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 چکیده
 از کشور مختلف های استان در فقر بررسی .است برخوردار  فراوانی اهمیت از هستند مواجه مشکل با توسعه و درآمد نظر از که کشورها تمامی در فقر بررسی      

ود. در این ش داده بالاترتخصیص اولویت با های استان به فقرزدایی برای بیشتری منابع که کند می فراهم را امکان این زیرا است، اهمیت حائز ریزی برنامه دیدگاه

پس از تعیین خط فقر می توان شاخص مساعدت اجتماعی  .آمده استپژوهش ابتدا خط فقر با استفاده از معادلات همزمان و به روش سیستم مخارج خطی بدست 

ان ایی استان سیستان و بلوچسترا جهت چگونگی پرداخت مساعدت برای فقرا تعیین نمود که در این بخش شاخص مساعدت اجتماعی برای خانوارهای شهری و روست

 33درصد خط فقر تعیین گردیده است. شاخص مساعدت اجتماعی بیان می کند برای حمایت از فقرا مقدار مساعدت اجتماعی پرداخت شده را بایستی  33برابر 

 درصد خط فقر سالانه در نظر گرفت.

 
 ان و بلوچستان.فقر، خط فقر، شاخص مساعدت اجتماعی، استان سیست :كلیدي واژه هاي

 

 مقدمه  -1

 خصوصی و سازی آزاد ساختاری، اصلاح برنامة پذیرش دلیل بهاخیر  دههچند  اواخر از اما است بوده مطرح جهانی مسئله یك عنوان به فقر همواره    

 عیتیوض چنین به پاسخ در .گرفت قرار توجه مورد بیشتری شدت با پذیر آسیب گروههای از حمایت و فقر جهان کشورهای از بسیاری توسط سازی

-2003 دهه ملل سازمان مثال برای. گرفتند پیش در را عملی و نمادین اقدامات ای منطقه و المللی بین نهادهای فقر، توسعه از جلوگیری منظور به و

 ناهگاهپ توسعه با گرسنگی حذف برای مؤثر اقدام برای را جهانیان فقر، از رها دنیایی تحقق برای جهانی بانك. نهاد نام فقر کنی ریشه دهه را 1991

 و توسعه سازمان,  1993 سال در راستا همین در (1331 کاشی، فرهادنمود.) دعوت آموزش و مسکن بهداشت، از عمومی برخورداری و مسکن و

 خارج فقرشدید شرایط از هستند، فقیر که افرادی از نیمی ، 201٢ سال تا جهانی مشارکت طریق از که کرد هدفگذاری 1اقتصادی های همکاری

 گزارش در که آنچه رغم به. است جهانی چالش بزرگترین هزاره توسعه اهداف مجموعه از هدف نخستین عنوان به فقر کاهش( 2،200٢)فوستر.شوند

 فقر در زیادی افراد هنوز اما است، یافته کاهش نصف به 201٢ سال از پیش جهانی شدید فقر آنکه بر مبنی آمده 2012سال هزاره توسعه اهداف

 برای ریزی برنامه مسیر در قدم اولین ای جامعه هر در فقر وضعیت از آگاهی و بررسی (3،2012 هزاره توسعه اهداف گزارش.)برند می سر به شدید

 -1: است مهم ،اساسی دلیل دو به فقر گیری اندازه فقر، زمینة در مطالعات براساس( 1390 خواه، وسعادت مکیان. )است محرومیت و فقر با مبارزه

 در. مختلف های مکان در یا زمان طول در فقر شدت تغییرات نحوه و روند بررسی -2پذیر آسیب و محروم قشرهای به ها کمك انواع سازی دفمنده

 هدف روهگ تر دقیق هرچه شناسایی نیازمند کند، یاری را فقیر قشرهای مالی، منابع تخصیص با است تلاش در که نهادی عنوان به دولت ، میان این

 برنامه لویتاو در فقرا فقیرترین که کرد انتخاب فقر شناسایی برای را  هایی روش باید دولت، مالی محدودیت گرفتن نظر در با ترتیب، بدین.  است

