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93-108هايهصفح/ 1يشماره/ 6جلد / اقتصاد کشاورزي

کاربرد آزمون تقریب میانگین براي تعیین خانوارهاي 
ایرانهاي نقدي دولت درکمکمشمول

1محمد بخشوده

26/11/1390: پذیرشتاریخ 27/8/1390: تاریخ دریافت

چکیده
در ایـن مطالعـه     . دست جامعه است  ها نیازمند تعیین افراد تنگ    ارانهیحمایتی دولت از جمله      يهاهدفمندي برنامه 

يبـراي تعیـین خانوارهـا   1387خـانوار سـال      يدرآمـد و هزینـه     يهاکارگیري داده با به ) درآمد(گزین  روش جاي 
دستان از  جاي تشخیص تنگ  هببر اساس نتایج،    . شددهها آزمو ارانهیف  نقدي دولت پس از حذ     يهامشمول کمک 

فـردي، مالکیـت و کیفیـت    يهـا یژگـ یبر اسـاس و را هر خانوارهايتوان امتیازیي درآمد خانوارها، مروي اندازه 
نقـدي  ياهها را براي دریافت کمک    ي فقر و درنتیجه مستحق بودن آن      اندازهو   سنجید، ها و مکان زندگی   ییدارا

دردارند،باغ   ،کامپیوترشخصی هستند و  خودرو، موتورسیکلت،    انندم ییهاییاز جمله کسانی که دارا    . تشخیص داد 
دریافـت  سـزاوار ،نـد دارمترمربـع بـه بـاال    100با مـساحت    ییهاو یا خانه   ،اندهکردکاالیی بادوام سرمایه گذاري     

دسـتان را  ، تعداد قابل قبولی از تنگ     %40خط هدف    گزینشا  تواند ب یچونین دولت م  هم. نقدي نیستند  يهاکمک
. دکنبه خصوص در مناطق روستایی کشور حمایت 

,JEL:C13طبقه بندي  D18

ها، پرداخت نقدي، آزمون تقریب میانگینارانهیحذف : هاي کلیديواژه

استاد بخش اقتصاد کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز1
Email: Bakhshoodeh@gmail.com
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مقدمه
عنوان جبران افزایش    اند به خانوارهایی که ثبت نام کرده     يهمههاي نقدي به    پرداخت کمک 

ـ          از برداشتن یارانه   پسهاي انرژي و نان     قیمت حامل  دولـت  دوش  رهـا بـار مـالی زیـادي را ب
ها، دولت به درستی بر این باور بود        سیاست برداشتن یارانه   کارگیريبهدر توجیه   . ه است گذاشت

هـا را   یارانـه  دبایو می و از این ر    گیرند،میها را   تري از یارانه  تر بخش بزرگ  داراکه خانوارهاي   
ها باید فقط نصیب افـراد      یارانه :ها بسیار روشن است   معناي هدفمند کردن یارانه   . هدفمند نمود 

میلیون  70بیش از   (خانوارها   يهمهبه   نزدیکرسد  اکنون به نظر می   اما هم . با درآمد پایین شود   
ه ممکـن اسـت خانوارهـاي       گرچ. ندگیرهر نفرکمک نقدي می    برايریال   455000ماهانه  ) نفر

کـه  (مبلـغ    ایـن با دریافت    ،تر است خانوارشان بزرگ  ياندازهکه   ییهابه ویژه آن   ،کم درآمدتر 
شـمار آوردن بهگرچه با او ،باشندخوشنودکامال ) ستاهامعادل یا حتا بیش از درآمد فعلی آن       

درصـد اسـت فقـط  هـا ممکـن  تر مبلـغ دریـافتی توسـط آن      داراتر خانوارهاي   کوچکي  اندازه
افـراد جامعـه بـا اصـالت       يها باشد، پرداخت کمک نقدي به همه      کوچکی از درآمد خالص آن    

بر این، پرداخت نقدي به صـورت فعلـی بـار مـالی              افزون. داردنخوانیهمهدفمندي   يبرنامه
هایی بـراي کاسـتن    هاي اخیر زمزمه  یی که در ماه   ، به گونه  می گذارد دوش دولت    رسنگینی را ب  

