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 ١فصل 

 تعاريف و مفاهيم

 
 مقدمه

اري و دانشگاهي كشورمان    ذدر سالهاي اخير فقر و روشهاي اندازه گيري آن در دو حوزه سياستگ            
 و با شروع برنامه اول توسعه و آغاز           ٦٠ بويژه آنكه از اواخر دهه        .مورد توجه قرار گرفته است     

 بخشي از خانوارهاي    ،ات اقتصادي ت با در پيش گرفتن اصالح      رفيمبرنامه تعديل اقتصادي انتظار     
بر اين اساس تالشهاي زيادي در قالب        .  ايراني در تأمين حداقل نيازهاي خود دچار مشكل شوند         

 تأليف كتب، برگزاري همايش هاي مختلف، ادامه برنامه هاي           يا  ارائه مقاالت  ،مطالعات پژوهشي 
تعداد قابل  .  لف بررسي گردد   فقر در ايران از ابعاد مخت        له تا مقو  ، صورت گرفت  …وفقرزدايي  

توجهي از پايان نامه هاي دانشجويي در سطح كارشناسي ارشد و دكتري نيز به اين امر اختصاص                   
ناگفته نماند كه توجه به مسئله فقر و فقرزدايي يك موضوع جهاني بود كه ايران را نيز در                    .  يافت

 و بويژه با    ٧٠اما از اواخر دهه     همواره فقر به عنوان يك مسئله جهاني مطرح بوده است            .  برگرفت
 بدليل پذيرش برنامة اصالح ساختاري، آزاد سازي و خصوصي سازي توسط                  ٨٠شروع دهه    

بسياري از كشورهاي جهان فقر و حمايت از گروههاي آسيب پذير با شدت بيشتري مورد توجه                   
مه هاي اقتصادي  بسياري از انديشمندان بر اين گمان بودند و هستند كه اجراي برنا              .  قرار گرفت 

 . مي سازد و فقر را افزايش مي دهدرا متاثر كم درآمديفوق الذكر، گروهها

عه فقر، نهادهاي بين المللي و منطقه اي       سدر پاسخ به چنين وضعيتي و به منظور جلوگيري از تو            
 را دهه   ١٩٧٧-٢٠٠٦براي مثال سازمان ملل دهه       .  اقدامات نمادين و عملي را در پيش گرفتند        

بانك جهاني براي تحقق دنيايي رها از فقر، جهانيان را براي اقدام مؤثر                .  كني فقر نام نهاد   ريشه  
براي حذف گرسنگي با توسعه پناهگاه و مسكن و برخورداري عمومي از بهداشت، مسكن و آموزش                
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 ، هدف گزاري كرده است كه از طريق            OECD  ١٩٩٦در همين راستا در سال        .  دعوت نمود 
. ندشو از شرايط فقر شديد خارج       ٢٠١٥مي از افرادي كه فقير مي باشند تا سال         مشاركت جهاني ني  

 ٢٠١٠ اعضاي اسكاپ تعهد كردند كه اقدامات الزم براي ريشه كني فقر تا سال                ١٩٩٧در نوامبر   
 .را انجام دهند

 به بعد در بسياري مناطق جهان با موفقيت مواجه شد بطوريكه              ٨٠اقدامات فقر زدايي از دهه       
 تعداد فقيرهاي شرق آسيا      ١٩٩٠ تا   ١٩٧٠بر گزارش بانك توسعه آسيايي در فاصله سالهاي           بنا

 ميليون نفر با سطح     ٤٢٥ ميليون نفر كاهش يافت و عالوه بر اين در طي همين مدت               ٢٢٠معادل  

،  ٩٠ دهه   ربنابر همان ماخذ، د   .  زندگي باالتر از فقر به جمعيت اين منطقه اضافه شد           
4

 جمعيت  1

آمريكاي التين ،    
2

 جمعيت شرق آسيا در فقر مطلق بسر         ١/٠ جمعيت جنوب آسيا و آفريقا و         1

 ٣٠٠ با وجود آنكه با افزايش جمعيتي معادل           ٩٠ تا   ٧٠كشور چين در فاصله سالهاي       .  مي برند
 ميليون نفر به    ٢٧٥ مدت از    ميليون نفر مواجه بود، موفق شد جمعيت فقير خود را در طي همان              

 بيش از     ٧٠در كشور اندونزي در دهه       .   ميليون نفر كاهش دهد     ١٧٥
4

 جمعيت در فقر بسر      1

 ميليون نفر افزايش يافت ولي عليرغم       ٦٠ جمعيت اين كشور     ٨٠ و   ٧٠مي بردند و در طي دو دهه       
 ميليون  ٢٧فقرزدايي ميزان فقيرهاي خود را به       اين افزايش، اين كشور توانست از طريق برنامه هاي         

 درصد جمعيت پاكستان،    ٢٤،  ١٩٨٥بنابر گزارش بانك توسعه آسيايي در سال         .  نفر كاهش دهد  
 درصد جمعيت چين فقير بودند      ١٢ درصد جمعيت هندوستان و      ٤٤ درصد جمعيت بنگالدش،     ٤٣

 درصد و در    ٤٤ بنگالدش به     درصد، در  ٢٢درصد جمعيت فقير در پاكستان به       ،١٩٩٨ولي درسال   
 . درصد تغيير يافت٦ درصد و در چين به ٣٦ درصد در هندوستان به ٢٤اندونزي به 

در ايران نيز براي مبارزه با فقر در قالب برنامه هاي توسعه طرح ساماندهي اقتصادي                         
 اين  پيش بيني هايي صورت گرفته است و چندين بار اليحه فقرزدايي تهيه و تنظيم شده است ولي                

در خصوص فقر و اندازه آن در ايران و همچنين تأثير             .  كوششها نهايتا  به اقدام موفق منجر نشد       
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سياستهاي اقتصادي مختلف بر فقر مطالعات مختلفي صورت گرفته است و نتايج اين مطالعات به                 
 .حوزه تصميم گيري منعكس شده است