 (1390وعبدلی، فراهانی).گیرند قرار فقرزدایی

                                                           
1 Organisation for Economic Co-operation and Development 

2 Foster 
3 The Millennium Development Goals 
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 مساعدت اجتماعی در جوامع بین المللی  1-1

 ارتقاء طریق از پذیری وآسیب فقر کاهش جهت شده طراحی های وبرنامه ها سیاست مجموعه امر این که دارد می بیان اجتماعی حمایت راهبرد    

 درآمدی اختلالات و مخاطرات برابر در خود حمایت و مراقبت در آنها ظرفیت تقویت و افراد گرفتن قرار ریسك معرض در کاهش ، کارآمد کار بازار

:  اجتماعی بیمه های اجتماعی، مساعدت اجتماعی و برنامه بازار کار؛ مساعدت .شود می بندی گروه دسته سه در اجتماعی حمایت برنامه. باشد می

  .دارند می تدریاف نامکفی و اندک مزایای یا و نمایند احراز را بیمه شمول توانند نمی که است فقیران نظیر هایی گروه به انتقالی مبالغ ارائه صورت به

بانك توسعه آسیایی می  2020تقویت حمایت های اجتماعی به عنوان یك اولویت جهت تحقق رشد فراگیر اجتماعی، یکی از سه رکن مهم راهبرد 

ك جهانی، سازمان بین المللی کار و انجمن بین المللی تامین اجتماعی نیز بر ( علاوه بر بانك توسعه آسیایی، بان2013، 1باشد.)بانك توسعه آسیایی

لغایت  2012این مفهوم توجه ویژه داشته اند لذا می توان گفت یکی از راهبردهای مهم نهادهای بین المللی تقویت حمایت اجتماعی در سالهای 

 قرآن کریم به اهمیت مساعدت اجتماعی می پردازیم. خواهد بود. علاوه برآن از طرف دیگر با مرور آیات شریف   2020

 مساعدت اجتماعی از منظر قرآن و اهل بیت 1-2
 الیبزرگترین عنوان قرآنی در حوزه تامین اجتماعی که ارتباط کاملی با حوزه امداد و مساعدت اجتماعی دارد، انفاق است. بسیاری از عناوین م    

 ان و امثال آن را مصادیقی از انفاق دانسته اند که می توان به این آیات اشاره کرد.همچون زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه، احس

 کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند و سپس آزادی)زخم زبانی( به دنبال انفاقشان : » خداوند متعال در سوره بقره می فرماید

 « 2آنهاست نمی آورند، آنان را در نزد پروردگارشان پاداشی در خور

 کیست که خدا وامی نیکو دهد تا خدا نیز آن را چندین برابر به او برگرداند و خدای کاستی و : » خداوند متعال در سوره بقره می فرماید

 «3فزونی می دهد و به سوی او بر می گردید 

  :پیش هرآنچه و شد خواهد نابود و پذیردمی فنا(  دنیا جاه و مال از)  شماست نزد در هرآنچه» خداوند متعال در سوره نخل می فرماید 

 « 2ماند.می باقی اوست نزد و فرستیدمی خدا

 که می توان به موارد زیر اشاره نمود. بیان نموده اند سخنان ارزشمندی امامان بزرگوار در رابطه با مساعدت اجتماعی

  پس هیچ تنگدستى گرسنه نماند مگر  تنگدستان را واجب کرده است.خداوند سبحان در ثروت ثروتمندان روزى » )ع( فرمود:علی  امام

 .«٢آن که توانگرى حق او را نداده باشد. و خداوند تعالى از این کار مؤاخذه خواهد کرد

 نکردم فقیر را فقیر و داشت من به که کرامتی جهت به نکردم غنی را غنی من که فرمایدمی تعالی خدای»: )ع( فرمودجعفر بن موسی امام 

