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مقدمه

د به بررسي اي است چندبعدي و محققين با توجه به ديدگاه و رشتة مطالعاتي خوفقر مقوله

هاي  سازماندر چند دهة اخير كاهش فقر هم در برنامة. پردازندهاي مختلف ميآن از جنبه

گذاري در حوزة سياست. المللي و هم در برنامة كشورهاي مختلف قرار گرفته استبين

در . براي كاهش فقر ابتدا بايد توان و ظرفيت اقتصاد ملي براي مبارزه با فقر ارزيابي گردد

مدت براي تنظيم اما در كوتاه. رازمدت كاهش فقر در گرو رشد و توسعة اقتصادي استد

بايد متناسب با منابع مالي در دسترس، مفهوم هاي حمايتي و مبارزه با فقر ابتدا ميسياست

يافته چه يكي از كشورهاي توسعهبراي مثال اگر چنان. مناسبي از فقر در نظر گرفته شود

بايد مفهوم نسبي فقر را اء فقر نزد اتباع كشور خود برآيد مسلماً ميصنعتي درصدد امح

. بپذيرد زيرا اساساًَ در چنين كشوري ممكن است فقر به مفهوم مطلق وجود نداشته باشد

هاي معرفي شده در اين مقاله يا ساير توان با استفاده از روشپس از انتخاب مفهوم فقر مي

هاي اخير در طي سال. رصد افراد فقير را اندازه گرفتها، خط فقر را محاسبه و دروش

مطالعات متعددي پيرامون فقر در ايران صورت گرفته است و تمركز اين مطالعات بر 

اگر چه » درصد افراد فقير«محاسبة . فقر و تعيين درصد افراد فقير بوده استخط محاسبة 

درصد افراد «اقعيت اين است كه گذارد اما واي از موضوع فقر كشور را به نمايش ميجنبه

كنندة تمامي واقعيت فقر نيست و باشد منعكسكه بر اساس خط فقر قابل محاسبه مي» فقير

براي اولين بار آمارتيا سن در سال . اساساً از پشتوانة نظري مستدل و قوي برخوردار نيست

اي نظري قوي  در طي يك مقاله توانست شاخص فقري را ارائة كند كه داراي زيربن1976

و ضريب جيني توزيع درآمد » شكاف فقر«، »درصد افراد فقير«طوري كه شاخص بود به

.بين خانوارها از اجزاي آن بودند

در . باشدگيري آن در ايران ميهاي محاسبه و اندازهتمركز اين مقاله بر خط فقر و روش

تصادي مختلف بر فقر هاي اقخصوص فقر و اندازة آن در ايران و همچنين تاثير سياست
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شويم كهمطالعات مختلفي صورت گرفته است اما با بررسي اين مطالعات متوجه مي

طوري كه براي مثال محاسبه شده داراي دامنة بسيار وسيعي است، به» درصد افراد فقير«

باشند درصد جمعيت ايران فقير مي18بعضي محققين معتقدند در يك سال معين كمتر از 

 علت اين تفاوت شديد در باشند درصد جمعيت درگير فقر مي70اند يجه گرفتهو بعضي نت

اول : توان برشمردچيست؟ براي تفاوت اندازة فقر در مطالعات مختلف چند دليل را مي

نگاه انديشمندان و . كه مفهوم فقر از نظر محققين مختلف ممكن است متفاوت باشدآن

كه براي دوم آن. ها از فقر متفاوت استنمحققين به فقر و طرز تلقي و تعريف آ

گيري فقر روش واحد مورد توافقي وجود ندارد و هر محقق از يك روش خاص اندازه

ها فقر كه متغير يا متغيرهايي كه به كمك آنسوم آن. كندبراي محاسبة فقر استفاده مي

ر در مطالعات باشند و همين امر موجب تفاوت در اندازة فقشود متعدد ميارزيابي مي

گيري فقر از درآمد استفاده شود، نتايج، متفاوت از شود؛ براي مثال اگر در اندازهمختلف مي

.زماني خواهد شد كه از متغير مخارج استفاده شود

شود كه خط فقر يك واقعيت خارجي  ثابت نيست كه داراي در اين مقاله نشان داده مي

امي مطالعات به يك ارزش ريالي واحدي براي ارزش معين باشد و ضرورتي ندارد كه تم

بايد گذاري براي امحاء فقر مي البته در حوزة سياست؛يابندخط فقر در سال معين دست

بر . مفهومي از فقر مورد پذيرش قرار گيرد كه با درجة توسعة اقتصادي كشور سازگار باشد

هيم مختلف و اين اساس در اين مقاله كوشش شده است كه خط فقر بر اساس مفا

تواند هاي مختلف محاسبه گردد تا مشخص گردد كه اندازة خط فقر تا چه ميزان ميروش

، »درصد افراد فقير«هاي فقر همچون خط فقرهاي مختلف ساير شاخص. متغير باشد

.سازندرا متاثر مي» اندازه فقر«و » شكاف فقر«

 به مفاهيم فقر، تعريف خط فقر اين مقاله به ترتيبي سازماندهي شده است كه در بخش دوم

شوند و ها معرفي ميشود؛ در بخش سوم دادههاي محاسبه خط فقر اشاره ميو انواع روش
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هاي مختلف براي مناطق شهري در بخش چهارم اندازة خط فقر بر اساس مفاهيم و روش