ازه فقر در ايران طيف وسيعي را در بر         با مالحظه نتايج مطالعات مختلف متوجه مي شويم كه اند        
 درصد جمعيت ايران فقير       ١٨مي گيرد بطوريكه براي مثال بعضي محققين معتقدند كمتر از               

علت تفاوت شديد در    .   درصد جمعيت درگير فقر مي باشند      ٧٠مي باشند و بعضي نتيجه گرفته اند       
نواحي عات مربوط به فقر      چيست؟ در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا با توجه به اطال                 

مختلف يا كشورهاي مختلف واقعا  مي توان نتيجه گرفت كدام كشور از كدام كشور فقيرتر مي باشد                
با طرح اين   .   در منطقة خاصي از يك كشور كمتر از ميزان فقر در منطقة ديگر مي باشد                  ريا فق 

تفاوت در نتايج مربوط    .   نمائيم مسئله در واقع قصد داريم به موضوع قابليت مقايسه ارقام فقر توجه           
اول آنكه مفهوم   .  به اندازه فقر كه توسط محققين مختلف محاسبه شده است به چند علت مي باشد              

نگاه انديشمندان و محققين به فقر و طرز         .  فقر از نظر محققين مختلف ممكن است متفاوت باشد          
راين طبيعي است تفاوت در تعريف و        بناب.  تلقي آنها از فقر و تعريف آنها از فقر متفاوت مي باشد            

دوم آنكه براي اندازه گيري فقر روش واحد مورد توافقي          .  مفهوم فقر موجب تفاوت در نتايج گردد      
حتي دو محقق كه    .  وجود ندارد و هر محقق از يك روش خاص براي محاسبه فقر استفاده مي كند               

گيري روشهاي متفاوت اندازه هاي    راجع به مفهوم فقر توافق داشته باشند ممكن است بدليل بكار            
سوم آنكه متغير يا متغيرهايي كه به كمك آنها فقر ارزيابي               .  متفاوتي از فقر را گزارش نمايند       

. مي شود متعدد مي باشند و همين امر موجب تفاوت در اندازه فقر در مطالعات مختلف مي شود                  
 خواهد شد كه از      زماني ايج متفاوت از  براي مثال اگر در اندازه گيري فقر از درآمد استفاده شود نت           

براي .  همچنين واحد تجزيه و تحليل مي تواند عامل بروز اين تفاوت باشد          .   استفاده شود  مخارجمتغير
. مثال يك محقق ممكن است فقر را براي خانوار و محقق ديگر در سطح فرد اندازه گيري نمايد                     

 مي تواند موجب   …وجه به مقياس معادل و      عالوه بر موارد فوق علل ديگري همچون توجه يا عدم ت          
 .                       بروز اختالف در نتايج شود
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بحران فقر مي بايد از دو جنبه نظري و عملي موضوع فقر مورد               مقابله با   با توجه به ضرورت      
از جنبه نظري بايد فقر و مؤلفه هاي آن بدقت تعريف و شناسايي               .  بررسي و ارزيابي قرار گيرد     

. دند و از جنبه عملي بايد بتوان ميزان اندازه فقر در كشور يا جامعه مورد نظر اندازه گيري شود                  گر
براي اندازه گيري فقر شاخصهاي مختلفي به ادبيات معرفي شده است و اقتصاددانان در خصوص                 

 براي مثال آنها در خصوص اينكه شاخص فقر       .  فرم تبعي اين شاخص ها مطالب زيادي را نوشته اند       
نسبت به تغيير در توزيع درآمد يا نسبت به رشد اقتصادي چگونه مي بايد واكنش نشان دهد                     

نحوه واكنش شاخص فقر به توزيع درآمد و رشد اقتصادي در تصميم گيري            .  بسيار مطالعه نموده اند  
ا بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه ب     .  اهي و تأمين اجتماعي بسيار مهم مي باشد       رفراجع به مسائل    

چنين فرضي به معني آن است كه فقر        .  افزايش درآمد ملي مقدار واقعي خط فقر بايد افزايش يابد         
كميسيون اروپا خط فقر را      .  نسبت به رشد اقتصادي حساسيت ندارد و يا حساسيت اندك دارد             

معادل ميانگين درآمد هر كشور در نظر مي گيرد كه در واقع به معني آن است كه افزايش يكسان                   
با توجه به نكات فوق      .  تغييري در اندازة فقر ايجاد نمي كند       )  فقير و غني  (مد افراد جامعه     درآ

مالحظه مي گردد كه نحوه تعريف ما از فقر و فرم تبعي خط فقر چگونه براندازة فقر و ارزيابي ما از                     
 .تأثير رشد اقتصادي بر ميزان فقر تأثير گذار مي باشد

 و تخصيص اعتبار براي كاهش فقر به شاخص انتخابي براي               تصميم گيري براي مبارزه با فقر     
بر اين اساس شناخت انواع خط فقر و         .  اندازه گيري فقر و نحوه محاسبه خط فقر وابسته مي باشد          

 .ويژگي هاي هر يك از آنها در تصميم سازي و تصميم گيري بسيار تأثيرگذار مي باشد

ر مي بايد با استفاده از داده هاي مربوطه اقدام به             پس از توافق راجع به مفهوم فقر و شاخص فق         
براي اين كار به داده هاي آماري دقيق و قابل اعتماد نياز مي باشدو الزم است              .  اندازه گيري فقر نمود  

 امكان ارائه تصويري از فقر فراهم شود و ثانيا  بتوان             ال استراتژي آماري بنحوي تدوين شود كه او       
 .فقر داشت و ثالثا  تحليل فقر امكان پذير گرددنظارت دائمي براندازة 

در ادامه اين فصل مقدماتي در خصوص مفهوم فقر و تعاريف آن و شاخص هاي اندازه گيري آن                  
 . مي نمائيمارائه
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 بسياري از اقشار مردم بويژه انديشمندان و سياستگذاران در خصوص مسئله فقر به بحث                    
كه براي برخورد با مسئله فقر بايد مشكل بدرستي             مي پردازند و اساس بحث آنها اين است           

شناسايي شود اما شناخت اين افراد از مسئله فقر به يك ميزان نمي باشد لذا برخورد آنها نيز در                     
يح حالبته بيشتر آنها ادعا مي كنند كه فهم آنها از فقر برپايه ص             .  اين خصوص يكسان نخواهد بود    