 مستوجب اغنیاء نبودند فقرا اگر و کنممی امتحان را فقرا و اغنیاء آن به که است چیزی فقر و غنا بلکه ، داشت من نزد که خواری سبب به

 «3.گشتندنمی بهشت

قرار گرفته است. گستره شمول احسان تا آنجاست که به جز کافر  دمورد تاکیکریم بسیاربنابراین دعوت و سفارش به نیکوکاری و احسان در قرآن 

زیرا  تحربی به سایر انسانها می توان احسان کرد. از طرفی وام بدون بهره مورد تاکید و سفارش قرآن کریم است و خوشایندتر از انفاق و صدقه اس

ند و از نظر روانی احساس بهتری نسبت به پذیرش صدقه در فرد ایجاد می دریافت کننده را وادار به تلاش برای کسب درآمد و باز پرداخت وام می ک

 کند.

 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-3

 دیگر طرف از و  اجتماعی رفاه سطح افزایش ضرورت و کشور یك پایدار توسعه رسیدن فرآیند در فقر کاهش اهمیت به توجه با طرف یك از    

 دهپدی این که است ضروری ، رفاهی های برنامه و خدمات از برداری بهره جهت شرایط واجد افراد تعیین همچنین آن، چگونگی و سطح تعیین اهمیت

طرح هرگونه سیاست فقرزدایی پایدار نیازمند اطلاع دقیق از کمیت وکیفیت فقر می باشد از طرفی  (1332 ، وپرمه خالدی. )گیرد قرار تحقیق مورد

متفاوتی به خود می گیرد، در این راستا هدف اصلی این پژوهش آن است که بر اساس آخرین اطلاعات به تناسب مکان و زمان این موضوع جلوه های 

                                                           
1 Asian Development Bank 

 ( . 232قرآن کریم ) بقره /  2

 .(  22٢قرآن کریم ) بقره /  3
 ( .92قرآن کریم ) نخل/  2

 . 331و  333، ص ٢ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج  ٢
 .23٢ ،2ج ، کافی اصول 3
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آماری موجود خط فقر برای خانوارهای شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان جهت تعیین چگونگی مساعدت های اجتماعی به گروههای 

 نیازمند برآورد می گردد.

 مطالعات در حوزه بحث 1-2
(، با مطالعه ای ارتباط فقر، نابرابری و رشد اقتصادی در بنگلادش را مورد بررسی قرار داده است. وی با 2000)1دنوو.  الف( مطالعات خارجی    

در رابطه رشد، فقر و نابرابری ( panel dataبا استفاده از روش داده های تابلویی) 1933-93نقطه  جغرافیایی در بنگلادش و داده های  ٢انتخاب 

بانك  .نواحی مورد نظر را تعیین کرده است و نتیجه می گیرد فقر به طور معنا داری در مناطق شهری کاهش یافته اما نابرابری افزایش یافته است

 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه تهیه شده است . نتایج 3٢( گزارشی در زمینه شاخص های برنامه حمایت اجتماعی در  2013) 2توسعه آسیایی

محاسبه شاخص حمایت اجتماعی نشان می دهد که علی رغم رشد شیب دار تولید ناخالص داخلی در دهه های اخیر ، اکثرکشورها با درآمد متوسط 

 ترکیه در فقر بررسی به ،( 201٢) 3سکرمتناسب با آن نظام حمایتی خود را تقویت نکرده اند ، لذا ضرورت دارد که آنها این نظام ها راگسترش دهند. 