شود و در نهايت در بخش پنجم،  محاسبه مي1363-79و روستايي ايران در طي دورة 

.گيردگيري مورد توجه قرار ميحث و نتيجهب

 مفاهيم مختلف فقر)1

هاي مختلف تعريف شده و همواره بين محققان فقر بر حسب مكان و زمان به صورت

نظر وجود داشته است؛ ولي اكثر اين محققان و مفسران در خصوص نياز به تعريف اختالف

1960هاي خود در خصوص فقر در دههدر مطالعات ) 1985(تانسند . فقر اتفاق نظر دارند

هاي جمعيتي را ها و گروهافراد، خانواده«:  فقر را به صورت زير تعريف كرده است1970و 

هاي غذايي،توان فقير به حساب آورد كه با فقدان منابع براي كسب انواع رژيمزماني مي

.»ندها و شرايط و امكانات معمول زندگي، مواجه باشمشاركت در فعاليت

 كليه تعاريف صورت گرفته در خصوص فقر به نوعي به محروميت، (Sen)از نظر سن 

ها و البته محروميت خود يك مفهومي نسبي است كه ممكن است در مكان. كننداشاره مي

از ديدگاه بانك توسعة آسيا فقر عبارت .دنهاي متفاوت كامالً با هم فرق داشته باشزمان

.باشدها ميهايي كه هر فرد مستحق آنها و فرصتايياست از محروميت از دار

دو نفر از پيشگامان مطالعات فقر در كشور ) Booth & Rowntree(بوت و راونتري 

انگلستان در اواخر قرن نوزدهم تالش كردند كه بين فقر مطلق و فقر نسبي تماير قائل 

ب حداقل استاندارد ناتواني در كس « برحسبفقر مطلق يك موضوع عيني است كه. شوند

اگر فردي در سطحي كمتر از اين حداقل باشد توان الزم را . تعريف شده است» زندگي

.براي ادامة زندگي نخواهد داشت

در مقابل فقر مطلق، فقر نسبي قرار دارد كه يك موضوع نسبي است و به ناتواني در 

لي الزم يا مطلوب يك سطح معين از استانداردهاي زندگي كه در جامعة فعدسترسي به 
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به اين ترتيب در تعريف فقر نسبي به نابرابري در . شود تعريف شده استتشخيص داده مي

.شودتوزيع درآمد و ثروت بيش از ميزان مطلق درآمد افراد توجه مي

. ها وجود ندارداما حداقل رفاه يا حداقل معاش مفهومي است كه تعريف واحدي براي آن

فهوم حداقل رفاه يا حداقل معاش، موجب تغيير اساسي در اندازة ترين تغيير در مكوچك

رغم عدم توافق راجع به حداقل معاش، هر محقق ناچار است يك تعريف علي. شودفقر مي

پس از تعريف . عملياتي از آن ارائة دهد تا به كمك آن امكان محاسبة اندازة فقر فراهم آيد

هزينة . شود ما به ازاي ريالي آن فراهم ميو تعيين حداقل معاش، شرايط براي محاسبه

كه فقر از ابعاد مختلفي با توجه به اين. ريالي تامين حداقل معاش به خط فقر موسوم است

توان انتظار داشت كه با توجه به شود بنابراين ميهمچون فقر نسبي و فقر ذهني تعريف مي

.مفاهيم مختلف فقر، انواع خط فقر را بتوان اندازه گرفت

تعريف خط فقر) 2

خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك ) 1998(به عقيدة مارتين راوليون 

شود، افرادي كه به زمان و مكان معين براي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي

شوند و كساني كه به اين سطح حداقل رفاه اين سطح رفاه دسترسي ندارند فقير تلقي مي

ها از گيري فقر و تعيين فقيرها و تميز آنبراي اندازه. باشندرند غيرفقير ميدسترسي دا

باشد، اين آستانه چيست و چگونه غيرفقيرها به يك آستانه يا مالك به نام خط فقر نياز مي

توان بر اساس واحد پولي و حداقل مخارج براي شود؟ اين آستانه را ميگيري مياندازه

همين ابهام . باشداما مفهوم ادامة حيات خود، كامالً روشن نمي. د حيات تعريف نموةادام

بعضي از محققين، . موجب شده است كه تعاريف مختلفي از فقر و خط فقر ارائة شود

حداقل معاش براي ادامة حيات را بر حسب ميزان انرژي و پروتئين مورد نياز بدن تعريف 

 كالري در روز 2150بر اساس نياز بدن براي مثال در كشور چين حداقل معاش . كنندمي
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درصد ديگر با مصرف 10درصد آن از غالت و تنها 90طوري كه تعريف شده است به

2000در كشور اندونزي خط فقر بر حسب . هايي به جز غالت تامين شده باشدخوراكي

. درصد آن از طريق غالت تامين شده باشد66طوري كه شود، بهكالري تعريف مي

 كالري روزانه تعريف شده 2000رهاي تايلند و فيليپين حداقل معاش بر حسب در كشو

 كالري انرژي مورد نياز فرض 2000مين أدر كشور تايلند براي محاسبة هزينة ريالي ت. است

 درصد آن از 77 درصد آن و در مناطق روستايي 70شود كه در مناطق شهري معادل مي

.طريق مصرف غالت تامين شده باشد

شود كه مرز بين اي تعريف ميته به اين كه فقر مطلق يا نسبي در نظر گرفته شود، آستانهبس

به اين . شودناميده مي» خط فقر«اين آستانه . كندفقيران و ساير افراد جامعه را مشخص مي

فهوم مطلق و نسبي است كه انتخاب هر مشود كه خط فقر نيز داراي دو ترتيب مالحظه مي

هاي فقر باشد زيرا شاخصهاي عملي فقرزدايي حائز اهميت مي در سياستيك از اين دو

هاي متفاوتي در مقابل تغييرات اقتصادي ـ مبتني بر هر يك از اين دو مفهوم، حساسيت

.دهندمدت و بلندمدت و يا نابرابري درآمد از خود نشان مياجتماعي كوتاه

هاي آمدي است كه با توجه به زمينهبر اساس تعريف، خط فقر مطلق عبارت از مقدار در

جامعة مورد بررسي، براي تامين حداقل نيازهاي افراد ... فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و