اما بررسي ما نشان خواهد داد كه تعريف صريح، علمي          .  ستاستداللهاي منطقي يا تحقيقات علمي ا     
از فقر كه توافق عمومي در مورد آن وجود داشته باشد در اختيار نمي باشد زيرا فقر به طور                         

ممكن است بسياري از    .  اجتناب ناپذيري يك مفهوم سياسي است بنابراين ذاتا  بحث برانگيز است           
رد با مسئله فقر داشته باشند و در نتيجه توصيف و             مفسران ايده روشني در خصوص نحوه برخو       

تعريف آنها از فقر نيز توجيهي داشته باشد اما اينكه منظور مفسران از فقرچيست  بستگي به اين                    
 .دارد كه آنها چه چيزي را انتظار يا تمايل دارند در خصوص فقر انجام دهند

م اين است كه فقر پديده ساده اي         به اين ترتيب اولين چيزي كه در مورد فقر متوجه مي شوي             
بدليل طبيعت چند بعدي فقر و       .  نيست كه ما بتوانيم با بكارگيري يك ديدگاه آنرا تعريف كنيم            

فقر به خواسته هاي مادي مرتبط مي شود كه       .  فقير، ارائه تعريف جامع و دقيقي از آن مشكل است          
 زمينه تأمين خوراك، مسكن، بهداشت      به دليل ابزارهاي ناكافي در برآورده شدن حداقل نيازها در         

ا عدم دسترسي به فرصت هاي شغلي و اعمال تبعيض هاي         بو تحصيل بوجود مي آيد و اين وضعيت        
 .مختلف حالت وخيم تري به خود مي گيرد

در كشورهاي در حال توسعه كه متوسط درآمد در آنها پائين            .  فقر در كليه كشورها رخ مي دهد     
كشورهاي پيشرفته كه سطح درآمد آنها باال است شدت فقر پائين              است شدت فقر باال و در         

افرادي كه در شرايط فقر به سر مي برند بايد بطور مداوم با سوء تغذيه و محروميت در                   .  مي باشد
در بين فقرا، افراد بسيار فقيري وجود دارند كه قادر به دستيابي به بيشتر نيازهاي                  .  جدال باشند 

ود نمي باشند و در نتيجه بيشتر اين افراد قادر به تأمين نيازهاي اوليه حيات            اوليه و اساسي زندگي خ    
 .نيستند
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فقر عالوه بر كساني كه از نياز مداوم، گسترده و عميق رنج مي برند شامل فقرايي مي شود كه                     
مجبورند در سطحي كمتر از استانداردهاي قابل قبول در يك دوره زماني زندگي كنند و از                        

در اين حالت نمي توان فقر را به صورت مطلق در نظر گرفت            .  تماعي نيز محروم باشند   ارزشهاي اج 
 .نابرابري در درآمد و ثروت شرايط فقر نسبي را پديد مي آورد. و مسئله فقر نسبي مطرح مي شود

 

             تعريف فقر -١-١

مان متفاوت از هم    فقر به صورتهاي مختلف تعريف شده است البته اين تعاريف برحسب مكان، ز            
بوده اند و بين محققان اختالف نظر وجود داشته است ولي اكثر اين محققان و مفسران در خصوص                  

 ١٩٦٠ در مطالعات خود در خصوص فقر در دهه هاي          ١تانسند.  نياز به تعريف فقر اتفاق نظر دارند      
بسيار مهم بود و بطور      تعريفي از فقر ارائه داد كه با توجه به ديدگاه وي و يافته هايش                  ١٩٧٠و  

افراد، خانواده ها و گروههاي جمعيتي را زماني مي توان فقير به                «:گسترده اي از آن استفاده شد     
حساب آورد كه با فقدان منابع براي كسب انواع رژيم هاي غذايي، مشاركت در فعاليتها و شرايط و                 

 ).٣١، ص ١٩٧٩تانسند، . (»امكانات معمول زندگي، مواجه باشند

 اشاره كرده كه كليه تعاريف صورت گرفته در خصوص           ١٩٨١ در مطالعات خود در سال       ٢سن 
البته محروميت خود يك مفهوم نسبي است كه ممكن          .  فقر به نوعي به محروميت اشاره مي كنند       

 زمانهاي متفاوت كامال  با هم فرق داشته باشند بدين معني كه در يك كشور در                 واست در مكانها    
مكن است فقر، محروميت از امكانات تلقي شود كه براي ادامه حيات ضروري است                حال توسعه م  

نظير غذا، مسكن، دارو، در حاليكه در يك كشور توسعه يافته بر محروميت نسبي از شرايط و                      
 . امكانات يك زندگي متوسط داللت دارد

صتهايي كه هر فرد     توسعه آسيا، فقر عبارت است از محروميت از دارائيها و فر             بانكاز ديدگاه   
 .مستحق آنها مي باشد

                                                           
1 Townsand 
2 Sen 
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 دو نفر از پيشگامان مطالعات فقر در كشور انگلستان در اواخر قرن نوزدهم               ١    بوت و راونتري  
اين دو تالش كردند كه بين فقر مطلق و          .  سعي كردند كه يك تعريف مناسبي از فقر ارائه دهند          

 است و متضمن تعريف علمي كه بر پايه          فقر مطلق يك موضوع عيني    .  فقر نسبي تمايز قائل شوند    
 .حداقل نيازهايي است كه براي حفظ زندگي الزم است          و منظور   شكل گرفته است   ٢حداقل معاش 

اگر .  به اين ترتيب فقر مطلق به عنوان ناتواني در كسب حداقل استاندارد زندگي تعريف شده است               
براساس .  ادامه زندگي نخواهد داشت   فردي در سطحي كمتر از اين حداقل باشد توان الزم را براي             

اين تعريف اين تناقض پيش مي آيد كه چگونه افراد بدون داشتن حداقل نيازهاي اوليه قادر به                    
د بود؟ جواب اين سؤال مطابق با نظر نظريه پردازان فقر مطلق، اين است كه آنها                    نزندگي خواه 