هاي انرژي و یـا حـذف خانوارهـاي         گزین کردن کارت  جاي. رسداین بار مالی به گوش می     از  
هـاي اجرایـی    است این که هزینه    گفتنآن چه در این میان شایان       . ستا پردرآمد گواه این ادعا   
هـاي  به تنهایی هزینـه    مدقت ک  باهاي درآمدي   تعیین خوشه . ها کم نیست  هر یک از این برنامه    

اما بـه   . طلبدهاي اجرایی قابل توجهی را می     تعیین خانوارهاي پردرآمد نیز هزینه    . شتزیادي دا 
ایـن مـسیري    . جامعه تعلـق گیـرد     دستتنگهاي نقدي دولت فقط به قشر       هر حال باید کمک   

. گرددسان دارند اعمال میهایی یککه برنامهییکشورهاتربیشاست که در 
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95...کاربرد آزمون تقریب میانگین براي تعیین 

واهاپاسی و  (توان در چهار مقوله خالصه کرد       را می  1ردنهدفمند ک  يهابه طور کلی روش   
): 2010و هاسو، 2004واندر اوورا، 

را ) زنـان و یـا کودکـان       اننـد م(که یک گروه مشخص هدف      : 2هدفمند کردن گروهی  -١
همـراه  یی  طور گسترده بهتربیشولی   ،گرچه آسان است  ااین روش   . دهدتحت پوشش قرار می   

.استهاپردرآمدبا پوشش دادن 
تـر از   حمایتی افرادي که درآمدشان کم     يکه بر اساس آن، برنامه     3آزمون درآمد خانوار  -٢

بدیهی است اگر درآمد افراد جامعه به درسـتی و بـا دقـت              . دهدحد معینی است را پوشش می     
.بودمیکامل تعیین شده بود، این روش بسیار دقیق 

وقتی . استپیشینی از روش یوعهبه عنوان زیرمجم(PMT) 4گزینآزمون روش جاي-٣
بـه جـاي درآمـد از ابـزار و عوامـل و              ،نتوان درآمد افـراد جامعـه را بـه درسـتی تعیـین کـرد              

بـه  باشـد گر درآمـد  یی نمایانهاي اقتصادي، اجتماعی و مشخصات خانوار که به گونه        شاخص
کـافی بـا درآمـد    يازهها یا عوامل باید به انـد   این شاخص . شودعنوان تقریبی از آن استفاده می     

یک روش غیررسمی براي تعیین گـروه هـدف    PMTبستگی داشته باشد، در واقع      خانوارها هم 
. است

پوشش  زیری براي قرار گرفتن     یهژویکه بر اساس آن افراد یا خانوارهاي         5هژویانتخاب  -۴
ه در تفاوت این روش بـا روش اول در ایـن اسـت کـ    .شوندحمایتی، انتخاب میيیک برنامه

پوشـش قـرار     زیـر کودکـان یـا زنـان        ماننـد از جامعـه     یهدف قشر معین   يهاروش اول گروه  
پوشش ممکن است مانندا خانوارهـاي روسـتایی شـامل           زیرولی در این روش افراد       ،رندیگیم

. زنان و کودکان را در برگیرد

1
- Targeting Methodology

2
- Group Targeting

3 - Means test
4 - Proxy-Means Tests
5 - Self selection
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از جملـه ایـران   هاي مستقیم تعیین درآمد خانوارها در کشورهاي جهان سوم جا که روشاز آن 
هـاي  هاي نقدي مبتنـی بـر شـاخص       شرایط دریافت کمک   داراي، تعیین افراد    ندارددقت کافی   

.بسیار مفید استPMTمستقیم و به زبان دیگر استفاده از نا
از جملـه زوهـر     . این روش در مطالعات بسیار زیادي معرفی و به کار گرفته شده است            

سـازوکار تعیـین    ) 1994(گـروش   آورده،  را   PMTبـر    هاي مبتنی از آزمون  ییخالصه) 2009(
ی یمقایسه) 2004(و کدي و اسکوستیاس      ،هاي حمایتی را ارزیابی کرده    دارندگان شرایط برنامه  

بـازگو  ) 2009(و زلر ) 2005(پرسند همان گونه که. ندداده اانجامهاي هدفمندي میان شاخص
ـ   یک روش بسیار عالی براي تعیPMTاند، روش  کرده امتیـاز  این دارندگان شرایط اسـت کـه ب