شود تا فرد مورد الزم است و عدم تامين آن موجب مي...) مانند غذا، پوشاك، مسكن و(

 نيازهاي روش«اين روش تعيين خط فقر را . بررسي به عنوان فقير در نظر گرفته شود

).100:1371ابوالفتحي، (».گويندنيز مي) Basic-Needs Approach(» اساسي

هاي غذايي مصرفي در نظر گرفته در اين روش ابتدا ميزاني از درآمد براي تامين هزينه

شود سپس مقداري درآمد ثابت براي تامين هزينة حداقل ساير نيازهاي اساسي به آن مي

در روش ديگر ). روش روانتري(شود يب خط فقر محاسبه ميشود و بدين ترتافزوده مي

هاي غذاي الزم براي زنده ماندن فرد و با استفاده از ميانگين با در نظر گرفتن حداقل هزينه
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هندسي نسبت هزينة غذا به هزينة كل فرد در جامعة مورد بررسي، خط فقر يا حداقل 

براي ). روش ارشانسكي(آيد  دست ميهاي اساسي بهدرآمد مورد نياز براي تامين هزينه

از ضريب انگل . توان از تابع انگل استفاده نمودمحاسبة نسبت هزينة غذا به كل مخارج مي

به كمك ضريب انگل . توان وضعيت هر فرد جامعه را شناسايي نمودمحاسبه شده مي

سپس با توان نسبت هزينة غذا به مخارج كل را براي متوسط جامعه محاسبه نمود و مي

مقايسة اين نسبت با نسبت هزينة غذا به كل مخارج هر فرد مشخص نمود كه آيا وي فقير 

 در برخي مواقع براي .)Food-Rario Methodروش نسبت غذا ،(باشد يا خيرمي

به اين صورت كه . شودي تعديل به كار گرفته ميكتعيين خط فقر، روش ارشانسكي با اند

ت هزينة غذا به كل هزينة فرد در كل جامعه مورد بررسي، از به جاي ميانگين هندسي نسب

.شودترين طبقة درآمدي جامعه استفاده ميميانگين نسبت غذا به كل هزينه پايين

گاهي اوقات براي تعيين خط فقر مطلق از روش حداقل درآمد الزم براي تامين نيازهاي 

ازهاي اساسي براي زندگي، شود بلكه براي مشخص كردن حداقل نياساسي استفاده نمي

هاي كيفي نظير حداقل كالري و پروتئين دريافتي روزانه، حداقل سطح حداقل ويژگي

زيربناي مسكوني سرانه، حداقل ميزان تحصيالت سرپرست خانوار، حداقل تعداد افراد 

شوند و در صورتي كه هر يك از افراد جامعه نيز در نظر گرفته مي... باسواد خانواده و

.شودها را دارا نباشد فقير محسوب ميقل يكي از اين ويژگيحدا

خط فقر نسبي يا به صورت درصد معيني از درآمد جامعه و يا به شكل يك مرز درآمدي كه 

انتخاب خط فقر . شودگيرند، تعريف ميتر از آن قرار ميدرصد معيني از افراد جامعه پايين

.عنوان فقير معرفي شونداي افراد بههشود كه همواره در جامعه عدنسبي موجب مي

در خصوص كاربرد خط فقر نسبي بايد توجه داشت كه هر قدر هم درآمد افراد جامعه باال 

هذا همواره درصدي از باشد و تمامي آحاد جامعه از حداقل نيازها برخوردار باشند، مع

.شوندافراد جامعه در مقايسه با ساير افراد جامعه فقير تلقي مي
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هاي ترين اشكال خط فقر نسبي است كه استفاده از آن را در سياستين مسئلة مهما

ها در گيري اثرات اين سياستكند؛ زيرا كاربرد آن، در اندازهفقرزدايي دچار مشكل مي

هاي فقر نسبي بيش از خط فقر نسبي و شاخص. آوردكاهش فقر تناقضاتي را به وجود مي

دهند زيرا تنها ميزان نابرابري توزيع درآمد در جامعه را نشان ميگر فقر باشند كه نمايانآن

گذارد و رشد و توسعة اقتصادي ـ ها اثر ميتغييرات نابرابري توزيع درآمد در جامعه بر آن

دهد، در حالي كه خط فقر مطلق در نتيجة رشد و ها را تغيير نمياجتماعي جامعه اندازة آن

از اين رو انتخاب خط فقر مطلق در مقايسه با . كندير ميتوسعة اقتصادي ـ اجتماعي تغي

هاي خط فقر نسبي، از مزاياي قابل توجهي برخوردار است و به همين دليل عمدة بررسي

.انجام شده در خصوص فقر متكي بر كاربرد خط فقر مطلق است

ن طور خالصه خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك زمان و مكان معيبه

افرادي كه به اين سطح رفاه . شودبراي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي

شوند و كساني كه به اين سطح رفاه حداقل و باالتر از آن دسترسي ندارند فقير تلقي مي

باشنددسترسي دارند غيرفقير مي

هاداده) 3

زم براي انواع مطالعه هاي ال مركز آمار، داده هزينه خانواردرآمداطالعات طرح آماري

. سازدهاي فقر و توزيع درآمد را فراهم ميكنندگان و محاسبة شاخصپيرامون رفتار مصرف

هاي خام طرح آماري هاي مختلف از دادهدر اين مطالعه براي محاسبة خط فقر به روش

. استفاده شده است1363ـ79هاي درآمد و هزينة خانوار مركز آمار در طي سال

هاي مورد نياز ابتدا مخارج هر يك از خانوارهاي نمونه سرانه شد و تخراج دادهبراي اس

اي هاي عملكرد تغذيهماتريس. سپس خانوارها در قالب ده دهك درآمدي قرار گرفتند

هاي مختلف هاي درآمدي، انواع خط فقر بر اساس مخارج و مقادير مصرف دهكدهك
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به شدند تا در اين مقاله امكان محاسبة فقر درآمدي براي مناطق شهري و روستايي محاس