 معاش فراهم نشود از گرسنگي        براي مدت طوالني زنده نخواهند بود و اگر براي آنها حداقل              
 .    خواهند مرد و شايد در كشوري نظير بريتانيا در زمستان يخ خواهند زد

براي اين كار الزم    .   معاش دارد  حداقل    بنابراين تعريف، فقر مطلق بستگي به چگونگي تعريف         
دمات مشكل فقر   است بدانيم مردم به چه چيز نياز دارند و با دسترسي به چه ميزان از كاالها و خ                  

و )  ١٨٨٩  (     معاش با آخرين كار بوت     حداقلاين نوع ايده از فقر مطلق يا        .  آنها برطرف خواهد شد   
 .مرتبط است) ١٩٤١و١٩٠١(نتري ارو

    در مقابل فقر مطلق فقر نسبي قرار دارد كه يك موضوع نسبي است كه در آن داوريها بر                      
 ناتواني در كسب يك سطح معين از استانداردهاي         فقر نسبي به عنوان   .  تعيين سطح فقر مؤثر است    

در فقر نسبي   .  زندگي كه در جامعه فعلي الزم يا مطلوب تشخيص داده مي شود تعريف شده است              
كه ناشي از اختالف شديد درآمدي است فقر صرفا  ناشي از فقدان منابع جهت تأمين نيازهاي                     

سي به حداقل استاندارد زندگي جامعه       اساسي نيست بلكه ناشي از كمبود منابع فرد جهت دستر           
بنابراين در تعريف فقر نسبي به نابرابري در توزيع درآمد و ثروت بيش از ميزان مطلق                  .  مي باشد

بين )  يا مصرف (به منظور دستيابي به عمق نابرابراي در توزيع درآمد           .  درآمد افراد توجه مي شود   
 شده توسط فقيرترين قشر جامعه را با درصد          ا خانوارها مي توان درصد كل درآمد دريافت       يافراد  

                                                           
1 Booth & Rowntree 
2 Subsistence 
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البته بايد توجه داشت كه اين مفهوم        .  ١درآمد دريافت شده توسط ثروتمندترين قشر مقايسه كرد        
در كشورهاي مختلف به صورتهاي مختلف تعريف مي شود و در طي زمان بر اثر تحوالت اقتصادي                

 .     نيز تغيير يافته است

به نظر وي فقر اوليه فقري است كه در         .  انويه نيز تفاوت قائل شده است      ث انتري بين فقر اوليه و    ور
آن افراد در تأمين نيازهاي اوليه و اساسي دسترسي به منابع را ندارند و فقر ثانويه فقري است كه                    

 ولي توانايي استفاده از آنها را براي افزايش سطح            ،در آن افراد دسترسي به منابع اوليه را دارند          
 .د ندارندمعاش خو

نكته ديگري كه در آن بين محققان و صاحبنظران اختالف نظر وجود دارد رابطه فقر با رفاه                      
برخي اعتقاد بر اين دارند كه فقر را بايد از ديدگاه رفاهي نگريست و آن را به                     .  اقتصادي است 

تر در كشورهاي توسعه يافته بيش      .  عنوان جزيي از رفاه و سالمت كلي خانوار اندازه گرفت               
در مقابل افرادي   .  صاحبنظران در زمينه تعريف فقر و اندازه گيري آن از اين ديدگاه پيروي مي كنند            

 تعريف و اندازه گيري فقر از ديدگاه غيررفاهي مورد           كه معتقدند كه بهتر آنست   )  ١٩٧٧(نظير بن   
ر از ميزان   بررسي قرار گيرد و معيار اصلي ميزان منابع موجود در دسترس افراد خانواده صرفنظ               

.  اندازه گيري نمود   نيز فقر را مي توان به كمك تعدادي از شاخص هاي اجتماعي           .  رفاه آنها  باشد  
شاخص هاي اجتماعي كه به كمك آنها مي توان فقر را اندازه گيري نمود عبارتند از حداقل نيازهاي                

: ارتند از  شاخص تشكيل شده است  عب      ١٥ كه از    OECD، مجموعه شاخص هاي    )M.B.N  (٢اساسي
 درصد كودكاني كه    -٣،  )نوزادان، بچه ها و بزرگساالن   ( نرخ مرگ و مير       -٢ اميد به زندگي،      -١

 -٧ درآمد سرانه خانوار،     -٦ سرانه،   GDP  -٥ متوسط سالهاي دبستان،     -٤دچار كم وزني هستند،     
 شاخص تركيبي بنام شاخص      UNDP،  ١٩٩٠در سال   لم،   دسترسي به آب سا     -٨نرخ بيكاري،   

 .         را معرفي نمود٣)HDI(ي  نسانعه اتوس

                                                           
ي طبقه بندي شود و نسبت درآمد دوع صتيب برحسب درآمد به تر١٠ يا ٥ جمعيت به گروههاي با مضرب كه روش معمول در اين زمينه اين است كي ١

 .دريافت شده توسط گروههاي مختلف درآمدي با هم مقايسه شود
2 Minimum Basic Needs 
3 Human Development Index  
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HDI       طول عمر كه براساس اميد به زندگي در بدو تولد تعريف              :   بر سه مؤلفه استوار است
 سرانه و قدرت خريد      GDPكه برحسب   (مي شود، ميزان آموزش و با سوادي و سطح زندگي             

 ). تعريف مي شود

UNDP     عالوه بر معرفي HDI     شاخص فقر انساني ،)HPI(اين شاخص محروميت   .   را تعريف نمود   ١
محروميت از بعد طول عمر     .  طول عمر، دانش و سطح زندگي     :  زندگي را از سه بعد منعكس مي كند      

 سالگي بميرند و محروميت در دانش برحسب         ٤برحسب درصد افرادي كه انتظار مي رود قبل از          
ه متغير درصد افرادي كه به      درصد افراد بالغ بي سواد و محروميت در سطح زندگي از تركيب س             

آب سالم دسترسي ندارند، درصد افرادي كه به خدمات بهداشتي دسترسي ندارند و درصد                     
ميزان پيشرفت و توسعه       HDI.  كودكان پنج ساله اي كه دچار كم وزني هستند بدست مي آيد             