ها، وضعیت اقتصادي هـر یـک را   هاي فردي و اقتصادي آندهی به خانوارها بر اساس شاخص     
):2009شریف، (متغیرهاي زیر است ياراها عمدتا داین شاخص. کندمشخص می

خـانوار و يسواد، سن، جـنس و نیـز انـدازه   انندهاي فردي سرپرست خانوار م ویژگی-١
افراد خانوارآموختگیسطح 

مالکیـت خانـه،     ماننـد (انـد   گیريهایی که به آسانی قابل تعیین و اندازه       مالکیت دارایی -٢
)هامسکونی، داشتن وسایلی مانند تلویزیون، خودرو، ماشین لباسشویی و مانند آنينوع خانه

)شهر و روستا(مکان خانوار -٣
، 2002، کـدي و همکـاران   2009شـریف  (ات زیـادي    هاي خـانوار، مطالعـ    با به کارگیري داده   

ي همـه بـه    نزدیـک که در    ،انداز این روش استفاده کرده    ) 1989و گلوو و کنان      2010هوسون  
گرچـه در برخـی مطالعـات       . هاي مصرفی سرانه تابعی از متغیرهاي باال بوده اسـت         ها هزینه آن
،مانند پروبیت به کار رفته اسـت      هایی  روش) 2006و زلر و همکاران     2007هاسو و همکاران    (

هاي مصرفی سرانه بـه     ترین مربعات معمولی، هزینه   ها با استفاده از روش کم     آن تربیشولی در   
خـانوار بـر روي     ) برخـورداري یـا   (فقـر    يعنوان متغیر تابع و شاخـصی بـراي تعیـین انـدازه           

ضرب ع جبري حاصل  ي جم سپس امتیاز خانوار به شیوه    . شده است  یونمتغیرهاي مزبور رگرس  
هـاي متغیرهـاي خانوارهـا و مقـدار ثابـت           رگرسیون تخمـین زده شـده در انـدازه         هايضریب
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پوشـش قـرار گـرفتن    شـرایط زیـر  براي تعیین این که یک خانوار       . رگرسیون تعیین شده است   
-Cutاست که گـاهی بـه آن        » 1خط هدف «نیاز به تعریف یک      ،یا خیر را دارد   حمایتی   يبرنامه

off line1992و هداد و همکاران 2005، زلروآلکاراز 1997گروش و گلینسکایا (گویند می.(
دسـت  آن خـانوار تنـگ  ،تر باشـد یک خانوار از خط هدف کوچک     ياگر امتیاز برآورد شده   

براي تعیین خط هدف، از توزیع واقعـی   .را دارد حمایت شدن    و شرایط  شودتشخیص داده می  
تـرین  کنند کـه بـیش    یی تعیین می  گزاران آن را به گونه    و غالبا سیاست   ،شودها استفاده می  هزینه

و گـروش   2005،  کاسـتاندا     1994گـروش و بـارکر    (پوشش قرار دهـد      زیردست را   افراد تنگ 
1994.(

روش تحقیق
براي ایران)PMT(گزینآزمون روش جاي

خـانوار در منـاطق   19707بـا 1387هاي خـانوار سـال    در ایران از داده    PMTبراي ایجاد   
بـراي طراحـی مـدل سـعی شـد          . خانوار در منـاطق شـهري اسـتفاده شـد          19335روستایی و   

ایـن  . تـري از خانوارهـا را در برگیـرد        تعـدادبیش  تا جایی که بتوان   متغیرهایی انتخاب شود که     
:متغیرها عبارت بودند از

سرپرسـت، وابـستگی    خـانوار، سـن      يانـدازه (هاي فردي و جمعیتی خانوارها      ویژگی-١
سرپرست، سطح سواد سرپرست، نـوع شـغل سرپرسـت، نـسبت افـراد داراي         یتخانوار، جنس 

)وضعیت ازدواج سرپرست خانوارو درآمد در خانوار، 
، سـاختمان مسکن، مـساحت خانـه، مـصالح اصـلی           دارایی(مشخصات مسکن خانوار    -٢

پـز، وجـود    ووخت گرمـایی و پخـت     مین آب، نوع س   اها، دارا بودن آشپزخانه، منبع ت     تعداد اتاق 
)درمنزل مسکونیشوییدستحمام و 

