختیاری  است  و نه  به خاطر کمبود درآمد          
                                                           

١.per-capita income gap indices 
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٩٧-٩٢ ,١٩٩١ ,Quibria( »رابرای  فردیاخانوار ایجاد می کند    مصرفی فقر باشد به  نحوی  که  فرصتهای      

:  از این  دست  وجود دارد      ییهایی نارسااما در استفاده  از درآمد به  عنوان  جایگزینی برای  رفاه  خانوار             ). 

به عنوان  مثال  کارهایی  که  در منزل  صورت            .  است  نخست  اینکه  محاسبه  درآمد با مشکالتی  مواجه         

دوم  اینکه   . می گیرد و یا تولید خود خانوار که  به  مصرف  خانوار می رسد درمحاسبه  آن  منظور نمی شود              

 میزان مصرف و رفاه خویش را افزایش می د هند الزاماً               خانوارهایی  که  از طریق  وام  گرفتن          آمددر

سوم  اینکه  در بسیاری  از کشورهای  در حال           . ابد و براورد آن غیرواقعی به نظر می رسد         افزایش نمی ی 

  است  در حالی   این.  همراه است  نوسانهای  شدید با   مثل روستاییان     گروههایی از جامعه   درآمد   ،توسعه 

 باثباتی  هستند که  این      که  افراد در طول  زمان  به  دنبال مصرف        می دانیم   که  مطابق  فرضیه  درآمد دایمی       

  شرایط   جیره بندی   رد چهارم  اینکه . مناسبتر به  نظر می رسد   آنها  رفتار باثبات  برای  براورد سطح  زندگی        

به علت پایین بودن قیمت کاالهای اساسی، معموالً سطح درآمد خانوار بیشتر از سطح هزینه های                       

 . مصرفی براورد می گردد

 
   اندازه گیری  آن  فقر مطلق  و روشهای

فرد یا خانواری  در این        .  ، نیازهای  اولیه  نقش  اساسی  را ایفا می کند          در دیدگاه  فقر مطلق    
. رویکردفقیر محسوب  می شود که  درآمد کافی  برای  براورده  ساختن  نیازهای  اولیه اش  نداشته  باشد                  

با کنار گذاشتن  مفهوم       . کردن  نیازهای  اولیه  است     ، اولین  گام  معین        بنابراین  درشناسایی  فقر مطلق    
 ، به  نظر می رسد در نظر       ، اگرنیازهای  اولیه  را محدود به  نیازهای  فیزیولوژیکی  بدانیم         نیازهای  اجتماعی 

عبارت   1 ، فقر مطلق   بنا به  تعریف  . کافی  باشد ...  ، مسکن  و      ، پوشاک گرفتن  حداقل  امکانات خوراک  
 ، جامعه  مورد مطالعه  ...  ، اقتصادی  و     ، اجتماعی از میزان  درآمدی  که  باتوجه  به  زمینه های  فرهنگی       است   

 ، باید  اگر از این  منظر به  تعیین  خط فقر بپردازیم          . برای  تأمین  حداقل  نیازهای ضروری  افراد الزم  است       
 ، که  برای  تأمین  نیازهای  اولیه  و ادامه            غذاییمجموعه ای  از کاالهای  اساسی شامل  مواد غذایی  و غیر          

                                                           
absolute poverty.١  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...         براورد میزان فقر و  

 123

حیات  افراد ضرورت  دارد، تعیین  شودسپس  درآمد الزم  برای  خرید این  مجموعه  به  قیمتهای  رایج                      
 و قیمت آنها     Xnf و مواد غیرغذایی  را با       Pfوقیمتهای  آنها را با       Xfاگر مواد غذایی  را با      . محاسبه  گردد 

 :  ، خط فقر مطلق  با فرمول  زیر محاسبه  خواهدشدنشان  دهیمPnpرا با 
)( nfnfff XPXP +λ        λ ≥1 

 .نشاندهنده  هزینه های  ناکاراست λ که  در آن 
 :به  تعریف  فوق  سه  ایراد زیر وارد است

 ، بدین  معنی  که  سبدهای  مختلفی  از کاالها           نسبی  است مفهوم  کاالهای  اساسی  مفهومی       .1
 .می تواندبه  عنوان  کاالی  اساسی  در نظر گرفته  شود

  ،آب اگرچه  این  کاالها از جمله    . بعضی  از کاالها از طریق  بودجه  عمومی  تأمین  می شود         .2
 ، اما سئوالی  که  مطرح       نار گذاشت را می توان  از یک  لحاظ از سبد کاالهای  اساسی  ک            ... آموزش  و   

 می شوداین  است  که  آیا همه  افراد امکان  بهره مندی  از این  کاالها را دارند؟
یعنی  قیمت   . سومین  مشکل  از تفاوت  در بهای  خرید کاالهای  اساسی  ناشی  می شود                  .3

اعی  مصرف کننده  تغییر کند     بسیاری  ازکاالها ممکن  است  برحسب  زمان  و مکان  و موقعیت  اجتم                
  ).1373مهریار، (

 مورد توجه  قرار      به طور مستقیم    در روش  دیگر محاسبه  خط فقر، نیازهای  غذایی  افراد             
 نخست  باید   ؛ برای کاربرد این  روش  به  نظر می رسد برداشتن  چند گام  اساسی  ضروری  است            . می گیرد

خوراکی  مورد نیاز یک  فرد تعیین   شود، اما از آنجا که  مفهوم                  حداقل  مخارج  الزم برای  تهیه  مواد        
حداقل  مخارج  الزم  برای تهیه  مواد خوراکی  مورد نیاز یک  فرد تعریف  معینی  ندارد و بیشتر محققان  از                  

 )WHO( و سازمان  بهداشت  جهانی       )FAO(جهانی  خواروبار و کشاورزی       راهنمای  تهیه  شده  سازمان    
ر باره  حداقل  انرژی  موردنیاز استفاده  کرده اند، حداقل  هزینه های  خوراکی  که  بدین  ترتیب  تعریف                  د