 مي توان اظهار   عالوه بر اين  .  ميزان محروميت كشور را اندازه گيري مي كند       HPIانساني يك كشور و     
داشت كه فقر به وضعيتي اطالق مي شود كه فرد يا خانوار از حداقل رفاه يا حداقل معاش                          

اما حداقل رفاه يا حداقل معاش مفهومي است كه تعريف واحدي براي آنها وجود              .  برخوردار نباشد 
 اندازه فقر   كوچكترين تغيير در مفهوم حداقل رفاه يا حداقل معاش موجب تغيير اساسي در             .  ندارد

عليرغم عدم توافق راجع به حداقل معاش، هر محقق ناچار است يك تعريف عملياتي از                 .  مي شود
پس از تعريف و تعيين حداقل      .  آن ارائه دهد تا به كمك آن امكان محاسبه اندازه فقر فراهم آيد             

 حداقل معاش   هزينه ريالي تأمين  .  معاش شرايط براي محاسبه ما به ازاي ريالي آن فراهم مي شود           
با توجه به اينكه فقر از ابعاد مختلفي همچون فقر مطلق، فقر نسبي و فقر                .  به خط فقر موسوم است    

ذهني تعريف مي شود بنابراين مي توان انتظار داشت كه با توجه به مفاهيم مختلف فقر انواع خط                   
گيري آن مورد توجه قرار     در ادامه اين گزارش خط فقر و روشهاي اندازه         .  فقر را بتوان اندازه گرفت    

 . مي گيرد

 
 
 

                                                           
1 Human poverty Index 
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 تعاريف و نحوه اندازه گيري:  خط فقر-١-٢
 

خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك زمان             )  ١٩٩٨(  ١ به عقيده مارتين راوليون   
افرادي كه به اين سطح      .  و مكان معين براي دسترسي به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي شود             

 فقير تلقي مي شوند و كساني كه به اين سطح حداقل رفاه دسترسي دارند                  رفاه دسترسي ندارند  
براي اندازه گيري فقر و تعيين فقيرها و تميز آنها از غيرفقيرها به يك آستانه يا                 .  غيرفقير مي باشند 

اين آستانه چيست و چگونه اندازه گيري مي شود؟ اين آستانه را           .  مالك بنام خط فقر نياز مي باشد     
اما ادامه حيات خود    .   براساس واحد پولي و حداقل مخارج براي ارائه حيات تعريف نمود             مي توان

همين ابهام موجب شده است كه تعاريف مختلفي از فقر و خط فقر ارائه                 .  كامال  روشن نمي باشد  
بعضي از محققين حداقل معاش براي ادامه حيات را برحسب ميزان انرژي و پروتئين مورد                 .  شود

 ٢١٥٠براي مثال در كشور چين حداقل معاش براساس نياز بدن بر               .  تعريف مي كنند نياز بدن   
ديگر با مصرف    %  ١٠آن از غالت و تنها         %  ٩٠كالري در روز تعريف شده است بطوريكه            

 كالري  ٢٠٠٠در كشور اندونزي خط فقر برحسب         .  خوراكي هايي بجز غالت تأمين شده باشد       
 . ز طريق غالت تأمين شده باشد درصد آن ا٦٦تعريف مي شود بطوريكه 

در .   كالري روزانه تعريف شده است     ٢٠٠٠در كشورهاي تايلند و فيليپين حداقل معاش برحسب         
 كالري انرژي مورد نياز فرض مي شود كه در         ٢٠٠٠كشور تايلند براي محاسبه هزينه ريالي تأمين        

 طريق مصرف غالت     درصد آن از   ٧٧ درصد آن و در مناطق روستايي         ٧٠مناطق شهري معادل    
 .      تأمين شده باشد

بسته به اين كه فقر به مفهوم مطلق يا نسبي در نظر گرفته شود، آستانه اي تعريف مي شود كه                     
به .   ناميده مي شود  ٢»خط فقر «اين آستانه   .  مرز بين فقيران و ساير افراد جامعه را مشخص مي كند          

دو مفهوم مطلق و نسبي است كه انتخاب هر          اين ترتيب مالحظه مي شود كه خط فقر نيز داراي            
زيرا شاخص هاي فقر مبتني بر     .  يك از اين دو، در سياستهاي عملي فقرزدايي حائز اهميت مي باشد           

                                                           
1 Ravallion, M., (1998) “Poverty Lines in Theory and Practice” World Bank, LSMS working paper, No. 133 
2 Poverty line 
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 اجتماعي كوتاه مدت    –هر يك از اين دو مفهوم، حساسيتهاي متفاوتي در مقابل تغييرات اقتصادي              
 . ي دهندو بلند مدت و يا نابرابري درآمدي از خود نشان م

عبارت است از مقدار درآمدي است كه با توجه به زمينه هاي            «براساس تعريف، خط فقر مطلق      
مانند غذا،   (   جامعه مورد بررسي براي تأمين حداقل نيازهاي افراد        ...  فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي،  

صيالت،مسكن  مانند حداقل ميزان درآمد، تح    (الزم است و يا حداقل شرايطي       ...)  پوشاك، مسكن و    
است كه عدم تأمين آن موجب مي شود تا فرد مورد بررسي به عنوان فقير در نظر گرفته                     ...)  و  

 .٢» نيز مي گويند١»روش نيازهاي اساسي«شود، اين روش تعيين خط فقر را 

در اين روش ابتدا يك ميزاني از درآمد براي تأمين هزينه هاي غذايي مصرفي در نظر گرفته                    
ا مقداري درآمد ثابت براي تأمين هزينه حداقل ساير نيازهاي اساسي به آن افزوده              مي شود سپس ي  

و يا ميزان درآمد مورد نياز براي تأمين هزينه هاي غذاي الزم براي زنده              )  روش روانتري (مي شود  
ماندن فرد با استفاده از ميانگين هندسي نسبت هزينه غذا به هزينه كل فرد در جامعه مورد                       