 ار پس و یافته کاهش 2003 تا 2003 سالهای در رشدی روبه روند با  مطلق فقر که است آن از حاکی نتایج و پرداخته 2012 تا 2003 سالهای طی

 می ار جمعیتی ترکیب در تغییر و بیکاری کاهش و داخلی ناخالص تولید در رشد فقر کاهش دلایل از. است کرده طی 2012 سال تا ملایمی روند آن

 .برشمرد توان

(، با تعیین خط فقر مطلق برای مناطق شهری و روستایی و با در نظر گرفتن خط فقر بر اساس هزینه های 133٢ابراهیمی ).  ب( مطالعات داخلی

 23، به 1333سال درصد روستاییان زیر خط فقر بوده اند که این رقم در 22، 1310خوراکی و غیرخوراکی ، به این نتیجه رسیده است که در سال 

 درصد رسیده است. 21به  1333درصد شهر نشینان زیر خط فقر بوده اند که این رقم در سال  33، 1310درصد رسیده است. همچنین در سال

ای لهخط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی با استفاده از آمار و اطلاعات بودجه خانوار در مناطق شهری طی سا ی( در تحقیق1392محمودی )

تخمین زده شد . خط فقر برای خانوار    𝐼𝑆𝑈𝑅𝐸با روش  مورد محاسبه قرار گرفته است.معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و1339-1332

افزایش یافته است .نتایج گویای این است که خط فقر  1339ریال در سال  9191٢11به رقم  1332ریال در سال  2٢00332شهری چهار نفره از 

 موقعیت شغلی، تحصیلات، سن، مانند خانوار گوناگون های (، در پژوهشی ویژگی1393رشد نموده است. ابراهیم نگهداری ودیگران ) %11ی سالانه نسب

 سن، متغیرهای ضرایب مطالعه، نتایج اساس مد نظر قرار گرفته است. بر خانوار مخارج  سیستم و گیری استون مطلوبیت تابع در را خانوار بعُد و تاهل

 .بود مثبت غیرغذایی و غذایی مخارج میزان بر جنسیت تاهل، فعالیت،وضعیت نوع سواد،

 روش تحقیق -2
می باشد. به منظور برآورد صحیح مدل از رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری  (LES)در این پژوهش، مدل مورد استفاده، سیستم مخارج خطی     

(ISURE )مخارج خطی به صورت زیر است: استفاده شده است. سیستم 

(1) 𝑐𝑖= 𝑝𝑖𝑞𝑖= 𝑝𝑖𝛾𝑖+ 𝛽𝑖[𝑡𝑐−∑ 𝑝𝑖𝛾𝑖
𝑛
𝑖=1 ]+𝜀𝑖

 

)میل نهایی به مخارج فرا  𝛽𝑖) هزینه مصرفی گروه کالایی( معلوم، اما   𝑐𝑖)شاخص قیمت گروه کالایی(، 𝑝𝑖  ، )هزینه کل سالانه(  tcدر رابطه فوق 

نیز  𝜀𝑖)مقدار حداقل معاش( پارانترهای مجهول سیستم مخارج خطی هستند و با استفاده از روابط اقتصاد سنجی برآورد می شوند؛  𝛾𝑖معیشتی( و 

 بیانگر جزء اختلال می باشد که به هنگام برآوردهای سنجی به مدل افزوده می شود.

 هدفمند، درمانی مساعدت فرزند، رفاه هزینه کمك اجتماعی، انتقالات هب مربوط های داده توانند می تحلیلگران اجتماعی های مساعدت قالب در

 حالت ترین ساده در لذا (2013)بانك توسعه آسیایی،.دهند قرار بررسی مورد را افتادگان کار از و( اجتماعی های مستمری) سالمندان به مساعدت

 :شود می بیان ذیل صورت به( اجتماعی مساعدت برنامه)اجتماعی حمایت شاخص

(2) SPI𝐴 =  

 کل مخارج مساعدت اجتماعی

 کل مزایا بگیران

0.25 × (
 تولید ناخالص داخلی

 کل جمعیت
)

=
سرانه مساعدت اجتماعی

0.25 ×  سرانه تولید ناخالص داخلی
 

SPI𝐴 شاخص مساعدت اجتماعی : 

                                                           
1 wodon 
2 Asian Development Bank 
3 seker 
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 معرفی داده ها 2-1
 آمارگیری نتایج نشریه از خانوار هزینه به مربوط اطلاعات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری و روستایی از نشریات مرکز آمار ایران و     