مقدار تخمینی  هزینه های  غیرخوراکی  نیز به       . می شود، با اضافه  کردن  مخارج غیرغذایی  تکمیل  می شود      
 : می شود  ، به  صورت  زیر حسابصورت  درصد خاصی  از هزینه های خوراکی

)( fXfP=θ              ≥θ 1 
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 تنها موردی  است  که  باید تعیین  شود و محققان  روشهای  مختلفی  برای  تعیین  θدر این  فرمول   
 .1آن  به کار برده اند

 Xf  ین  مقدار دقیق   نخست  اینکه  تعی   : این  تعریف  هم  با مشکالتی  از این  دست  مواجه  است           
 ، در این  باره  باید گفت  نیازهای  غذایی  افراد برحسب  عوامل  متعددی  از قبیل  جنس               . بسیارمشکل  است 

دوم  اینکه  بین  مقادیر حداقل  توصیه  شده  از سوی  متخصصان              .  ، محل اقامت  و شغل  فرق  می کند      سن
 . ود مطابقت  زیادی  وجود ندارد صرف  می شتغذیه  و مقدارغذایی  که  عمالً

 ، انتخاب  نحوه  محاسبه  خط فقر بیش  از آنکه  به  دقت  و صحت  عملی  روش  مورد                   در عمل 
 جز  محققان  معموالً . استفاده بستگی  داشته  باشد، به  در دسترس  بودن  داده های  آماری  الزم  ارتباط دارد            

ر باره  میزان  درآمد و هزینه  خانوار و نیز نوع  و مقدار مواد                   به  نتایج یک  یا چند بررسی  پیمایشی  د         
نتایج  اکثر این  آمارگیری ها به  صورت  داده های  گروهی           . خوراکی  آن  به دیگر نتایج  دسترسی  ندارند      

 .  است ارائه  می شود که  درآنها سهم  خانوارها از درآمد کل  به  شکل  دهکها یا توزیع  فراوانی  بیان  شده                   
 باید  اًچون  خطوط فقر بندرت با ارقام  یا درصدهای  کامل  این  داده های  گروهی  تطبیق  پیدا می کند، غالب               

 ).١٩٩١،٩٨ ,Quibria(با ترکیب  چند رقم  مجاورنقطه  مورد نظر را تخمین  زد 
 کردن  خط    ، به  مشخص   پس  از مروری  کوتاه  بر مفهوم  فقر مطلق  و روش  اندازه گیری  آن              

  .می پردازیم FGT فقرخانوار روستایی  در ایران  و محاسبه  شاخصهای  گروه 

 
  براوردهای  خط فقر در ایران 

 میزان  و شدت  فقر در گروههای  مختلف                  به عنوان نشانگر       ،FGTمحاسبه  شاخصهای   
 شاخصهای  بهره گیری  از آن     تا با   است براوردی  از خط فقر       مستلزم ،  شغلی خانوارهای  روستایی  ایران  

باید یادآور شد که  در اینجا خط فقر براورد نمی شود بلکه  با عنایت  به  مطالعات                  .  مذکور به  دست  آید   

                                                           

های غیرخوراکی  استفاده    از عدد معکوس  نسبت  متوسط هزینه های  خوراکی  به  هزینه            θ به  عنوان  مثال  ارشانسکی  برای         .1

 ).96 صفحه  10رجوع  شود به  منبع  (کرده  است  
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قبلی انجام  شده  در زمینه  تعیین  و براورد خط فقر در ایران  و مروری  کلی  بر آنها، با استفاده  از استداللی                      
 . د، یکی  از این  خطوط فقر مورد استفاده  قرار می گیردکه  درادامه  خواهد آم

 ، خطوط مختلفی  برای  فقر     در ایران  با استفاده  از آمارهای  در دسترس  و روشهای  گوناگون            
 . براوردشده  است  که  در اینجا برای  نمونه  به  چند مورد آن  اشاره  می شود

اس  آمارهای  مصرف  خانوارهای  شهری  و            ، عظیمی  براس    در مطالعات  قبل  از انقالب        
این  خط فقر، که  با توجه  به  محتوای            .  براورد کرده  است   1351 ، خط فقر را برای  سال         روستایی ایران

  آمده  است  1 ، در جدول      تغذیه ای هزینه های  خانوار در مناطق  شهری  و روستایی  کشور براورد شده             
 ). 1378صمدی، (

 1351اورد خط فقر در سال  بر. 1جدول  
 )ریال  در سال : واحد(

 شرح  حداقل حداکثر
 مناطق  شهری 12400 30870
 مناطق  روستایی 9630 21910

 1378صمدی ،  : مأخذ 

پس  از انقالب  نیز مطالعات  گوناگونی  در زمینه  خط فقر صورت  گرفته  که  مهمترین  آنها در                  
 ). 1379، تی فریدحکم( خالصه  شده  است  2 جدول

 ، اکنون  به  مطالعه ای  که  مبنای        در ایران  با مروری  مختصر بر انواع  خطوط فقر براورد شده          
 . ، می پردازیم تعیین خط فقر در تحقیق  حاضر قرار گرفته  است

پرداخته   1 (LES) خطی  سیستم  مخارج  براساس صمدی   به  تخمین  تابع  تقاضای  خانوار      
). 1378 ،صمدی(براورد کرده  است    ، خط فقررافاده  از پارامترهای  تخمین  زده  شده  در تابع  فوق  و با است  

ویژگی  . گری  به  عنوان  تابع  مطلوبیت  خانوار فرض  می شود         -در این  تحقیق  ابتدا تابع  مطلوبیت  استون          
رف کننده ای  برای  کاالهای  مختلف      مناسب  تابع  مذکور در این  است  که  چنانچه  تابع  تقاضای  مص                

بااستفاده  از آن  تعیین  شود، عالوه  بر تخمین  مقدار مصرف  هر کاال، می توان  حداقل  مصرف  و                           

                                                           
١ . linear expenditure system 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 45 شماره - اقتصادکشاورزی و توسعه 