روش (حداقل درآمد مورد نياز براي تأمين هزينه نيازهاي اساسي تبديل مي شود                  بررسي به    
و يا اينكه با توجه به تابع مصرف انگل در جامعه، اندازه مشخص و معمولي را براي                    )  ارشانسكي

نسبت هزينه غذا به حداقل درآمد مورد نياز براي تأمين نيازهاي اساسي در نظر گرفته و نسبت                   
در صورتي كه اندازه اين نسبت براي هر        .   را با آن مي سنجند    درآمد هر يك از افرا    هزينه غذا به د   

 فقير محسوب مي شود     وي فرد جامعه بزرگتر از اندازه مشخص و معلوم در نظر گرفته شده باشد             
در برخي مواقع براي تعيين خط فقر روش ارشانسكي با اندكي تعديل بكار               .    ٣)روش نسبت غذا  (

ه اين صورت كه به جاي ميانگين هندسي نسبت هزينه غذا به كل هزينه فرد در                 ب.  گرفته مي شود 
كل جامعه مورد بررسي از ميانگين نسبت غذا به كل هزينه افراد پائين ترين طبقه درآمدي جامعه                 

 .استفاده مي شود

                                                           
1 Basic-Needs Approach 

 ١٠٠،ص ١٣٧١مركزآمار ايران ، .و فقر درآمدي برشناخت شاخص هاي نابرابري درآمد .ابوالفضلي،قمابوالفتحي  ٢

 
3 Food – Ratio Method  
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گاهي اوقات براي تعيين خط فقر مطلق از روش حداقل درآمد الزم براي تأمين نيازهاي اساسي                 
 حداقل ويژگيهاي   ،ستفاده نمي شود بلكه بر مشخص كردن حداقل نيازهاي اساسي براي زندگي             ا

كيفي نظير حداقل كالري و پروتئين دريافتي روزانه، حداقل سطح زير بناي مسكوني سرانه، حداقل                
 نيز در نظر گرفته       …وميزان تحصيالت سرپرست خانوار، حداقل تعداد افراد باسواد خانواده               

 و در صورتي كه هر يك از افراد جامعه حداقل يكي از اين ويژگيها را دارا نباشد فقير                        مي شوند
 .محسوب مي شود

درآمد جامعه و يا به شكل يك مرز          )  يا ميانگين (خط فقر نسبي يا به صورت درصد معيني            
خاب انت.  ١درآمدي كه درصد معيني از افراد جامعه پايين تر از آن قرار مي گيرند، تعريف مي شود               

به .  خط فقر نسبي موجب مي شود كه همواره در جامعه عده اي از افراد به عنوان فقير معرفي شوند                 
در جامعه مرفهي نظير آمريكا، عليرغم افزايش       (عنوان نمونه براساس اين تعريف از فقر نسبي حتي          

در آمريكا  (نه  درآمدها و رفع نيازهاي اساسي، همواره گروهي از جمعيت پايين تر از درصد معين ميا             
 .  درآمد قرار داشته و بنابراين فقير محسوب مي شوند) نصف ميانه

در خصوص فقر نسبي اين طور بيان مي كند كه هر قدر هم كل درآمد و درآمد                )  ١٩٨٨  (٢ساهيل
 .»فقر به مفهوم نسبي كلمه، هميشه با ما خواهد بود«متوسط افراد جامعه افزايش يابد 

ال خط فقر نسبي است كه استفاده از آن را در سياستهاي فقرزدايي دچار           اين مسئله مهمترين اشك   
زيرا كاربرد آن در اندازه گيري اثرات اين سياستها در كاهش فقر تناقضاتي را بوجود           .  مشكل مي كند 

خط فقر نسبي و شاخص هاي فقر نسبي بيش از آنكه نمايانگر فقر باشند ميزان نابرابري                 .  مي آورد
ر جامعه را نشان مي دهند زيرا تنها تغييرات نابرابري توزيع درآمد در جامعه برآنها              توزيع درآمد د  

در حاليكه  .   اجتماعي جامعه اندازه آنها را تغيير نمي دهد        – رشد و توسعه اقتصادي       و اثر مي گذارد 
 از اينرو انتخاب خط فقر    .   اجتماعي تغيير مي كند   -خط فقر مطلق در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي         

                                                           
 ١٠١،ص ١٣٧١مركزآمار ايران ، . درآمدي برشناخت شاخص هاي نابرابري درآمد و فقر.ابوالفضلي،قم ابوالفتحي ١

 
 

2 Sawhill 
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مطلق در مقايسه با خط فقر نسبي از مزاياي قابل توجهي برخوردار است و به همين دليل عمده                     
 .سيهاي انجام شده در خصوص فقر متكي بر كاربرد خط فقر مطلق استربر

 تعريف خط فقر -١-٣

خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك زمان و مكان معين براي دسترسي به يك                    
افرادي كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند فقير تلقي مي شوند           .  اه متحمل مي شود  سطح حداقل رف  

 .و كساني كه به اين سطح رفاه حداقل و باالتر از آن دسترسي دارند غيرفقير مي باشند

 

  هزينه تأمين حداقل رفاه و مطلوبيت -١-٤

بايد از ديدگاه رفاهي تعريف     همانگونه كه قبال  اشاره شد بعضي از اقتصاددانان معتقدند فقر را              
در اقتصاد، رفاه برحسب تابع مطلوبيت مشخص مي گردد و تابع مطلوبيت بر اساس مصرف               .    نمود

كاالها و خدمات تعريف مي شود و در واقع اين تابع مطلوبيت ترجيحات افراد را نسبت به                        
مي توان نقطه اي از   بر اين اساس خط فقر را        .  بسته هاي مختلف كاالها  و خدمات مشخص مي كند        

وجه به قيمتهاي رايج براي رسيدن به       تتابع مخارج مصرف كننده تلقي كرد كه كمترين هزينه را با            
 .يك سطح معين رفاه براي يك خانوار با مشخصات معين را مشخص مي كند

 را مصرف   q را كه بردار مصرفي       xر خصوصيات   دا خانواري با بر    ،براي درك دقيقتر موضوع    
 مي باشد   دسترس وي  ه هايي كه در  بستت به   بسن رحجان مصرف كننده      .ر نظر بگيريد  مي كند د 

)بصورت تابع مطلوبيت     )xqu  براي خصوصيت      و  نمايش داده مي شود بطوريكه برحسب اين تابع       ,
xاي نظير به هر بسته   qعددي نسبت داده مي شود . 