 ندر ای .است شده تهیه ایران آمار مرکز توسط که است  شده استخراج بلوچستان و سیستان استان روستایی و شهری خانوارهای درآمد و هزینه از

لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات  -2مسکن  -3پوشاک وکفش  -2 اتگروه خوراکی و دخانی -1گروه عمده کالایی وجود داردکه عبارتند از: 3پژوهش 

  .کالا و خدمات متفرقه -3تفریح،سرگرمی، آموزش و خدمات فرهنگی  -1حمل ونقل و ارتباطات  -3بهداشت و درمان  -٢خانوار 

 النامهس از استفاده با نیاز مورد اطلاعات بلوچستان و سیستان استان در است اجتماعی مساعدت برنامه برای اجتماعی حمایت شاخص تعیین برای

 .است گردیده استخراج گردد، می منتشر ایران آمار مرکز توسط که 133٢ -92 سالهای برای بلوچستان و سیستان استان آماری های

 برآورد مدل و تفسیر نتایج 2-2
ارائه شده است. علائم پارامترها مطابق با انتظارات تئوریك می باشد.  ASUREنتایج کلی تخمین معادلات تقاضا به روش سیستمی 1در جدول     

. درصد معنا دار هستند ٢( همگی مثبت و کوچکتر از یك و بزرگتر از صفر و از نظر آماری در سطح βبرآورد مربوط به میل نهایی مخارج فرا معیشتی )

درصد معنادار هستند. نتایج مربوط به خوبی برازش نیز برای همگی  ٢( نیز همگی مثبت و از نظر آماری در سطح 𝛾برآورد مخارج حداقل معیشت )

 درصد می باشد که نشان می دهد انتخاب روش سیستمی معادلات به خوبی انجام پذیرفته است. 90معادلات بالاتر از 
 

 (ISUR)نتایج تخمین پانل سیستمی توابع تقاضا به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط  :1جدول 

 گروه كالایی

 خانوارهاي روستایی خانوارهاي شهري

میل نهایی به مخارج 

 فرامعیشتی
 حداقل معاش

میل نهایی به مخارج 

 فرامعیشتی
 حداقل معاش

 ٢2٢22 0,22 31131 0,12 خوراک و دخانیات

 9313 0,9 12293 0,13 پوشاک

 2٢021 0,13 ٢3113 0,29 مسکن

 19٢9 0,03 12933 0,21 لوازم و اثاث منزل

 ٢391 0,0٢ 1٢229 0,02 بهداشت و درمان

 1233 0,11 233٢3 0,13 حمل و نقل و ارتباطات

 2299 0,12 3122 0,01 تفریح و امرفرهنگی

 33٢1 0,11 10٢99 0,03 كالا و خدمات متفرقه

 Evies8منبع : یافته های محقق با استفاده از نرم افزار 

  

 ارزش کالایی، گروه هر به مربوط قیمت های شاخص نظرگرفتن در با و معاش حداقل مقدار به مربوط شده زده تخمین پارامترهای از استفاده با   

 برای آن مجموع شده ضرب مربوطه قیمت شاخص در کالا هر مقدار که است نحو این به محاسبه روش شود؛ می محاسبه خانوار معاش حداقل پولی

-92در جداول زیر خط فقر برای خانوارهای شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سالهای   .گردد می محاسبه کالایی گروههای تمام

 گروه کالایی محاسبه شده است. 3با استفاده از مجموع حداقل معاش در  133٢

 

 1831-22تعیین حداقل معاش براي خانوارهاي شهري استان سیستان و بلوچستان طی سالهاي  :2جدول 

 کالاو خدمات
 سال های مورد مطالعه

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

خوراک و 

 دخانیات
6205887 7432200 9661860 10516563 14901561 28279521 42066252 64920267 

 12787236 8133378 5494742 4682854 2972090 2609640 2189198 1971728 پوشاک

 28534956 23188284 20224368 17725380 15981900 13831608 11506968 9937836 مسکن
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لوازم و اثاث 