 126

ضریب اهمیت  کاالها را در سبد کاالهای  مصرفی  خانوار براورد کرد و در نتیجه  با در نظر گرفتن                         
یک  از آنها حداقل  هزینه  زندگی  خانوارها و به  تعبیر دیگر              حداقل  میزان مصرف  کاالها و قیمت  هر         

نتایج  روش  صمدی  به  سه  دلیل  زیر مبنای  خط فقر در تحقیق  حاضر قرار گرفته                 .خط فقر را براوردنمود   
 :است 

در این  روش     . روش  براورد خط فقر صمدی  از پشتوانه  مستحکم  نظری  برخوردار است             .1
به  عنوان   )  نیز اشاره  شد   که  قبالً ( گری  به  دالیلی  بویژه  به  دلیل  خصوصیات  آن             -ت  استون    تابع مطلوبی

تابع مطلوبیت  خانوار در نظر گرفته  شده  و مقادیر حداقل  مصرف  از هر کاال براساس  یک  روش                           
 . مار می آید، به  دست  آمده  است      ، که اصل  موضوعه  رفتار انسان  عقالیی  در علم  اقتصاد به  ش           بهینه سازی

 که  در آنها یک  جنبه  زیستی  انسان  مثل  تغذیه  یا بهداشت  مورد               ،اما در روشهای دیگر براورد خط فقر      
 . توجه  قرار می گیرد، ازدیدگاه  اقتصادی  پشتوانه  نظری  وجود ندارد

به   . انسان  عاری  از تورش  نیست    براورد خط فقر تنها براساس  یک  جنبه  از نیازهای  زیستی             .2
عنوان مثال  محاسبه  فقر با تکیه  بر معیار تغذیه  افراد، از سویی  این  پیشفرض  را در خود نهفته  دارد که                         
تغذیه  در سبدمصرفی  خانوار، دارای  بیشترین  وزن  است  و از سوی  دیگر حداقل  براورد شده  از طریق                     

ها نیز تعمیم  داده  می شود در حالی  که  چنین  ادعایی  همیشه  نمی تواند صادق                  روش  فوق  به  سایرکاال    
از .  در جوامع  شهری به  نظر می رسد مسکن  در سبد مصرفی  خانوار نقش  بیشتری  داشته  باشد                مثالً. باشد

 می تواند تا     ، در گروههای  مختلف  کاالیی     این  رو براورد خط فقر با استفاده از سیستم  مخارج  خطی            
بعضی  قضاوتهای  قبلی  در روشهایی  که        .  در اندازه گیری خط فقر رفع  کند        را حدودی  مشکل  تورش  

محاسبه  خط فقر در آنها با استفاده  از جنبه های خاصی  از نیازهای  انسان  صورت  می گیرد می تواند نتایج                  
تغذیه  نرمال اینکه  کالری  الزم  روزانه  بدن  از چه  منابعی           به  عنوان  مثال  در روش     . را تحت  تأثیر قرار دهد    

 در حالی  که  در بهترین  شرایط         ، سئوالی  است  که  توافق  نظر در موردآن  وجود ندارد            ،تأمین  می شود 
 ، هیچ    ، در روش  سیستم  مخارج  خطی       اما درمقابل  .1محققان  به  سناریوسازی  در زمینه  آن  پرداخته اند        

پیش داوری  در زمینه  کاالها و وزن  آنها در سبد مصرفی  خانوارصورت  نگرفته  است  و براساس                           

                                                           
 .4به عنوان مثال رجوع شود به منبع .  1
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بدین  ترتیب  در    . مشاهدات  موجود، تقاضا برای  گروههای  کاالیی  مختلف  تنظیم  و براوردمی شود              
 فقر براورد شده      تحقیق  حاضر خط فقر فوق  با تعدیالت  تورمی  مورد استفاده  قرار می گیرد، لذاخط                

تعدیل   (1379 ریال  بوده که  در سال       4519537 برای  خانوار روستایی  برابر      1375توسط صمدی  در سال      
  . ریال  رسیده  است10406359به  ) شده  توسط شاخص  خرده فروشی  در بخش  روستایی  کشور

 خطوط فقر براوردی  پس  از انقالب . 2جدول  
 )ریال: واحد (
میزان  خط  فقر  ح  شر 

 شهری 
دوره  مورد 

 بررسی
 روش  

 تخمین
نوع  خط 

 فقر
 محقق

 خسروی-هاشمی   ذهنی ISUR 77ـ1344 1158344 1370 /ساالنه/  خانوار
 مهرآرا- ابریشمی ذهنی ISUR 72ـ1344 2700525 1370 /ساالنه/خانوار
  فرصمیمی ذهنی تکراری استون 72ـ1344 404201 1369 /ساالنه/خانوار
 صمدی-متوسلی   ذهنی ISUR 67ـ1361 8563305 1376 /ساالنه/ خانوار
 غالمی ذهنی تکراری استون 75ـ1369 10286788 1375 /ساالنه/  خانوار
 حکمتی ذهنی ISUR 78ـ1369 16997932 1379 /ساالنه/  خانوار

 پژویان مطلق ارشانسکی 73ـ1362 481995 1373/ساالنه /خانوار    
 اصغرزاده  مطلق ارشانسکی 1375 690000 1375 /ساالنه/ خانوار

 دینی ترکمانی مطلق ارشانسکی 1375 360000 1373/ساالنه /خانوار   
 رحیمی مطلق تغذیه نرمال 1375 1598044 1373 /ساالنه/   خانوار
 اخوی مطلق تغذیه نرمال 1373 286844 1373 /ساالنه/  خانوار
 اخوی نسبی غذایی میانگین جامعه 1373 411108 1373 /ساالنه/  خانوار
 نیلی  نسبی  صف میانهن 1373 512200 1373 /ساالنه/  خانوار

 .1379 ،حکمتی  فرید: مأخذ

 
  گروهبندی  داده ها و براورد شاخصهای  فقر

براساس  تعریفهای  مرکز آمار ایران  به  طور کلی  خانوار از چند نفر تشکیل  می شود که  با هم                   
بنابراین  .  با هم  غذا می خورند     دریک  اقامتگاه  زندگی  می کنند و با یکدیگر همخرج  هستند و معموالً            