1
- Targeting line
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، فریـزر و یخچـال،      ديويديو و   یرادیو و تلویزیون رنگی، وید     مانندیدارایی امکانات -٣
شویی، شویی، ماشین ظرف  شخصی و اینترنت، دوچرخه و موتورسیکلت، ماشین لباس        يرایانه
).بزرگ و کوچکيهابرقی، زمین کشاورزي و باغ و داميجارو

، کشاورزي یـا غیرکـشاورزي،      گذرایا   همیشگی(نوع شغل   مانند  اقتصادي   يهاتیفعال-۴
کـاالي بـادوام، سـهم مـواد     يگذاري، خرید یا هزینـه سرمایهيخرید یا هزینه) مزدبگیر یا آزاد  

.برغذاي بیرونيو سهم هزینهسرگرمیيها، سهم هزینهغذایی خانوار از کل هزینه
ان شامل محل اسکان خانوار در شهر یا روستامک-۵

و بقیـه بـه   ،حـذف شـد   داشـت دار در رگرسـیون ن    ها که ضریب معنی   از میان این متغیرها، آن    
ـ دیـد ). 1جدول (هاي سرانه انتخاب شد  هزینه يعنوان متغیرهاي توضیح دهنده    شـود کـه   یه م

اج سرپرسـت بـه صـورت       برخی از متغیرها مانند جنس، سن، وضعیت اشتغال و وضعیت ازدو          
هـاي دیگـر    و برخی متغیرها مانند سن سرپرست در مقولـه         ست،اتعریف شده  1و  0موهومی  

.شدبرداشتهبود که سرانجام از مدل نیز تعریف شده) ترسال یا بیش65سن مانند(
:تخمین زده شدOLSبه روش ) 1(ابطهبر این اساس، ابتدا ر

)1(



30

1
0log

i
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logکه در آن  Yiخانوار، يهاي سرانهلگاریتم هزینهXi   و 1متغیرهاي منـدرج در جـدول ،0

، ژوهانـسون  2002مثـل بـالچ   (پیروي از مطالعات قبلـی    به. ستاعوامل تخمین زده شده    αiو  
، وزن مربــوط بــه هــر متغیــر عبــارت از ضــریب آن در )2009وشــریف2005، پرســاد 2006

بـراي  . ضـرب شـده اسـت   100شده و در   گردن عدد درست    یترکیکه به نزد   است،رگرسیون  
در حـالی    ،و براي متغیرهاي موهـومی     شود،میمتغیرهاي پیوسته، امتیاز در ارزش متغیر ضرب        

.ضرب شده است0این صورت در و در غیر1امتیاز مربوطه در ،اندبوده1که برابر با 
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PMTتعریف متغیرهاي نهایی مدل ).1(جدول

خانوارياندازه
سرپرستیتجنس

سن سرپرست
وضعیت اشتغال سرپرست
وضعیت ازدواج سرپرست

تعداد اتاق براي هر فرد
مساحت خانه براي یک فرد

مصالح اصلی ساختمان
بزرگيخانهداشتن
مین سوختامنبع ت
ب آشامیدنیرسی به آدست

خودرو
موتورسیکلت

دوچرخه
رادیو

تلویزیون
ویوید

رایانه
دام کوچک

باغ
کاالي با دواميخرید یا هزینه

0= در غیر این صورت 1= تر و بزرگ5
0= در غیر این صورت 1= زن 
0= در غیر این صورت 1= تر و بزرگ50
0= در غیر این صورت 1= کار بی

0= غیر این صورت در1= ازدواج نکرده 
ها تقسیم بر تعداد افرادتعداد اتاق

مساحت خانه تقسیم بر تعداد افراد
0= در غیر این صورت 1= وگلی خشت
0= در غیر این صورت 1= مترمربع 100تر از بزرگ