 منزل
1827642 2112806 2709058 2864602 3097918 3784904 5055180 7751276 

بهداشت و 

 درمان
2348248 2780820 3491474 3862250 4634700 4835537 5700681 8404256 

 13870472 10402854 6705972 5330388 4585280 4413332 3840172 3496276 حمل و نقل

تفریح و 

 امورفرهنگی
896686 950622 1031526 1112430 1206818 1537176 1988890 2703542 

 کالا و خدمات

 متفرقه
1950216 2215191 2681547 3179700 3508269 4398585 6444192 7769067 

حداقل معاش 

 سالانه
28634519 33027977 40430045 45074815 55087888 75260805 102979711 146741072 

حداقل معاش 

 ماهانه
2386209 2752331 3369170 3756234 4590657 6271733 8581642 12228422 

 42 37 37 22 11 22 15 - نرخ رشد

 .1و جدول شماره 133٢-92منبع: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 

 

 1831-22 يسالها یو بلوچستان ط یستاناستان س ییروستا يخانوارها يحداقل معاش برا یینتع :8جدول 

 کالا و خدمات
 سال هاي مورد مطالعه

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

خوراک و 

 دخانیات
8250978 1024803

0 

1261296

0 

1371659

4 

1681728

0 

2165224

8 
33687114 

4866500

4 

 9179677 5910203 3936911 3308166 2785824 2505307 1982965 1741140 پوشاک

 9517860 8140275 6787737 6236703 5911092 5460246 5034447 مسکن
1152162

0 

 5388243 3310944 2339946 2125053 1926078 1774857 1432620 1241604 و اثاث منزل لوازم

 3723930 2412459 2196579 2153403 2077845 2002287 1397823 1052415 بهداشت و درمان

 5681874 4222104 2747362 2036192 1856528 1796640 1616976 1369938 حمل و نقل

تفریح و 

 امورفرهنگی
340252 351747 393129 413820 457501 521873 820743 1278244 

کالا و خدمات 

 متفرقه
620675 724680 805200 879010 1063535 1375550 2117005 2452505 

حداقل معاش 

 سالانه

1965144

9 
2321508

7 

2780147

2 

2989240

2 

3474886

7 

4291074

4 
61998432 

8789109

7 

حداقل معاش 

 ماهیانه
1637620 1934590 2316789 2491033 2895738 3575895 5166536 7324258 

 42 44 23 16 8 20 18 - نرخ رشد

 .1و جدول شماره 133٢-92منبع: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 

 پس از تعیین خط فقر، می توان شاخص مساعدت اجتماعی را برای دوره مورد نظر تعیین کرد.

 

 تعیین شاخص مساعدت اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان :4 جدول
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 سال
محصول ناخالص داخلی 

 سیستان و بلوچستان استان

 )میلیارد ریال(

 جمعیت استان
سیستان و 
 بلوچستان

سرانه محصول 
 ناخالص )ریال(

سرانه مساعدت های اجتماعی 
 سیستان و بلوچستان استان

 شاخص مساعدت
 اجتماعی
(𝑆𝑃𝐼𝐴) 

1385 23352.8 2406000 9706068.2 1347941 55.5 

1386 27438.9 2431000 11287084 1392664 49.3 

1387 34605.7 2456000 14090269 1431984 40.6 

1388 40386.4 2482000 16271716 1421842 34.9 

1389 49203.3 2508000 19618541 1511249 30.8 

1390 77312.8 2534000 30510182 1682132 22.1 

1391 100283 2596000 38629815 2056270 21.2 

 33,3میانگین:  2127009 - 2659000 - 1392

 .133٢-92، سالهای 22و2منبع:سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان فصل 

نیز مقدار واقعی حداقل معاش با استفاده از نسبت سرانه مساعدت های اجتماعی به حداقل معاش برای خانوارهای شهری و روستایی  ٢در جدول 