.هاي مختلف فراهم آيدبه روش

1363ـ79: اندازة خط فقر در مناطق شهري و روستايي ايران) 4

كه كدام مفهوم از فقر مورد نظر بسته به اين. هاي محاسبه خط فقر بسيار متنوع استروش

 به مفهوم فقر مطلق يا نسبي و براي مثال توجه. باشد روش محاسبه نيز فرق خواهد داشت

به . كنندة روش محاسبة خط فقر باشندتواند تعيينيا مفهوم عيني و ذهني فقر هر كدام مي

عبارت ديگر خط فقر مقدار معين و غير قابل تغيير نيست، بلكه بسته به مفهومي كه از فقر 

 فقر بر اساس در اين بررسي خط. در نظر است، روش محاسبة آن نيز متفاوت خواهد بود

ميانگين مخارج خانوارها و درصدي از نياز به كالري، درصدي از ميانة مخارج خانوارها، 

1379 تا 1363هاي معكوس ضريب انگل در مناطق شهري و روستايي كشور طي سال

هاي طرح هالزم به توضيح است كه تمامي محاسبات بر اساس داد. برآورده شده است

.باشددرآمد خانوارهاي شهري و روستايي مركز آمار ايران ميآمارگيري از هزينه و 

)روش پژويان(برآورد خط فقر بر اساس نياز كالري ) 1-4

با توجه به مفهوم مطلق فقر و روش نيازهاي اساسي غذايي، خط فقر را براي ) 1994 (پژويان

هري و روستايي در اين مطالعه با استفاده از روش پژويان خط فقر ش. ايران محاسبه نمود

در اين روش ابتدا الزم است با توجه به نظر . شود محاسبه مي1379 تا 1363براي دوره 

ها مغذيريزهاي غذايي مثل كالري، پروتئين و متخصصين تغذيه حداقل نياز هر فرد به ارزش

و  كالري 2179در اين مطالعه صرفاً به حداقل نياز هر فرد به كالري به ميزان . تعيين شود

 در مرحلة .شودبسنده مي) 1381: و طرح الگوي مصرف1371:پژويان( كالري در روز 2300

موجود در هر صد يي هاي غذا مصرفي خانوارها و ارزشهايبعد دو ماتريس حاوي داده
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 در ماتريس اول ميزان مصرف ده دهك درآمدي .مواد غذايي تنظيم شدگرم از هر يك از 

 براي 1379 تا 1363 مورد نظرهايم غذايي براي هر يك از سالاز هر يك از اقال) مخارج(

كالري، (هاي غذايي  ارزش ماتريسپس از آن. مناطق شهري و روستايي تنظيم گرديد

موجود در هر صد گرم از مواد غذايي تنظيم شد و با ضرب ...) پروتئين، سديم، كلسيم و

هاي درآمدي براي هر يك از كاي هر يك از دهنمودن دو ماتريس فوق، عملكرد تغذيه

، )كالري( ميزان انرژي ،ضربها حاصل در واقع ماتريس.محاسبه شدمورد نظر هاي سال

و ده دهك ) روستايي(دريافتي فرد شاخص شهري ... پروتئين، سديم، فسفر، كلسيم و

.سازددرآمدي را مشخص مي

وش نيازهاي اساسي غذايي، به فقر بر اساس رخط جا كه در اين مطالعه براي محاسبة از آن

نياز بود بنابراين در مرحلة بعد اولين دهكي كه ميزان انرژي ) كالري(ارقام انرژي 

ها به تفكيك مناطق كالري يا بيشتر بود براي هر يك ازسال) 2300 (2179اش برابر دريافتي

. ثبت شددريافتي دهك مورد نظر ) كالري(شهري و روستايي شناسايي شد و ميزان انرژي 

ام اولين دهكي باشد كه حداقل انرژي دريافتي را دريافت i، دهك tبراي مثال اگر در سال 

tكرده باشد رقم انرژي دريافتي اين دهك به صورت 
iCگيرد مورد توجه قرار مي.

 تامين ام بر ميزان انرژي دريافتي اين دهك هزينةiدر مرحلة بعد با تقسيم مخارج كل دهك 

.گرددمشخص مي) كالري(هر واحد انرژي 

t
i

t
it

ci C
E

E =

tدر رابطة فوق
iE كل دهك مخارجi ،امt

iC ميزان انرژي دريافتي دهك i ام و
t
ciE مخارجي است كه دهكi استام براي تامين هر واحد كالري متحمل شده.
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 يا 2179(ام نسبت به حداقل انرژي توصيه شده iدر مرحلة بعد مازاد انرژي دريافتي دهك 

شود و عدد به دست آمده را در هزينة هر واحد انرژي ضرب محاسبه مي)  كالري2300

.كنيممي

2179−= t
i

t
i cEC)(

t
i

t
i

t
i EECEE ×= )()(

tدر روابط فوق
ciEازاد كالري دريافتي دهك  مiام وt

ciEE)( مخارج اضافي دهكi ام

.باشدمي

tام iدر آخرين مرحله با كم نمودن مخارج اضافي دهك 
ciEE)( از كل مخارج دهكi ،ام

.شود محاسبه ميtخط فقر براي سال 
t
i

t
i EEEPL )(−=

 كالري انرژي نياز دارد در آن صورت ميزان 2179نها به اگر فرض شود هر نفر در روز ت

 نشان داده شده 1 در جدول شماره 1379 تا 1363هاي خط فقر برآوردي در طي سال

هاي مورد مطالعه اين نتايج داللت بر آن دارد كه خط فقر در مناطق شهري طي سال. است

10867ك فرد شهري از طوري كه مقدار ماهانة آن براي يروند صعودي داشته است به

 افزايش يافته است؛ يعني ساالنه 1379 ريال در سال 153408 به 1363ريال در سال 

هاي  درصد داشته است كه با توجه به تورم دورقمي در تمامي سال18رشدي نزديك به 

در مناطق روستايي خط فقر براي يك نفر در هر ماه . مطالعه، اين رشد دور از انتظار نيست