 با  اًبه  عبارت  دیگر خانوار لزوم     . الزم نیست  که  اعضای  خانوار با هم  رابطه  خویشاوندی  داشته  باشند            
  . خانواده یکسان  نیست
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 ، یکی  از مناسبترین  و بهترین  واحدهای  مشاهداتی         ه  جامعه خانوار به  عنوان  واحد اصلی  و اولی      
از آنجا که  نتایج      .  ، اجتماعی  و فرهنگی  کالن  جامعه  به  شمار می آید            برای مطالعات  وضع  اقتصادی   

آمارگیری  ازهزینه  و درآمد خانوارهای  کشور می تواند منعکس کننده  میزان  و نحوه  توزیع  هزینه ها و                 
آمدها وچگونگی  برخورداری  خانوارها از امکانات  و تسهیالت  زندگی  در سطح  ملی  و منطقه ای                   در

باشد، لذا کاربردوسیعی  در سنجش  و ارزیابی  عملکرد و نتایج  تصمیمگیریها و سیاستهای  گذشته  و                    
 رو طرح  آمارگیری  از      از این  . برنامه ریزی  وسیاستگذاریهای  آینده  اقتصادی  و اجتماعی  کشور دارد          

 در دستور کار مرکز آمار ایران  قرار گرفته  و نتایج              1342خانوارهای  شهری  وروستایی  کشور از سال         
  . آنها همه ساله  منتشر شده است

 خانوار روستایی  کشور بوده که  به              14620نمونه  مورد مطالعه  در این  تحقیق  شامل                
 توسط مرکز آمار ایران  انتخاب  گردیده  و اطالعات            1379 در سال      1 ایروش نمونه گیری  چند مرحله  

گروهبندی  داده ها براساس  دو معیار خصوصیات         . مربوط به درآمد و هزینه  آنها جمع آوری  شده  است        
استا در این  ر   . اجتماعی  خانوار و نیز منطقه  جغرافیایی  محل  زندگی  آنها صورت  گرفته  است           -اقتصادی   

 اجتماعی  ویژگیهای  مشترکی     - فرض  براین  است  که  خانوارهای  موجود در یک  گروه  اقتصادی               اوالً
 با توجه  به      اً ، ثانی  خصوصیات  گروهی  راحت تر و مناسبتر از مطالعه  موردی  است             دارند، لذا مطالعه   

افیایی  متنوعی  در نواحی       در ایران  که  دارای  مشخصات  جغر         بخصوص  ،خصوصیات  زیستمحیطی 
  .  ، پراکندگی  فقر درنواحی  گوناگون  نیز در نظر گرفته  شده  استمختلف  است

 -با توجه  به  مطالب  فوق  گروهبندی  خانوارهای  نمونه  با توجه  به  خصوصیات  اقتصادی                      
  : ، به  صورت  زیر انجام  گرفته  استاجتماعی آنها از جنبه  شغلی

زراعت  (ارهایی  که  سرپرست  آنها به  صورت  مستقل  در امر کشاورزی  شاغل  است                  خانو.1
  ).ومشاغل  وابسته  از جمله  دامپروری  و ماهیگیری

در این    . خانوارهایی  که  سرپرست  آنها به  صورت  استخدامی  و مزدبگیری  شاغل  است               .2
 ، بخش  عمومی  و یا بخش  تعاونی             بخش  خصوصی گروه تقسیمبندی  دیگری  نیز مبنی  بر اشتغال  در           

  . درنظر گرفته  شده است
                                                           

١ .multistage sampling 
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خانوارهایی  که  سرپرست  آنها به  صورت  مستقل  در مشاغل  آزاد غیرکشاورزی  فعالیت                  .3
 .دراین گروه  نیز تقسیمبندی  دیگری  از لحاظ تولیدی  یا خدماتی  بودن  فعالیت  صورت  گرفته  است .دارد

  .وارهایی  که  سرپرست  آنها بیکار و یا از کارافتاده  استخان.4
 اگرچه  ممکن  است سرپرست      اوالً :ذکر چند نکته ضروری است     در مورد تقسیمبندی  فوق       

 در این  تحقیق  مدنظر         آنها عنوان  شغل        د ولی  آنچه  به      نخانوارها دارای  مشاغل  مختلفی  باش        
مشاغل  آزادشامل   اً  ثانی .  عنوان  شده  است   آنان نیز رین  شغل  تلقی  و توسط       ،فعالیتی  است  که  اصلی ت   بوده

 ، که  به صورت  مستقل  در بخش  غیرکشاورزی   کارکن  مستقل  است    یاآن  دسته  از افراد، خواه  کارفرما و        
  ). مرکز آمار ایران(د نمشغول  به  کار

درصد 8/6 حدود     1379که  در سال        با تقسیمبندی  فوق  در نمونه  مالحظه  می شود                
 2/17و   درصد در گروه  سوم        16 ،   درصد در گروه  دوم    60 ،  خانوارهای روستایی  کشور در گروه  اول     

 . درصد درگروه  چهارم  قرار می گیرند
  : ، استانهای  مختلف  کشور به  پنج  گروه  کلی  زیر تقسیم  شداز بعد جغرافیایی

  مل  استانهای  گیالن  ، مازندران  ، گلستان  و اردبیل منطقه  شمال  کشور شا.1
   ، بوشهر و هرمزگان  ، فارسمنطقه  جنوب  کشور شامل  استانهای  خوزستان.2
  ، قم  و قزوین  ، یزد، تهران ، سمنان ، اصفهانمنطقه  مرکزی  کشور شامل  استانهای  مرکزی.3
 ،  ، کردستان   ، کرمانشاه  ن  شرقی  و غربی      منطقه  غرب  کشور شامل  استانهای  آذربایجا          .4

   ، کهگیلویه  و بویراحمد و زنجان  ، ایالم ، لرستان ،چهارمحال  و بختیاریهمدان
  ، سیستان  و بلوچستان  و کرمان  منطقه  شرق  کشور شامل  استانهای  خراسان. 5