 بدست آمده است. 133٢-92استان سیستان و بلوچستان طی سال های 

نسبت مساعدت هاي اجتماعی به حداقل معاش براي خانوارهاي شهري و روستایی در استان سیستان و بلوچستان طی  :1 جدول

 1831-22دوره 

 سال
مساعدت های 

 اجتماعی

حداقل معاش 
 خانوارهای شهری

حداقل معاش خانوارهای 
 روستایی

نسبت مساعدت های 
اجتماعی به حداقل معاش 

 خانوارهای شهری

های نسبت مساعدت 
اجتماعی به حداقل معاش 

 خانوارهای روستایی

1385 1347941 28634519 19651449 0.05 0.07 

1386 1392664 33027977 23215087 0.04 0.06 

1387 1431984 40430045 27801472 0.04 0.05 

1388 1421842 45074815 29892402 0.03 0.05 

1389 1511249 55087888 34748867 0.03 0.04 

1390 1682132 75260805 42910744 0.02 0.04 

1391 2056270 102979711 61998432 0.02 0.03 

1392 2127009 146741072 87891097 0.01 0.02 

 0.05 0.03 41013693 65904604 1621386 میانگین

 .2،3و جدول  133٢-92طی سالهای  21و 12فصل  -منبع: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان

 نتیجه گیري -3
 استان شهری خانوارهای سالانه فقر خط که طوری به است داشته صعودی روند روستایی و شهری مناطق در فقر خط، دهد می نشان نتایج    

 حداقل رشد میانگین. است رسیده 123121012 ،(1392) دوره انتهای در که بوده ریال 23332٢19 ،(133٢)دوره ابتدای در سیستان و بلوچستان

 ،(133٢)دوره ابتدای در روستایی خانوارهای سالانه فقر خط همچنین. است بوده درصد 23,٢ شهری خانوارهای برای دوره این در معاش

 خانوارهای برای دوره این در (معاش حداقلخط فقر) رشد میانگین. است رسیده ریال 31391091 ،(1392) دوره انتهای در که بوده ریال193٢1229

 را هبیم شمول توانند نمی که فقیران نظیر گروههایی به است مبالغی ارائه صورت به عموما اجتماعی های مساعدت .است بوده درصد 22,٢ روستایی
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 های مساعدت زمینه در شان پیشرفت بر نظارت جهت ها دولت به کمك منظور به شاخص این. دارند می دریافت اندکی مزایای یا و نمایند احراز

 پرداخت چگونگی جهت را مذکور شاخص توان می فقر خط تعیین از پس. است شده طراحی تطبیقی مطالعات در تسهیل همچنین و اجتماعی

 رابرب بلوچستان و سیستان استان روستایی و شهری خانوارهای برای اجتماعی مساعدت شاخص بخش این در که نمود تعیین فقرا برای مساعدت

 درصد 33 باید شده پرداخت اجتماعی مساعدت مقدار فقرا از حمایت برای کند می بیان اجتماعی مساعدت شاخص. گردید تعیین فقر خط درصد33

 خط درصد 3شهری خانوارهای برای ،133٢-92 سالهای طی بلوچستان و سیستان استان در شاخص این واقعی مقدار اما باشدسالانه  فقر خط از

 .است برآورد شده سالانه فقر خط درصد ٢ روستایی خانوارهای برای و سالانهفقر
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Abstract. Poverty discussin in all countries that are having difficulty in terms of income and development is of great 

importance. Poverty study in different provinces from the perspective of planning is important, because it is possible that 

more resources allotment for poverty alleviation in the province be given priority.In this study, the poverty line using 

simultaneous equations and obtained by linear expenditure system. After estimating the poverty line can estimated social 

assistance index, how payment assistance for the poor.The social assistance index for urban and rural households in 

Sistan-Baluchistan province is determined 36 percent of the poverty line.The social assistance index states to support the 

poor, amount of social assistance paid 36 percent of the annuall poverty line should be considered. 
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