1= گاز مایع 
1= آب لوله کشی 

1= داشتن
1= داشتن
1= داشتن
1= داشتن
1= داشتن
1= داشتن

1= شتندا
1= داشتن
1= داشتن
1= گذاري کرده سرمایه

بگیرحقوقوبگیر مزد
شغل آزاد 

هاسرگرمیيهزینه
برغذاي بیرونيهزینه

ییسرمایهيخرید یا هزینه
هاي بادوامدارایی

سهم مواد غذایی
مکان زندگی

تعداد روزهاي کار
تعداد روزهاي کار آزاد در هفته

1= مثبت هايهزینه
1= مثبت هايهزینه

1= رقم مثبت 
هاي بادوامداراییيارزش سرانه

هاهزینهمواد غذایی به کل هايهزینهنسبت 
0= شهر 1= روستا 
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شـود، بـه   هـم گفتـه مـی   PMT scoreهر خانوار که گاهی يپس از آن امتیاز برآورد شده
ایـن امتیـاز در واقـع معـادل         . ها در رگرسـیون بـه دسـت آمـد         Xiگزینی مجموع   ي جاي شیوه

مقدار این امتیـاز    . است 100در) به صورت لگاریتم  (برآورد شده    يضرب مصرف سرانه  حاصل
و نیـز   ) 2009(ماننـد شـریف      هاي پیـشین  بررسین مطالعه به پیروي از      یبا خط هدف، که در ا     

مـشخص  )در نظر گرفته شد% 75و %  60، %50، %40، %30،  %25،  %20نرخ فقر موجود معادل     
گـر  تـر باشـد نمایـان     هرچه امتیاز از خط هدف کوچـک      . دست بودن خانوار است   تنگ يکننده
. تر بودن خانوار استدستتنگ

کـه  exclusionیا خطاي   (باید در نظر داشت که هر خط هدف مشخص خطاهایی از نوع اول              
under-coverage   یـا خطـاي     (و یـا نـوع دوم       ) شودهم گفته میinclusion   اهی بـه آن  کـه گـ

leakage   گلیـو   1994گـروش   (گذشـته    هايبررسیگونه که در    همان. ددار) شودیهم گفته م ،
شـده   گفتـه ) 2010و هاسـو     2006، شـراینر    2006، زلـر و همکـاران       2002، بالچ   1989وکنان  

باشـد در حـالی کـه       ) تـر کوچک(تر  هاي برآوردي خانوار از خط هدف بزرگ      است، اگر هزینه  
در ایـن صـورت خطـاي    ،از امتیاز تعیین شـده اسـت  ) تربزرگ(تر قعی او کوچک هاي وا هزینه
ي شـیوه دستان بـه    از تنگ  برخیدر خطاي نوع اول     .گیري از نوع اول یا دوم وجود دارد       اندازه

از افــراد برخــیو در خطــاي نــوع دوم، ،انــددســت تــشخیص داده شــدهغیرتنــگنادرســتی
ي دیگـر خطـاي نـوع اول نـشان          بـه گفتـه   . شـوند می هشناختدست  دست به عنوان تنگ   تنگنا

و خطـاي نـوع دوم       ،شرایط داده نشده   يدارندهست که به افراد     ا هاسهمی از پرداخت   يدهنده
.شرایط داده شده استيندارندهست که به غلط به افراد اهاسهمی از پرداخت

,IRIS(ةاي پیشینبررسیبه پیروي از  ل از چند شاخص به شـرح  براي تعیین دقت مد) 2005
:زیر استفاه شد

ها به درستی توسـط مـدل تعیـین         نسبت کل خانوارهایی که وضعیت فقر آن      : دقت کل -١
.شده است
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اند به کـل    دست تشخیص داده شده   نسبت افرادي که به درستی تنگ     : دقت برآورد فقر  -٢
دستانتنگ

دسـت تـشخیص داده     تنگنسبت افرادي که به درستی غیر     : دستانبرآورد غیرتنگ دقت-٣
دستاناند به کل غیرتنگشده

خطاي نوع اول-۴
خطاي نوع دوم-۵

، )2002(س  یمطالعات تجربی مانند احمد و به و       تربیشدو معیار آخر در     که  شود  ییادآوري م 
) 2009(و کـدي و بـارکر   ) 2002(، بالچ   )2010(، االتاس و همکاران     )2002(کدي و همکاران    

.ستاهکار رفتبه
دو در دو اسـتفاده  (cross tab)معیارهاي باال از جدول متقـاطع  يتر محاسبهاي آسانی بیشبر
دسـتان  ها و نیز دقـت تنـگ      دقت کل مربوط به آن     يخط هدف بهینه نیز با توجه به اندازه       . شد