 ريال افزايش 5/84684به79 ريال برآورد گرديده كه در سال 4/3503 حدود 63ل در سا

 درصد داشته كه رشد ساالنة آن بيشتر از 22يافته است، يعني ساالنه رشدي نزديك به 

2/1هاي مورد مطالعه مناطق شهري است ولي مقدار مطلق خط فقر شهري در تمامي سال

.ي بوده است برابر بيشتر از مناطق روستاي3تا 
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 كالري در روز طي 2179برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي بر پاية نياز به : 1جدول 

)سرانه ـ ماهانه ـ ريال(1363-79هاي سال

روستاييشهريسال

63108673503

64116084320

65126579208

66142559079

672500712754

68204558851

692103011678

701766310119

713150219046

723747025639

736335539162

745637640120

757723445852

764026450177

7711075261316

7811328064471

7915340884684

هاي پژوهشيافته: ماخذ

 در اين صورت مقدار  كالري در نظر بگيريم2300اگر نياز روزانة هر فرد به كالري را معادل 

نتايج حاصل از برآورد . افزايش خواهد يافت)  كالري2179(خط فقر نسبت به فرض قبلي 

.  درج گرديده است2خط فقر با اين فرض براي مناطق شهري و روستايي در جدول شماره 
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 ريال در 11470دهد يك نفر شهري در ماه براي تامين حداقل رفاه خود به اين نتايج نشان مي

.  ريال افزايش يافته است5/161928 اين رقم به 1379 نياز داشته است كه در سال 1363سال 

2300براي مناطق روستايي خط فقر بر پاية نياز به .  درصد بوده است18ط فقر رشد ساالنة خ

 اين رقم به 79 ريال برآورد گرديده كه در سال 3698 براي هر نفر در ماه 63كالري در سال 

. درصد داشته است22 ريال افزايش يافته است، يعني ساالنه رشدي معادل 89383

 كالري در روز طي 2300ري و روستايي بر پاية نياز به برآورد خط فقر مناطق شه: 2جدول 

سرانه ـ ماهانه ـ ريال1363-79هاي سال

روستاييشهريسال

63114703698

64139395018

65133606222

66225398813

672639616579

68215729347

692342712305

702187518082

713325120104

725169127062

737598442390

745950742348

758152348398

768560458538

7711690264721

7813800868052
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795/16192889383

هاي پژوهشيافته: ماخذ

برآورد خط فقر بر پاية درصدي از ميانه يا ميانگين خارج خانوارها) 2-4

توان با محاسبة ميانه يا ميانگين ميفقر  نسبي گيري خط فقر بر پاية مفهومبه منظور اندازه

البته در اين روش . عنوان خط فقر اقدام نمودمخارج خانوارها و تعيين درصدي از آن به

اگرچه به مفهوم نسبي فقر تاكيد شده اما ديدگاه نظري مستدلي براي تعيين درصد مورد نظر 

اختياري و تجربي است و هر محقق  درصد 66 درصد و يا 50وجود ندارد، و در واقع تعيين 

با اين حال براساس مطالعات گذشته، در اين تحقيق از . تواند آن را براي خود تعيين نمايدمي

عنوان دو معيار تعيين خط فقر استفاده شده  درصد ميانه يا ميانگين مخارج به66 درصد و 50

 يا 50ود، سپس در مرحلة بعد شدر اين روش ابتدا ميانه يا ميانگين مخارج محاسبه مي. است

.شودعنوان خط فقر در نظر گرفته مي درصد ميانه يا ميانگين مخارج به66

ميانه) 1-2-4

هاي تعيين خط فقر كه بر پاية مفهوم نسبي استوار است تعيين ميانة مخارج يكي از روش

 تعيين خط به منظور. عنوان خط فقر است درصد آن به66 درصد يا 50خانوارها و محاسبه 

مرتب گرديد و سپس از مخارج ) ايهزينه(فقر ابتدا مخارج خانوارها در ده دهك درآمدي 

عنوان ميانة مخارج خانوارها هاي پنجم و ششم ميانگين گرفته شد و اين ميانگين بهدهك

عنوان خط فقر  بهآن درصد 66 درصد اين ميانه و بار ديگر 50بار در نظر گرفته شد و يك

. گرفته شددر نظر

 درصد ميانة مخارج براي مناطق شهري و روستايي طي 50نتايج برآورد خط فقر براساس 

اين نتايج داللت بر آن دارد .  درج گرديده است3 در جدول شماره 1379 تا 1363هاي سال

 ريال الزم 7829 براي تامين حداقل نيازهاي خود حدود 1363كه يك نفر شهري در سال 
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 ريال افزايش يافته است؛ يعني ساالنه رشدي 170467 اين رقم به 1379ال داشته كه در س

.دهد درصد رشد بيشتر نشان مي3 درصد داشته كه نسبت به روش نياز كالري، 21معادل 

 برابر 63 درصد ميانة مخارج در سال 50خط فقر برآوردي در مناطق روستايي بر پاية 

ريال افزايش يافته است؛ يعني ساالنه رشدي 98344 به 79 ريال بوده كه در سال 3834

مقايسة خط فقر شهري و روستايي داللت بر آن دارد كه خط .  درصد داشته است22معادل 

.فقر مناطق شهري حدود دو برابر خط فقر در مناطق روستايي است

 درصد ميانه مخارج طي 50برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي بر پاية : 3جدول 

سرانه ـ ماهانه ـ ريال1363-79ي هاسال

روستاييشهريسال

6378293834

6466893387

6575563562

665/82865/4426

67101655120

68120943085

69115566078

70149958553

711939611119

722472113566

733546918804

746138135350

758313343155

769688252459

7712182363758

7814505583900

7917046798344
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هاي پژوهشيافته: ماخذ