ههای  مربوط صورت    تقسیمبندی  منطقه ای  استانها براساس  مشابهت  شرایط اقلیمی  در گرو           
 درصد 13 ،  درصد خانوارهای  روستایی  در گروه  اول    16بر این  اساس  در نمونه  فوق  حدود         . گرفته است

 درصد در گروه  پنجم  قرار       16 درصد در گروه  چهارم  و        31 ،   درصد در گروه  سوم    24 ،  گروه دومدر  
 .فراوانی  را دارندبنابراین  مناطق  مرکزی  و غربی  بیشترین  .می گیرند

برای  گروههای  مختلف  محاسبه  و      FGT  ، شاخصهای  گروه   با توجه  به  تقسیمبندیهای  فوق    
  .  گزارش  شده  است3نتایج  درجدول  
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 نتایج  حاصل  از محاسبه  شاخصهای  مختلف  فقر. 3جدول  
  بیکاران  و از استخدام شوندگان شاغالن آزاد کشاورزان کل

خدماتی   تولیدی   کار افتادگان بخش خصوصی بخش عمومی بخش تعاونی
 )خانوار(تعداد  )الف

 نواحی  شمالی 293 231 523 847 201 58 173 2326
 نواحی  غربی 720 251 255 2334 216 123 205 4500
 نواحی  مرکزی 684 437 295 1331 527 122 210 3606
 نواحی  جنوبی 356 222 245 588 301 105 168 1985
 نواحی  شرقی 375 138 85 1030 624 68 243 2203

 کل 2428 1279 1403 6130 1905 476 999 14620
 P٠   شاخص ) ب

 نواحی  شمالی 69/0 11/0 16/0 28/0 36/0 41/0 74/0 33/0
 نواحی  غربی 72/0 18/0 32/0 43/0 62/0 42/0 71/0 49/0
 نواحی  مرکزی 59/0 14/0 26/0 39/0 37/0 27/0 62/0 39/0
 نواحی  جنوبی 66/0 09/0 15/0 24/0 45/0 22/0 48/0 34/0
 نواحی  شرقی 89/0 17/0 23/0 48/0 62/0 58/0 82/0 58/0
 کل 70/0 14/0 21/0 39/0 50/0 36/0 68/0 44/0
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 3ادامه جدول           
 P1 شاخص ) ج

 نواحی  شمالی 38/0 058/0 05/0 1/0 12/0 14/0 22/0 13/0
 نواحی غربی 41/0 05/0 11/0 16/0 24/0 14/0 31/0 21/0
 نواحی مرکزی 39/0 04/0 08/0 15/0 13/0 06/0 26/0 18/0
 نواحی جنوبی 29/0 02/0 058/0 08/0 14/0 07/0 16/0 12/0
 نواحی شرقی 53/0 04/0 09/0 18/0 26/0 21/0 24/0 24/0
 کل 40/0 04/0 07/0 15/0 18/0 11/0 24/0 18/0

 P٢شاخص ) د
 نواحی  شمالی 257/0 09/0 025/0 049/0 07/0 07/0 11/0 08/0
 نواحی غربی 28/0 026/0 06/0 08/0 12/0 07/0 17/0 12/0
 نواحی مرکزی 27/0 02/0 03/0 08/0 064/0 03/0 14/0 10/0
 نواحی جنوبی 17/0 0047/0 017/0 038/0 074/0 033/0 07/0 06/0
 نواحی شرقی 38/0 015/0 047/0 1/0 12/0 057/0 13/0 14/0
 کل 27/0 03/0 03/0 08/0 09/0 05/0 13/0 10/0

 یافته های تحقیق:               مأخذ
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 فسیر نتایج ت
  P٠  شاخص 

ارهای  فقیر یا همان       درصد خانو FGTاخص ، ش ٠=a نیز گفته  شد، به  شرط         چنانکه  قبالً  
 ) 3قسمت  ب  جدول  (تفسیر نتایج  محاسبه  این  شاخص       . (H=q/n)  نقطه اصابت  فقر را نشان  خواهد داد     

  :به  قرار زیراست
 44، نسبت  سرشمار برای  کل  نمونه         1با توجه  به  خط فقر به  کار گرفته  شده  در این  تحقیق              

 زیر خط فقر    1379صد از خانوارهای  روستایی  در ایران  در سال           در 44بدین  ترتیب  حدود     . درصداست
  ، در گروه  از کارافتادگان  و بیکاران        بیشترین  درصد فقرا، همان  طور که  احتمال  می رفت         . قرارداشتند

براساس  .  درصد خانوارها زیر خط فقر قرار گرفته  بودند          70، به  نحوی که  در این  گروه          جای داشت 
ن  بوده اند که  از طریق  کمک        لمندا موجود، اعضای  این گروه  اغلب  شامل  از کارافتادگان  و سا           شواهد

 ) ره(سایر اعضای  خانواده  خود و یا ازطریق  کمک  بعضی  نهادهای  موجود از جمله  کمیته  امداد امام                      
جنوب  و شرق  کشور ساکن  بوده اند،      حتی  در این گروه  آن  عده  که  در نواحی          . امرار معاش  می کرده اند  

از سوی  دیگر با توجه  به          ).  درصد 89 درصد و     66( در معرض  فقر قرارداشته اند          دیگرانبیش  از    
 سایر مناطق  دارای  فقرای        در مقایسه با   ، مشاهده  می شود که منطقه  شرق  کشور         تقسیمبندی  جغرافیایی 

. درصدخانوارهای  روستایی  این  منطقه  زیر خط فقر قرار داشته اند          58 یعنی  حدود    ؛ بیشتری  بوده  است  
  . نیز مربوط به نواحی  شمالی  کشور بوده  است)  درصد33(کمترین  میزان  فقر 