),,(تابع مخارج    uxpe  ترين مخارج يك خانوار با خصوصيات       كمx     براي دسترسي به مطلوبيت 
u        با توجه به بردار قيمت p   اگر.   را نمايش مي دهدzu           سطحي از مطلوبيت باشد كه مرز فقير و 

 : بود با اهدغيرفقير را مشخص نمايد در اين صورت خط فقر برابر خو

 
),,( zuxpeZ = 
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 اساس مي توان اظهار داشت خط فقر با توجه به قيمت هاي رايج و خصوصيات معين                     بر اين 
تابع فوق فقر را برحسب      .  خانوار، كمترين هزينه براي تأمين مطلوبيت متناظر با سطح فقر است            

 . مطلوبيت و رفاه به فقر بر حسب پول تعريف مي كند

مشكل تعيين مرجع و مشكل         ،    در محاسبه خط فقر با دو مشكل اساسي مواجه هستيم              
  .شناسايي

 

 مشكل تعيين مرجع -١-٥

براي تعيين خط فقر ابتدا بايد سطح مطلوبيت مرجع را تعيين  كنيم تا برحسب آن بتوان خط                     
),,(فقر zuxpez ممكن است اظهار شود اين سطح مطلوبيت را مي توان            .  ا محاسبه كنيم  ر  =

مل به هنگام محاسبه خط فقر تعيين سطح مطلوبيت مرجع             در ع  .بصورت اختياري انتخاب كرد   
 . اختياري نيست زيرا اين سطح مطلوبيت اندازه فقر را به شدت متأثر مي كند

 فقر اندازه گيري شده در يك محيط معين تأثير مي گذارد          ميزانسطح مطلوبيت مرجع نه تنها بر       
بنابراين در يك جامعه، توافق      .  مي كندبلكه ميزان منابع الزم براي حل مشكل فقر را نيز تعيين               

 .برسطح مطلوبيت مرجع براي هدايت منابع براي مبارزه با فقر بسيار حساس مي باشد

  

 مشكل شناسايي -١-٦

حتي اگر در خصوص مقدار خط فقر در فضاي مطلوبيت توافق وجود داشته باشد مشكل ديگري                 
ارد اين است كه پارامترهاي تابع هزينه را         روش استاند .  در مورد شناسايي تابع هزينه باقي است       

مشكل اين است كه خصوصيات خانوارها       .  برحسب رفتار تقاضاي مصرف كننده اندازه گيري كنيم       
خانوار رفاه  به لحاظ اندازه بعد و تركيب جمعيتي متفاوت مي باشد و هر يك از اين خصوصيات بر                 

بنابراين شناسايي به   .  نده آشكار باشند  تأثير مي گذارند بدون آنكه در رفتار تقاضاي مصرف كن           
 .            عنوان يك مشكل بنيادي مطرح مي باشد
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براي تعيين سطح مطلوبيت مرجع و شناسايي خصوصيات خانوار به اطالعات زيادي نياز است و                 
 .در واقع در دو حوزه بايد بدنبال اطالعات باشيم. نظريه رفتار مصرفي كفايت نمي كند

در اندازه گيري  .  ي در خصوص الزامات دسترسي به توانايي و قابليت هاي معين          اطالعات عين  -١
فقر معموال  خط فقر را به قابليت هاي اساسي همچون زندگي سالم و فعال و مشاركت كامل در                      

 .    جامعه مرتبط مي كند سن فقر را برحسب حداقل قابليت هاي مادي تعريف نمود

  رفاه اطالعات ذهني راجع به مفهوم- ٢

در ادامه بحث روشهاي عيني محاسبه فقر بررسي مي شوند، در اين روشها تصورافراد از رفاه و فقر                 
در حاليكه در روش ذهني محاسبه خط فقر، اطالعاتي در مورد ذهنيت افراد               .مورد توجه نمي باشد  

 خط فقر را    مي توان نشان داد كه برحسب هر دو روش مي توان        .  راجع به رفاه و فقر مورد نياز است       
 .برحسب هزينه الزم براي تأمين سطح معيني از رفاه تعريف نمود

 

  خط فقرهاي عيني-١-٧

 در روش هاي عيني محاسبه خط فقر كوشش مي شود سطح مطلوبيت مرجع در رابطه                       
).,( zuxpez  به حصول قابليت هاي اساسي معين همچون مصرف كافي براي حفظ سالمت                =

اظهار داشت كه فقر را  )  ١٩٨٥،١٩٨٧(سن  .   فعال و مشاركت در جامعه مرتبط  شود       وداشتن زندگي 
مي بايد برحسب مجموعه ثابتي از قابليت ها و فعاليتهايي كه شخص قادر به انجام آنها است تعريف                

ها از اين ديدگاه كاالهايي كه مي توانند اين قابليتها را تأمين كنند متغير مي باشند ولي قابليت                .  نمود
 .ثابت مي باشند

چگونه به رويكرد مرسوم اندازه گيري      »  قابليت ها« در اين قسمت ابتدا اشاره مي كنيم كه ايده،           
رفاه مرتبط مي شود و سپس دو روش اساسي عملي براي تعيين خط فقر مبتني بر قابليت ها ارائه                    

 .مي شود
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  قابليت ها در مقابل درآمدها-١-٨

اندازه گيري پولي رفاه مورد نظر     .  ت متفاوت از اندازه گيري پولي رفاه است      مفهوم رفاه بر پايه قابلي    
در ادامه اين بحث نشان مي دهيم كه چگونه قابليت ها به درآمد واقعي مرتبط               .  اقتصاددانان است 

 .مي شوند

  نشان داده شود و اين قابليت ها تابعي از مقدار كاالهاي           cفرض كنيد قابليت هاي خانوار با بردار       
در اين صورت تابع قابليت ها را بصورت        .  باشد)  x(، و خصوصيات خانوار     qمصرفي توسط خانوار    