 درصد ميانة مخارج 66 نتايج مربوط به برآورد خط فقر بر پاية 4در جدول شماره 

اين نتايج .  درج گرديده است1379 تا 1363هاي خانوارهاي شهري و روستايي طي سال

 ريال نياز 10334 در جامعة شهري هر نفر ماهيانه به 63در سال داللت بر آن دارد كه 

225016 به 79اين رقم در سال . كرده باشدمين أداشته تا حداقل مايحتاج زندگي خود را ت

 درصد 21اي معادل به عبارت ديگر اين خط فقر از رشد ساالنه. ريال افزايش يافته است

 درصد ميانة مخارج 66 فقر برآوردي بر پاية در مناطق روستايي خط. برخوردار بوده است

 ريال افزايش يافته؛ يعني 129814 به 79 ريال بوده كه در سال 5060 برابر 63در سال 

. درصد داشته است22ساالنه رشدي معادل 

 درصد ميانة مخارج طي 66برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي بر پاية : 4جدول 

 ـ ماهيانه ـ ريالسرانه1363-79هاي سال

روستاييشهريسال

63103345060

6488294470

6599734702

66109385843

67134186759

68159644073

69152548023

701979411290

712560214678

723263217907

734681924821

748102346662
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7510973556956

7612788469246

7716080694160

78191473110748

79225016129814

هاي پژوهشيافته: ماخذ

ميانگين) 2-2-4

خط فقر بر پاية درصدي از ميانگين مخارج، همانند خط فقر بر پايه درصدي از ميانه 

50نتايج حاصل از برآورد خط فقر براساس . مخارج، بر مفهوم نسبي فقر استوار است

 درج گرديده 5 خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره درصد ميانگين مخارج

 برآوردي براي هر نفر در ماه در  خط فقر63اين نتايج داللت بر آن دارد كه در سال . است

 ريال افزايش يافته؛ يعني ساالنه 234199 به 79 ريال بوده كه در سال 10723مناطق شهري 

ق روستايي خط فقر برآوردي بر پاية معيار براي مناط.  درصد داشته است21رشدي معادل 

 ريال 130477 به 79ريال در هر ماه بوده كه در سال 5/5052 برابر 63الذكر در سال فوق

مقايسة مقادير خط فقر بر . درصد داشته است5/22افزايش يافته يعني ساالنه رشي معادل 

 درصد ميانة 50ناظر آن بر پاية هاي مورد مطالعه با مقادير متپاية اين معيار در تمامي سال

مخارج در جامعة شهري و روستايي داللت بر آن دارد كه همواره خط فقر برآوردي روش 

.تر از روش دوم بوده استاول بزرگ

 درصد ميانگين مخارج طي 50برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي بر پاية : 5جدول 

السرانه ـ ماهيانه ـ ري1363-79هاي سال

روستاييشهريسال

63107235/5052

6490974331
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65106404773

66117665/5518

67137556391

68161607669

69154995/9785

702077711794

712620814450

723315217454

5ادامه جدول 

734797024772

748587947721

7511699156160

7613627269696

7716879288222

78199759113365

79234199130447

هاي پژوهشيافته: ماخذ

 درصد ميانگين مخارج خانوارهاي 66 نتايج برآورد خط فقر براساس 6در جدول شماره 

دهد خط اين نتايج نشان مي.  ارائه گرديده است79 تا 63هاي شهري و روستايي طي سال

 ريال در ماه براي هر نفر بوده كه در سال 14154 برابر 1363فقر جامعة شهري در سال 

.  درصد داشته است21 ريال افزايش يافته؛ يعني ساالنه رشدي معادل 309143 به 1379

6669 برابر 1363الذكر در سال براي جامعة روستايي خط فقر برآوردي بر پاية مالك فوق

 ريال افزايش يافته؛ يعني 172190رقم  به 1379ريال براي هر نفر در ماه بوده كه در سال 

. درصد داشته است22ساالنه رشدي معادل 

 درصد ميانگين مخارج طي 66برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي بر پاية  : 6جدول 
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سرانه ـ ماهيانه ـ ريال1363-79هاي سال

روستاييشهريسال

63141546669

64120085717

65140456300

66155317284

67181568436

682133110124

6ادامه جدول 

692045912917

702742515568

713459419075

724244123039

736332032699

7411336062992

7515442874131

7617987991999

77222805116453

78263683149642

79309143172190

هاي پژوهشيافته: ماخذ
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برآورد خط فقر بر پايه معكوس ضريب انگل) 3-4

روش اول) 1-3-4

كننده، قانون انگل همواره مورد توجه محققين بوده است و از اين در نظرية رفتار مصرف

براساس اين قانون با . شوداي استفاده ميهاي حمايتي و يارانهقانون در تنظيم سياست

در واقع . يابدرج خوراكي از كل مخارج خانوار كاهش ميافزايش درآمد خانوار، سهم مخا

در . رود كه درصد بااليي از مخارج خانوارهاي فقير به مواد غذايي اختصاص يابدانتظار مي

گيري خط فقر، از قانون انگل، كه ناظر به رابطة بين ويژه براي اندازهبحث پيرامون فقر و به

.شودباشد استفاده ميمخارج خوراكي و مخارج كل خانوارها مي

براي اين كار ابتدا با . شوددر اين روش براي محاسبة خط فقر از ضريب انگل استفاده مي

. شودتخمين رابطة بين مخارج خوراكي و كل مخارج خانوار، ضريب انگل تخمين زده مي

:شودبراي تخمين ضريب انگل معموالً از الگوهاي زير استفاده مي

4++= EF
10

αα)1

µββ ++= InFInF
10

) 2

θγγ ++= EInF
10

)3

ληη ++= InEF
10

) 4

 مخارج كل خانوارها ه بE اشاره به مخارج خوراكي خانوارها و Fهاي فوق، در تمامي مدل

تخمين الگوهاي . باشند جمالت پسماند الگوهاي فوق ميλ و ε ،µ ،θ. داللت دارد

فوق مستلزم دسترسي به اطالعات مخارج خوراكي و مخارج كل خانوارها در قالب 

. باشدهاي درآمدي ميهاي درآمدي يا چندكگروه
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هاي مخارج ك در قالب ده(Cross-Section)هاي مقطع ـ زماني در اين مقاله از داده