به  رغم   .  ، شاغالن  مستقل  در کشاورزی  بیش  از بقیه  در معرض  فقر بوده اند             در میان  شاغالن  
  ، دامداری  و غیره  داشته اند، درصد باالیی  از فقر عمومی            زمینهای  زراعی  اًآنکه اعضای  این  گروه  عموم   

این  موضوع  نشان  می دهد که  داشتن  زمین  زراعی  به  تنهایی             . را به  خود اختصاص  داده اند     ) درصد68(
  داشتن ه  ترتیب  با  در همین  گروه    مناطق  جنوبی  و شرقی  ب         . نمی تواندشرط کافی  برای  فقیر نبودن  باشد     

نتیجه  فوق  در حالی  به  دست  آمده  است  که  بخش           . ش  از بقیه  دچار فقر شده اند      بی درصد فقیر  82  و 48
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www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 45 شماره - اقتصادکشاورزی و توسعه 

 114

 همواره  در اولویت  سیاستگذاریهای  کشور قرار داشته  به  طوری  که  محور اصلی  برنامه های                 کشاورزی
  .  اجتماعی  کشور بوده  است- توسعه  اقتصادی

در این   . پس  از بخش  کشاورزی  دارندگان  مشاغل  آزاد دارای  رتبه  سوم  از لحاظ فقر بوده اند             

به  طور محسوسی  از میزان  فقر در صاحبان         )  درصد 50(گروه میزان  فقر در میان  شاغالن  بخش  تولیدی          

 مشاغل  تولیدی  در مناطق        بیشتر است  و نشان  می دهد ماهیت  و شرایط          )  درصد 36(مشاغل خدماتی   

 ، بخش  ساختمان  و در میان  مشاغل        در میان  مشاغل  تولیدی   . 1روستایی  ازلحاظ درآمدی  مطلوب  نیست    

 و شاغالن  حمل  و نقل  بیشترین  سهم  را از خانوارهای  بخش                       ، تعمیرکاران خدماتی فروشندگان

و با توجه  به  آنکه  بخش  خدمات  به  لحاظ فقر در                از این  ر    ). مرکز آمار ایران   (خدمات  دارا هستند   

وضعیت  بهتری  قرار دارد، درصورت  عدم  اعمال  راهکارهای  مناسب  در جهت  تقویت  مشاغل  تولیدی                 

 .  ، در آینده شاهد تغییر گرایش  از مشاغل  تولیدی  به  خدماتی  خواهیم  بوددر بخش  روستایی
 شاغالن  بخش  تولیدی  این  است  که  عالوه  بر نواحی  شرقی  کشور            نکته  جالب  توجه  در مورد    

 درصد شاغالن  این  بخش  زیر خط فقر قرار دارند، نواحی  غربی  نیز دارای  درصد                 62که  درآن  حدود    
م   به  دلیل  مزیتهای  موجود در این  ناحیه  از جمله  تراک           اً ، در حالی  که  قاعدت    فقرای درخور توجهی  است  

در این   . ز رونق  مناسبی  برخوردار باشد     اتولید باید   ...  ،آب  و هوای  بهتر، ارتباطات  مناسبتر و          جمعیت
و سرانجام  گروه      . است)  درصد 22(گروه  کمترین درصد فقر در شاغالن  خدماتی  نواحی  جنوبی               

 نظر می رسد علت  اصلی  آن          استخدام شوندگان  درمجموع  از کمترین  میزان  فقر برخوردارند که  به            
. وجود یارانه ها و بعضی  کمکهادر بخش  دولتی  و نیز فرصتهای  شغلی  مناسب  در بخش  خصوصی  باشد                

 درصد است  و تنها شاغالن        21 و   14درصد فقر در میان  شاغالن  بخش خصوصی  و عمومی  به  ترتیب              

                                                           

و در مقابل  مشاغل  خدماتی شامل        ...  ساختمان  و     ، )ساخت(صنعت   :  مشاغل  تولیدی  در این  گروه  عبارت  است  از             .1

 راهنمای  آمارگیران    (...  ، انبارداری و    ، حمل  و نقل    ، هتل  و رستوران    ، تعمیر وسایل  نقلیه  موتوری     ، خرده فروشی عمده فروشی

 ).1379 ، مرکز آمار ایران
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 ، چنانکه  مشاهده  می شود در این  گروه     . اسبی  ندارند درصد فقر وضعیت  من   39بخش  تعاونی  هستند که  با      
 . 1شاغالن  بخش  خصوصی  به طرز محسوسی  فقر کمتری  نسبت  به  شاغالن  بخش  عمومی  و تعاونی  دارند

 
  P١  شاخص
  نیز گفته  شد، این       چنانکه  قبالً . محاسبه  می شود  FGT در فرمول   ١=a با شرط  P١ شاخص 
 ، در حالی  که  به  دلیل  رفع  مشکل  ناسازگاری         (مدی  را برای  گروههای  مختلف         شکاف  درآ  شاخص 

استفاده  از این  شاخص  می توان         با. نشان  می دهد  ) نسبت  به  کل مشاهدات  گروه  بهنجار شده  است         
 معادل  حاصل  ضرب    P١ شکاف  فقر را درگروههای  مختلف  بررسی  کرد، بدین  صورت  که  چون              

 :نسبت  سرشمار و شکاف فقر است  می توان  نوشت

 
H

P
G 1= 

 ).4جدول  (بدین  ترتیب  شکاف  فقر برای  گروههای  مختلف  محاسبه  می شود 
.  درصد است  42 نشان  می دهد، شکاف  فقر در کل  نمونه  مورد بررسی  برابر با              4چنانکه  جدول    

 درصد کمتر   42ارهای  فقیر در بخش  روستایی  ایران  به  طور متوسط حدود             بدین  معنی  که  درآمد خانو    
همان  طور که  قابل  پیشبینی       )  درصد 58(بیشترین  میزان  شکاف  فقر       . ازخط فقر جامعه  روستایی  است     

فیایی  از سوی  دیگر با توجه  به  مناطق  جغرا          . بود درگروه  بیکاران  و از کارافتادگان  مشاهده  می شود          
سکونت خانوارهای  روستایی  فقیر، مناطق  مرکزی  نسبت  به  بخشهای  دیگر شکاف  فقر بیشتری  داشته اند،   