.تعیین شد

نتایج و بحث
) 2(شـماره    شامل ضرایب و وزن مربوط بـه متغیرهـا در جـدول            PMTنتایج برآورد مدل    

مانـده در مـدل   متغیرهاي باقیيهمهشود ضریب میدیدههمان گونه که . نشان داده شده است  
يدهنـده نشانکه   ،است% 70به   نزدیکضریب تعیین تعدیل شده     . استدار  از نظر آماري معنی   

، منجر بـه امتیـاز کلـی        داردمطابق این جدول، متغیرهایی که وزن مثبت        . دقت کافی مدل است   
را تـر باشـد او    رو هرچه مقدار متغیـر مربـوط بـراي خـانواري بـزرگ            و از این   ،دشومیباالتر  

ي رایانـه بر این اساس، کسانی که داراي خودرو، موتورسیکلت،         . دهدیتر نشان م  دستغیرتنگ
و یـا در     ،انـد کـرده   گـذاري   کـاالیی بـا دوام سـرمایه      در  در ماه گذشته     ،یا باغ هستند   ،شخصی

و بنـابراین  ،نـد دارامتیاز کل بـاالتري  ،کنندیمترمربع به باال زندگی م  100با مساحت   يهاخانه
. نقدي نیستنديهادریافت کمکيشایسته
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PMTمدل يرهایو وزن مربوط به متغهاضریب). 2(جدول

وزن متغیرtضریبمتغیر
مقدارثابت

خانوارياندازه
سرپرستیتجنس

سن سرپرست خانوار
سرپرستختگیآمووضعیت 

وضعیت اشتغال سرپرست
بودنوحقوق بگیربگیر مزد

شغل آزاد
وضعیت ازدواج سرپرست

خودرو
موتورسیکلت

دوچرخه
رادیو

تلویزیون
ویوید

رایانه
کشیآب لوله

دام کوچک
هر فرددر برابراتاق دتعدا

هر فرددر برابرمساحت خانه 
ییسرمایهيخرید یا هزینه
بزرگيمالک خانه

صالح اصلی ساختمانم
مین سوختامنبع ت

باغداشتن
هاي تفریحیهزینه

برهاي غذاي بیرونهزینه
ارزش دارایی ثابت بادوام

سهم مواد غذایی
مکان زندگی

310/6
083/0-
017/-
084/0-
043/0-
036/0-
015/0-
023/0
045/0
118/0
013/0
015/0
051/0
063/0
084/0
077/0
030/0
001/0
070/0
010/0
004/0
016/0
087/0-
039/0
035/0
104/0
130/0
277/0
011/0-
444/0-

1/121
9/17-
4/2-
4/17-
4/8-
63/2-
9/9-
6/15

73/2
0/23
4/2
4/2
7/10
8/4
9/15
1/18
4/5
6/6
8/12
8/5
5/26
3/3
0/15
7/6
3/3
6/24
8/31
6/5
9/69
5/31-

631
8-
2-
8-
4-
4-
2-
2
4
12
1
2
5
6
8
8
3
0
7
1
0
2
9-
4
4
10
13
28
1-

44
R2 = 0.700                                                       Adjusted  R2 = 0.699
Std. Error of the Estimate = 0.360                  F = 2864.561
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کـه امتیـاز   شـود ییادآوري م . ستا) 2009(شریف   يهاافتهیاین نتایج تا حد زیادي منطبق بر        
جـا  در ایـن  بـه دلیـل طـوالنی بـودن         آن  نتـایج    اما،خانوارهاي نمونه تعیین گردید    يکلی همه 

.گزارش نشده است
،نقدي است  يهادریافت کمک  يشایستهکند چه فردي    یکه این نتایج مشخص م    عالوه بر آن  

دقـت  يهـا پاسـخ بـر اسـاس شـاخص       . باید دید که سرانجام کدام خط هدف باید مالك باشد         
.، فقر واقعی در مقابل فقر برآوردي نمایش داده شده است3در جدول . شودتعیین می

خطوط هدف مختلفPMTفقر برآورد شده توسط مدل ). 3(جدول
کل کشورمناطق شهريمناطق روستایی