1363-79هاي دورة استفاده شد و الگوهاي اقتصاد سنجي فوق براي هر يك از سال

 بهترين الگو تعيين و ضريب انگل 2R و  tتخمين زده شدند و سپس با توجه به مقادير

).71: 1381خداداد كاشي، فرهاد، (مشخص شد 

عدد حاصل را در ها را معكوس نموده و در مرحلة بعد ضريب انگل هر يك از سال

ها محاسبه متوسط مخارج خوراكي خانوارها ضرب نموده تا خط فقر براي هر يك از سال

الزم به توضيح است خط فقر محاسبه شده بر پاية معكوس ضريب انگل با مفهوم .شود

.باشدنسبي فقر سازگار مي

1379 تا 1363هاي نتايج حاصل از برآورد خط فقر در مناطق شهري و روستايي براي سال

اين نتايج داللت بر آن دارد كه .  ارائه شده است7با استفاده از اين روش در جدول شماره 

 ريال در 22459 درصد داشته، زيرا از 23خط فقر شهري در ماه براي هر نفر رشدي معادل 

در .  افزايش يافته است1379 ريال در سال 614995 به 1363ماه براي يك نفر در سال 

هاي روستايي نرخ رشد ساالنة خط فقر بر پاية معكوس ضريب انگل طي سالمناطق 

 به 1363 ريال براي هر نفر در ماه در سال 13300 درصد بوده زيرا از 22مطالعه برابر 

اين رشد بسيار .  افزايش يافته است1379 ريال در ماه براي هر نفر در سال 305573

دهند در طي تمامي محاسبات نشان مي. تنزديك به نرخ رشد ساالنه مناطق شهري اس

.تر از خط فقر مناطق روستايي بوده استهاي مطالعه، خط فقر شهري بزرگسال

هاي ضريب انگل طي سالفقر مناطق شهري و روستايي بر پاية معكوسط برآورد خ: 7جدول 

سرانه ـ ماهيانه ـ ريال روش اول-79-1363

روستاييشهريسال

632245913300

641798810648
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65190419736

662290111212

672729115387

683160320708

694313523509

706553229443

718059535514

729966541682

7315826063463

74243782112104

75387542142441

76423715169379

77433032189611

78511707269149

79614995305573

هاي پژوهشيافته: ماخذ

روش دوم) 2-3-4

هاي درآمدي را محاسبة خط فقر براساس معكوس ضريب انگل از آن جهت كه كلية گروه

باشد، زيرا اين روش خط فقر را بيش كند مورد انتقاد ميدر محاسبة ضريب انگل لحاظ مي

شود كه از حاسبة ضريب انگل پيشنهاد ميبراي رفع اين مشكل در م. كنداز اندازه تعيين مي

كاربرد اين پيشنهاد، خود مستلزم تعيين فقرا از قبل . هاي فقير استفاده شودمخارج گروه

باشد و در واقع بايد به ترتيبي فقيرها را شناسايي كنيم؛ در صورتي كه هدف، تعيين خط مي

 جاي استفاده از متوسط براي رفع اين مشكل به. باشدفقر و سپس شناسايي فقيرها مي

عنوان شاخصي از مخارج فقيرها مخارج خوراكي خانوارها، مخارج دهك اول درآمدي به
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كاربرد روش اخير موجب تخمين پاييني از خط فقر نسبي برحسب . در نظر گرفته شد