.  درصد بوده اند  37 خانوارهای  فقیر در منطقه  جنوبی  دارای  کمترین  شکاف  فقر به  میزان                  هکحال  آن 
که  سرپرست  آنها به  صورت  استخدامی  در بخش         کمترین  شکاف  وعمق  فقر به  خانوارهایی  تعلق  داشته          

                                                           
 ریال   1184974 ریال  و شاغالن  بخش عمومی       2323289 برابر با    1379 متوسط درآمد شاغالن  بخش  خصوصی  در سال           .1

 .است  که  تفاوت  دستمزدها را در این  دو بخش  نشان  می دهد
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 درصد را نشان     30در این  گروه  شکاف  فقر به  طور متوسط عددی  حدود             . خصوصی  شاغل  بوده است  
 درصد شکاف  فقر کمترین  فاصله  را       32 ، دارندگان  مشاغل  آزاد خدماتی  با       پس  از این گروه   . داده  است 

 . از خط فقر داشته اند
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 1379قر در گروههای  مختلف  خانوارهای  روستایی  در سال  شاخص  شکاف  ف. 4جدول  

 
 کل

 
 کشاورزان

  شاغالن  آزاد
 تولیدی                    خدماتی

 استخدام شوندگان
 بخش خصوصی            بخش عمومی             بخش تعاونی

  ازبیکاران  و

 کارافتادگان
 

 نواحی شمالی 55/0 36/0                       31/0                      53/0 34/0                      33/0           30/0 40/0

 نواحی غربی 57/0 37/0                         34/0                    28/0 33/0                      39/0           44/0 42/0

 نواحی مرکزی 66/0 38/0                         31/0                    29/0 22/0                      35/0           42/0 45/0

 نواحی جنوبی 44/0 33/0                         39/0                    22/0 32/0                      31/0           33/0 37/0

 نواحی شرقی 60/0 38/0                          39/0                    24/0 36/0                      42/0          29/0 42/0

 کل 58/0 37/0                           33/0                    30/0 32/0                       37/0          35/0 42/0
 یافته های تحقیق:   مأخذ    

 

w
w

w
.SID

.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

113 

برای  بررسی  سرانه  شکاف      P١اکنون  با توجه  به  کاستیهای  معیار شکاف  فقر از همان  شاخص              
 .هرزیرگروه  می پردازیم   فقردر نمونه  استفاده  می کنیم  و به  تحلیل  شکاف  فقر نسبت  به  کل  مشاهدات

 درصد  18د بررسی  نسبت  فوق  برابر          ، در کل  نمونه  مور      با توجه  به  نتایج  استخراج  شده        
بیشترین   .  درصدی  فقرا از خط فقر بوده  است         18که  بیانگر فاصله     ) 3قسمت  ج  جدول     (محاسبه شده   

 . به  گروه  بیکاران  و از کارافتادگان  تعلق  داشته  است         )  درصد پایینتر از خط فقر      40(فقر   فاصله  از خط  
الن  استخدام  شده  بویژه  شاغالن  بخش  خصوصی  بهتر بوده  زیرا در این                 باز هم  وضعیت  درمیان  شاغ     

  .  درصد بوده  است7 درصد و در مورد شاغالن  بخش  عمومی  4گروه  شاخص  شکاف  فقربرابر 
 درصد پایینتر از خط فقر قرار داشته اند         24شاغالن  مستقل  بخش  کشاورزی  به  طور متوسط         

 و جنوبی )  درصد 31(یشترین  و کمترین  شکاف  به  ترتیب  مربوط به  ساکنان  غربی               که  دراین  گروه  ب    
  .بوده  است ) درصد16(

 درصد از خط    11در میان  فقرای  مشاغل  آزاد، آنها که  در بخش  خدمات  قرار داشته اند تنها               
د که  باز هم  بیانگر شرایط         درصد می رس   18فقرپایینتر بوده اند ولی  در مشاغل  تولیدی  این  رقم  به                

  . نامطلوب تولیدکنندگان  این  بخش  نسبت  به  خدمات  در جامعه  روستایی  کشور است

 
  P٢  شاخص

 به  دست     1باشد، شاخص  حساسیت  فقر     ) ٢=a (2برابر با     FGTدر فرمول  عمومی    a  اگر
در میان  اعضای  فقیر هر گروه  را نیز در           ، توزیع  درآمد    نیز گفته  شد، این  شاخص      چنانکه  قبالً . می آید

 .نظر می گیرد و در براوردفقر به  اعضای  فقیرتر وزن  بیشتری  می دهد
 درصد محاسبه  شده     10برای  کل  نمونه  معادل       P٢  ، شاخص  با توجه  به  محاسبات  انجام  شده     

ن  این  شاخص  مربوط به  گروه  از          چنانکه  احتمال  می رفت  باالترین  میزا      ). 3قسمت  د جدول       (است
بوده  و نشان  داده  است  عالوه  بر آنکه  اعضای  این  گروه  به  طور                 )  درصد 27(کارافتادگان  وبیکاران    

متوسط دارای  شکاف فقر بیشتری  از دیگران  هستند، اغلب  آنها در سطوح  بسیار پایین  درآمدی  قرار                    

                                                           
١ . sensitivity 
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اختصاص  به   )  درصد 14(یی  کشور نیز بیشترین  مقدار شاخص  فوق              در میان  مناطق جغرافیا   . دارند
  . خانوارهای  ساکن  در شرق کشور داشته  است

 از این   ؛ همبستگی  مثبت  و باالیی  وجود دارد      اًغالب P٢ میان  شاخص  شکاف  فقر و شاخص      

الی  است  که  اگر نگرش  ما      این  در ح  .  نیز زیاد خواهد بود    P٢رو درگروهی  که  شکاف  فقر زیاد باشد         

به  شاخصهای فوق  رتبه ای  باشد، می توان  دریافت  که  امکان  دارد در گروه  خاصی  شکاف  فقر بیش  از                   