خط هدف
برآورديواقعیبرآورديواقعیبرآورديواقعی

%20
%25
%30
%40
%50
%60
%75

7/63
5/73
2/80
0/91
7/96
8/98
7/99

0/61
8/69
7/75
6/83
2/86
5/86
4/87

7/19
5/24
8/29
1/40
4/49
1/60
1/62

6/1
3/3
4/6
1/19
6/34
7/49
6/51

9/41
2/49
2/55
8/65
3/73
6/79
1/81

6/31
8/36
4/41
6/51
6/60
3/68
6/96

هاي تحقیقیافته: مأخذ

واقعی در مناطق روستایی و کل کـشور در تمـام خطـوط             شود که فقر برآوردي و      یمالحظه م 
پایین خط هدف با هم      ترازهايدیگر است اما در مناطق شهري این دو در          تقریبا نزدیک به یک   

ي تبعیـت  کـه بـه انـدازه     بـل  ،علت این امر نه تنها به نوع متغیرهاي انتخاب شـده          .فاصله دارند 
مجموع تفـاوت میـان فقـر بـرآوردي و واقعـی بـا            در. ها بستگی دارد  میانگین از آن   يهاهزینه

رسـد  یبر این اساس، به نظر م. ابدییافزایش و پس از آن کاهش م      % 40به  % 20حرکت از خط    
. دانتخاب خط هدف باالتر در مجموع دقت باالتري دار
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خـانواري کـه واقعـا       22726، از میـان     %20بر اساس جدول متقـاطع، در سـطح خـط هـدف             
% 56چـونین   و هـم   ،انـد دست تـشخیص داده شـده     غیرتنگ%) 83(19624ند،ادست  غیرتنگ

هدف  هايدر خط . انددست تشخیص داده شده   مدل تنگ  باند نیز   ادست  افرادي که واقعا تنگ   
و % 77و  %66،  %72و  %80،  %72و  %87،  %64و  %87،  %61و  %87ها بـه ترتیـب      دیگر این نسبت  

.اندبوده% 78و % 64
شود، یم دیدههمان طور که     .دقت برآورد مدل نشان داده شده است       يهاشاخص 4در جدول   
خطـاي ریـزش  ن  یتـر و از طرفی کم    ،%)7/76(داراي باالترین دقت کلی است      % 40خط هدف   

بـه  %) 72نزدیک بـه  (خانوار 18381خانوار، تعداد 25713در این سطح، از میان     . درا دار %) 7(
دست تشخیص داده   خانوارها به درستی غیرتنگ   % 87به نزدیکچونین  دست و هم  تنگ یدرست
.گذاران باشداز نظر دقت کل  مالك عمل سیاستدتوانیم% 40بنابراین خط هدف . اندشده

در خطوط هدف مختلفPMTمعیارهاي دقت مدل ). 4(جدول 

خطاي نوع اولدقت غیرفقردقت فقردقت کلیخط هدف
خطاي نوع 

دوم
20
25
30
40
50
60
75

8/73
1/74
5/74
7/76
5/76
5/74
0/75

5/56
1/61
4/64
5/71
3/75
0/77
5/77

4/86
7/86
0/87
6/86
6/79
9/65
0/64

5/43
9/38
6/35
5/28
7/24
0/23
5/22

0/19
7/13
5/10
0/7
4/7
7/8
4/8

هاي تحقیقیافته: مأخذ

آن دسـته از خانوارهـایی   دولت بایـد  %) 40خط (در صورتی که دقت کلی مدل مبنا قرار گیرد  
هـزار   661هزار ریـال در منـاطق روسـتایی و           622تر از   ها کم واقعی آن  يههاي سران که هزینه 
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افـراد  % 40،هـا طبـق داده  . پوشش پرداخت نقدي قرار دهد     زیرریال در مناطق شهري است را       
افـراد داراي   % 40و  هزار ریـال در روسـتا        622تر از   کم يهاي سرانه واقعی ماهانه   داراي هزینه 

مطابق  حال،با این  .هزار ریال در شهرها هستند     661تر از   کم يواقعی ماهانه  يهاي سرانه هزینه
در مقایـسه بـا   % (1/84ایـن شـرایط در منـاطق روسـتایی     درگرچه دقت کلی مـدل       ،5جدول  