.شودمعيار معكوس ضريب انگل مي

 در مناطق شهري )8ه جدول شمار(بر پاية نتايج حاصل از برآورد خط فقر در اين روش 

 ريال نياز داشته است تا حداقل امكانات رفاهي را 5035 هر نفر ماهانه به 63در سال 

افزايش يافته است؛ يعني ريال 142949 به 79كه اين رقم در سال فراهم نمايد، در حالي

 خط 1363در سال . درصد داشته است23خط فقر برآوردي، ساالنه نرخ رشدي معادل 

 به 79 درصد رشد ساالنه در سال 21كه با  ريال برآورد شد 3199ايي معادل فقر روست

. در ماه براي هر نفر افزايش يافت ريال65721رقم 

هاي برآورد خط فقر مناطق شهري و روستايي بر پاية معكوس ضريب انگل طي سال: 8جدول 

سرانه ـ ماهانه ـ ريال روش دوم-79-1363

روستاييشهريسال

6350353199

6441472706

6556181970

6651503103

6766413785

6890184457
8ادامه جدول 

69118374172

70108184117

71142315459

7229127285

733150212052

746161321928

758680130564
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766856934242

7713381748112

7815062664118

7914294965721
هاي پژوهشيافته: مأخذ

گيرينتيجه) 5

گونه كه قبالً اشاره شد خط فقر يك واقعيت خارجي ثابت نيست بلكه با توجه به همان

توان مقادير باور محقق نسبت به مسائل ارزشي و اخالقي و همچنين روش محاسبه، مي

. دهندر اين امر گواهي مي ب8 تا 1جداول شمارة . متعددي براي خط فقر در اختيار داشت

گردد خط فقري كه بر پاية مفهوم مطلق ساخته با مقايسة ارقام اين جداول مشخص مي

خط فقر بر . تر از خط فقري است كه بر مفهوم نسبي فقر استوار استشود كوچكمي

 ريال در ماه 153408 معادل 1379در سال )  كالري2179(اساس حداقل انرژي مورد نياز 

ر فرد شهري برآورد شد در حالي كه در همان سال براساس روش معكوس ضريب براي ه

شود خط فقر بر  ريال برآورد شد بر اين اساس مالحظه مي614995انگل خط فقر معادل 

 و در 1379در سال . باشدحسب روش دوم، چهار برابر خط فقر مبتني بر روش اول مي

 ريال و 305573 ضريب انگل، معادل مناطق روستايي، خط فقر بر حسب معيار معكوس

در واقع .  ريال برآورد شد84684به ميزان )  كالري2179(برحسب حداقل انرژي مورد نياز 

 برابر خط فقر مبتني بر حداقل انرژي مورد نياز 6/3خط فقر مبتني بر روش ضريب انگل 

، صرفاً  كالري2179علت اين تفاوت اين است كه خط فقر مبتني بر معيار . باشدمي

براساس حداقل نيازهاي انسان برآورد شده است و بر مفهوم مطلق فقر استوار است در 

حالي كه در روش معكوس ضريب انگل، خط فقر براساس الگوي مخارج كلية افراد جامعه 

.باشدشود و بر مفهوم نسبي فقر استوار ميمحاسبه مي
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تعديل شده محاسبه شده است و  خط فقر بر اساس معيار ضريب انگل 8در جدول شماره 

در . تعديل به نحوي صورت گرفته است كه مفهوم فقر مطلق اندازة خط فقر را متأثر كند

فقيرترين فرد ( معكوس ضريب انگل در مخارج دهك اول درآمدي 8جدول شمارة 

ضرب شده است بنابراين خط فقر محاسبه شده به شدت متأثر از مخارج دهك ) جامعه

. دهندة اين خط فقر بر دو مفهوم متفاوت فقر تأكيد دارند اجزاي تشكيل.گردداول مي

معكوس ضريب انگل، بر مفهوم نسبي و مخارج دهك اول، بر مفهوم مطلق فقر اشاره 

باشد؛ اما با مقايسة ارقام دست آمده برآيندي از اين دو مفهوم ميدارند و لذا خط فقر به

 وزنة اهميت 8محاسبة خط فقر جدول شماره گردد در  مشخص مي8 و 1جداول شماره 

.مفهوم مطلق فقر بر مفهوم نسبي فقر تسلط دارد

 و به 1379 و 1363هاي  خط فقر بر اساس معيارهاي مختلف براي سال9در جدول شماره 

با مقايسة خط فقر برحسب معيارهاي . تفكيك مناطق شهري و روستايي درج شده است

گردد توزيع درآمد در مناطق شهري و خارج جامعه مشخص ميمرتبط با ميانگين و ميانة م

باشد زيرا خط فقرهاي مرتبط با ميانگين، روستايي ايراني به صورت چوله راست مي

 و 79هاي با مقايسة اندازة خط فقر در سال. باشندبزرگتر از خط فقرهاي مرتبط با ميانه مي

2179(عيار حداقل انرژي گردد در مناطق شهري خط فقر براساس م مشخص مي63

كه ميزان افزايش خط فقر براساس معيار  برابر افزايش يافته است در حالي1/14) كالري

نكتة قابل توجه ديگر اين است كه در .  برابر افزايش يافته است3/27معكوس ضريب انگل 

به هاي محاسها، خط فقر شهري بزرگتر از خط فقر روستايي بوده و كلية روشتمامي سال

عالوه بر اين با مقايسة ميزان افزايش خط فقر . نمايندخط فقر اين نكته را تأييد مي

توان نتيجه گرفت كه نابرابري در توزيع درآمد در مناطق هاي مختلف، ميبرحسب مالك

1363هاي كه در طي سالتوضيح اين. شهري نسبت به مناطق روستايي افزايش يافته است

كه خط فقر  برابر شده است در حالي1/14 بر مفهوم مطلق فقر  خط فقر مبتني1379تا 
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خط فقر اخير از نحوة توزيع درآمد .  برابر شده است3/27برحسب معكوس ضريب انگل 

ف هاي مختلدر مناطق روستايي، اندازة خط فقر برحسب روش. باشددر جامعه متأثر مي

.محاسبة خط فقر تقريباً به يك نسبت افزايش يافته است

1363 به خط فقر سال 1379نسبت خط فقر سال : 9جدول 

روستاييشهريروش

15340884684
=1/14 كالري2179

10867
1/24=

3503
16192889383

=1/14 كالري2300
11470

2/24=
3698

17046798344
=7/21 درصد ميانه50

7829
7/25=

3834
225016129814

=7/21 درصد ميانه66
10334

7/25=
5060

234199130447
=8/21 درصد ميانگين50

10723
8/25=

5052
309143172190

=8/21 درصد ميانگين66
14154

8/25=
6669

614995305573
=3/27)1(معكوس ضريب انگل 

22459
9/22=

13300
14294965721

=3/28)2(معكوس ضريب انگل 
5035

5/20=
3199

افزايش سطح . افزايش اندازة خط فقر در طي دورة مطالعه به عوامل مختلفي وابسته است

هاي حمايتي و ، جنگ و سياست60 در دهة .باشدها يكي از اين عوامل ميعمومي قيمت

بود، ولي با آغاز دهة ها و به ويژه قيمت مواد خوراكي شده اي موجب تثبيت قيمتيارانه

چند برابر شدن خط فقر، . ها داد سياست كنترل قيمت جاي خود را به رهاسازي قيمت70

هاي توزيعي به ويژه در مناطق شهري ويژه خط فقر نسبي، ناشي از عدم موفقيت سياستبه
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 شناسايي نمود اما چون هدف اين مقاله توانالبته داليل متعدد ديگري را مي. باشدمي

يابي آن در اين مقاله خودداري صرفاً ارايه تصوير تحوالت خط فقر بوده است لذا از ريشه

تواند موضوع مطالعة ديگري توسط نويسندگان اين بررسي علل تحول خط فقر مي. كنيممي

.مندان باشدمقاله يا ساير عالقه
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