 مشاهده  می شود   3برای  مثال  با توجه  به  نتایج  حاصل  در جدول            . سایر گروهها اماشدت  فقر کمتر باشد     

 اف  فقر برای  شاغالن  خصوصی  کمتر از شاغالن  تعاونی  است               که  در گروه  استخدام شوندگان  شک      
 برای  شاغالن  تعاونی  کمتر از شاغالن  خصوصی            P٢، اما شاخص      ) درصد10 درصد در مقابل       8/5(

این  امر بدین  معنی  است  که  در میان  اعضای  گروه  شاغالن  بخش               ). درصد9 درصد در مقابل      5(است   

درآمدناعادالنه تر از گروه  دوم  است  به  نحوی  که  اعضای  بیشتری  دارای  درآمدهای               خصوصی  توزیع    

 . کمتری  هستند

 
  جمعبندی  و نتیجه گیری 

با توجه  به  تجزیه  گروهها و براورد شاخصهای  مختلف  فقر می توان  خانوارهای  ساکن  در                   
به  شغل  سرپرست  خانوار به  ترتیب  از حادترین             بخش روستایی  کشور را از نظر میزان  فقر با توجه                

  :وضعیت  به صورت  زیر رتبه بندی  کرد
  بیکاران  و از کارافتادگان .1
  شاغالن  کشاورز.2
  شاغالن  آزاد تولیدی .3
 استخدام  شوندگان  بخش  تعاونی .4
 آزاد خدماتی  شاغالن .5
 استخدام  شوندگان  بخش  عمومی .6
  شوندگان  بخش  خصوصی استخدام   .7
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از سوی  دیگر براساس  منطقه  جغرافیایی  محل  سکونت  سرپرست  خانوار، رتبه بندی  فوق                   
 :ازبدترین  به  بهترین  حالت  به  صورت  زیر خواهد بود

  ساکنان  منطقه  شرق .1
  ساکنان  منطقه  غرب .2
  ساکنان  منطقه  مرکزی  .3
  ساکنان  منطقه  شمالی  .4
  ساکنان  منطقه  جنوبی .5

 ، عمق  و     ، وجود شدت   بدین  ترتیب  آنچه  به  عنوان  اولین  نتیجه گیری  قابل  مالحظه  است              
 ، لذا آنها باید در کانون  توجه  هرگونه         حساسیت باالی  فقر در میان  گروه  از کارافتادگان  و بیکاران  است         

های  از کارافتادگی  و گسترش  تأمین  اجتماعی  و نیز ایجاد             اعمال  بیمه  . سیاستهای  ضدفقر قرار گیرند    
فرصتهای  شغلی  برای بیکاران  عضو این  گروه  می تواند باعث  کاهش  فقر در این  گروه  و نیز در ابعاد                      

 . ملی  شود
 ، شاغالن  این      به  رغم  اختصاص  بخش  باالیی  از فعالیت  مناطق  روستایی  کشور به  کشاورزی                        

لذا با توجه  به  وجود شرایط بالقوه  مساعد در این  بخش  بویژه  در مناطق                 . خش وضعیت  مناسبی  ندارند  ب

شمالی  وغربی  کشور، توجه  بیشتر و برنامه ریزی  مناسبتر در جهت  تأمین  نیازهای  خانوارهای  زحمتکش                

 .1این  بخش باید یکی  دیگر از رئوس  برنامه های  فقرزدایی  باشد
 ، وضعیت  نامطلوب  فقر در میان  شاغالن  آزاد تولیدی            نکته  دیگر در میان  شاغالن  روستایی      

ذکر این  نکته  نیز ضروری  است  که  اعضای  گروه  پیشگفته  اغلب  به  صورت  کارفرمای  مستقل                      .است
عالیت  آنها به  مشاغل  خدماتی  و       ، احتمال  تغییر ف   مشغول  به  کاربوده اند که  در صورت  ادامه  روند کنونی        

 این  امر    پیامدبه  نظر می رسد اولین        . حتی  تعطیلی فعالیت  تولیدی  از سوی  آنان  وجود خواهد داشت           
و سرانجام  نباید   .  این  بخش  اهمیت  فراوانی  دارد     افزایش  بیکاری  و فقرباشد، بنابراین  توجه  به  شاغالن       

اغل  در بخش  خصوصی  در مطالعه  فقر چشمپوشی  کرد، زیرا خانوارهایی  که               از وضعیت  خانوارهای ش  
                                                           

 .بویژه  ناکامیهای  برنامه های  قبلی  نیز باید مطالعه  شود .1
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در این  بخش  فعالند به  مراتب در وضعیت  مساعدتری  قرار دارند که  به  نظر می رسد دلیل  اصلی  آن                         
 . وجود فرصتهای  شغلی  بهتر و یا پدیده چند شغلی  بودن  اعضای  این  گروه  باشد

 
  منابع 

 ، ، براورد خط فقر در مناطق  شهری  استان  تهران                      )1379(متی  فرید، صمد         حک.1

 .پایان نامه کارشناسی  ارشد اقتصاد، دانشگاه  تهران 
 ، رساله  دکتری        کارایی  و برابری  در ایران             :، کاهش  فقر     )1378( ، سعید      صمدی.2

  . اقتصاد،دانشکده  اقتصاد دانشگاه  تهران
 .1379 ، طرحهای  هزینه  و درآمد خانوار در سال  راهنمای  آمارگیران ، مرکز آمار ایران.3
 ، پایان نامه  کارشناسی     ، تحلیل  و بررسی  فقر در استان  کردستان             )1378( ، مهران     معنوی.4

   .ارشد،دانشگاه  شهید بهشتی
2 ، دوره  توسعه  مجله  برنامه  و   ،   تعریف  و اندازه گیری  آن    ؛، فقر )1373(مهریار، امیرهوشنگ    .5

 .87 تا 39، ص  8، شماره  
، مرکز  1379نتایج  تفصیلی  آمارگیری  از هزینه  و درآمد خانوارهای  روستایی  در سال                     .6
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