ق ولـی در منـاط  ،%7/85دسـتان در روسـتا   است، دقـت تعیـین تنـگ   ) در مناطق شهري % 7/71
در هـر دو منطقـه قابـل قبـول و     خطـاي ریـزش   شاخص   ،ین حال هم در .است% 7/38شهري  

و در  % 94دستان در مناطق شـهري        چونین دقت تعیین غیرتنگ   است، هم % 8/8و   1/6ترتیب  به
.است% 9/37مناطق روستایی 

%40در سطح خط هدف PMTمعیارهاي دقت مدل ). 5(جدول
خطاي نوع دومخطاي نوع اولدقت غیرفقردقت فقردقت کلی

مناطق روستایی
مناطق شهري

4/81
7/71

7/85
7/38

9/37
0/94

3/14
3/61

1/6
9/8

هاي تحقیقیافته: مأخذ

جمعیت کشور در % 30تر از کم ،به این که طبق آخرین گزارش بانک مرکزي ایران         توجهبا  
فقر روسـتایی شـدیدتر اسـت، نتـایج          4گرچه طبق جدول  او   ،کنندیمناطق روستایی زندگی م   

که به دلیل وجود خطاي نوع اول باال در مناطق شهري، مدل در سطح               دهدنشان می جدول باال   
دسـت  دستان در شهرها به غلط غیرتنـگ تعداد زیادي از تنگکه شود یباعث م % 40خط هدف   

خـط بـاالتري   % 40شود در این مناطق بـه جـاي خـط     یبنابراین توصیه م  . تشخیص داده شوند  
البتـه ایـن   . پوشش قرار گیرنـد زیرتري دستان بیشتا تعداد تنگ   ،ددر نظر گرفته شو   % 60مانند  

. نقـدي در نظـر بگیـرد       يهـا کمـک  بـراي خواهـد   یی دارد که دولت مـ     یامر بستگی به بودجه   
% 60دن خط هـدف     جا دا دولت براي این برنامه حتا با        يشده درنظرگرفتهيهانهیهرحال هز هب

اصلی در   يعالوه بر این، چون نکته    . تر خواهد بود  هاي فعلی این برنامه کم    در شهرها از هزینه   
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شـرایط دریافـت کمـک اسـت، ایـن           دارايهدفمندي تشخیص خانوارهـاي      يهااجراي برنامه 
غیرنقـدي در    يهـا شرایط، کمـک   دارندگانجاي پرداخت نقدي به     هامکان نیز وجود دارد که ب     

.مختلف در قبال خدمات دریافتی توسط خانوار صورت گیردياهفیقالب تخف

گیري و پیشنهادهانتیجه
عملـی و    يسـاده  رکارهايدنیـا از تحقیقـات علمـی انتظـار دسـتو           يگزاران در همـه   سیاست

يشایـسته در رابطه با ایـن کـه چـه افـراد یـا خانوارهـایی در ایـران                   . کاربردي دارند  ییقاعده
هـا  ارانـه یهاي ناشی از حـذف      افزایش هزینه به عنوان جبران بخشی از    نقدي دولت    يهاکمک

بنـدي  خوشـه  يجا کـه تجربـه    از آن . ده است آورنسبتا ساده فراهم     يکارهستند این مطالعه راه   
راه ها همانند بسیاري از کشورهاي دیگر بـا موفقیـت هـم   خانوارها بر اساس درآمد گزارشی آن     

) درآمـد (گـزین   یات فردي و اقتصادي خانوار یا روش جاي       نبود، امتیازدهی بر حسب خصوص    
هاي ایـن مطالعـه،   بر اساس یافته . دارددستان برخوردار   دقت بسیار باالتري براي تشخیص تنگ     
ي پوشـش   هاي فردي و اجتماعی خانوارها، یا به شـیوه        این امکان وجود دارد که مطابق ویژگی      

جـاي اول جامعـه  % 40هـا در  آنيهاي سرانهینهکه هزییهایا آن (دست  دادن خانوارهاي تنگ  
را تـري  تومان در ماه، پول بـیش 45500به جاي ) هاي فعلیي خط هزینهو یا به شیوه ،ردیگیم

تر خواهـد  کوچکندارو دارامیان يدر هر صورت فاصله. دستان قرار دهدفقط در اختیار تنگ  
.شد
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