 .زير مي توان نوشت

  ( )1),( xqcC = 

       
 .در اين صورت مطلوبيت را مي توان بصورت تابعي از قابليت ها در نظر گرفت

 
( )2)(cwu = 

 
),( مطلوب اصلي يعني     عبه تاب )  ٢(رابطة  در  )  ١(با قراردادن رابطه     xgu   مخارج متناظر   ع  و تاب 

),,(با آن يعني     uxpe  بنابراين بطور ضمني قابليت هاي مشخصي در رفتار تقاضا و         .   دست مي يابيم
 .اندازه گيري پولي مطلوب لحاظ مي شود

اما در  .   نمي باشد    نيازي به تصريح قابليت ها      ،ه در بسياي از بحث هاي كاربردي اقتصاد رفا         
 از اهميت ويژه اي برخوردار     كاربردهاي خاص رفاه نظير اندازه گيري فقر، تصريح مفهوم قابليت ها           

در تعيين سطحي از مطلوبيت كه مرز فقر را مشخص مي سازد تعيين قابليت ها ضروري                   .  است
ال همراه با مشاركت اجتماعي را      فعندگي سالم   تعريف فقر برحسب توانايي هاي كه امكان ز       .  است

فراهم مي سازد بسيار روشن تر از مفهوم مجرد مطلوبيت است و از نظر اجتماع قابل پذيرش تر                    
 ميزان توانايي براي گريز از فقر باشد، مطلوبيت متناظر با خط فقر در                          zcاگر.  مي باشد
),,(رابطه zuxpez )( را مي توان بصورت  = zz cwu  . نوشت =
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براي اينكه چارچوب بحث فوق را دقيقتر نمائيم بحث را با توجه خط فقر مبتني بر تغذيه ادامه                    
 مردم مورد توجه    فيزيكيدر روش هاي عيني خط فقر، فعاليتهاي روزانه و كاركردهاي            .  مي دهيم

د كه براي انجام فعاليتهاي روزانه هر فرد به چه ميزان            بر اين اساس بررسي مي شو    .  قرار مي گيرد 
مواد غذايي نيازمند است و سپس هزينه تأمين اين مواد غذايي به عنوان خط فقر در نظر گرفته                     

 .مي شود

در بحث فوق فعاليتهاي روزانه فرد در واقع همان قابليتهاي فرد مي باشند كه ميزان آنها به                     
وصيات افراد همچون سن، وزن، اشتغال وابسته است و توسط             ميزان مصرف مواد غذايي و خص      

),(فرمول xqcC سطح فعاليت استانداردي كه بر اساس آن نيازهاي غذايي           .   تعيين مي شود  =
 اشاره  zuرجع نيز به طور ضمني به سطح مطلوبيت م        zc. نشان داده مي شود   zcمشخص مي شود با  

پس از آن بررسي     .   نمي باشد zuدارد كه البته در مطالعات كاربردي و عملي نيازي به تعيين              
 مي شود كه براي دسترسي به سطح مطلوبيت مرجع چه ميزان هزينه نياز است                              

[ ]),,( zuupez =. 

 يك روش   هتعيين سطح فعاليت و نيازهاي تغذيه اي مربوط         ود كه بر اين اساس مالحظه مي ش     
در اين روش براي تعيين خط فقر نيازي نيست          .   است رويكرد عيني عملي براي تعيين خط فقر در     

 قابليت ها را مي توان به مسائلي همچون         دامنه كه خود را به قابليت هاي معيني محدود كنيم بلكه         
 .سي گسترش دادمشاركت هاي اجتماعي، فرهنگي و يا سيا

 دنبحث فوق داللت بر آن داشت كه تعيين فقر برحسب قابليت ها الزاما  به معني كنار گذار                    
در واقع در بحث فوق قابليت هاي فرد رابطي بين مطلوبيت          .  روشهاي اندازه گيري پولي فقر نمي باشد    

در .  شناخته شود ير  فقو ميزان كاالهاي مصرف شده مي باشد و اين امكان را فراهم مي سازد كه                 
 به   و  افراد نسبت به مجموعه اي از قابليت ها تعريف مي شود         رجحان رويكرد فوق مطلوبيت براساس   

به عنوان يك   »  قابليت ها«همچنين در اين رويكرد مفهوم      .  عنوان يك شاخص رفاه مطرح مي باشد     
ارزيابي فقر،  شاخص رفاه جانشين مطلوبيت نمي شود بلكه بواسطه معرفي اطالعات زيادي براي                

 .مفهوم مطلوبيت را كامل مي كند
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 -١:  در اين خصوص نكات زيادي قابل طرح است كه از اين ميان دو موضوع عمده عبارتند از                  
در خصوص سطح استاندارد قابليت ها توافقي وجود ندارد و همچنين براي تعيين نيازهاي تغذيه اي               

 مشكل دوم اين    -٢ توافقي وجود ندارد       سطح فعاليت ها مشخص شود كه در اين مورد نيز           يدبا
چگونه مي توان به درآمد و ميزان مصرف متناظر با         »  قابليت هاي استاندارد «است كه پس از تعيين      

 .آن رسيد

در رويكرد عيني خط فقر روشهاي مختلفي را براي اندازه گيري مي توان معرفي نمود كه از اين                   
            و روش هزينه نيازهاي اساسي      )  .F.E.I(غذايي  جمله مي توان به روش ميزان دريافت انرژي            

)C.B.N. (اشاره نمود               . 

 

 خط فقر ذهني -١-٩

براي )  M.I.Q( محاسبه خط فقر ذهني بر پايه  اين سؤال استوار است كه حداقل درآمد الزم                   
سطحي از درآمد را به     براي مثال از فرد پرسيده مي شود بنظر شما چه          .  ت چقدر مي باشد  حياادامه  

در واقع اين سؤال آن سطحي از درآمد را جستجو مي كند كه فرد             .  عنوان حداقل در نظر مي گيريد    
بر اين اساس از نظر فرد سؤال شونده هر         .  با كمتر از آن قادر به پاسخگويي به نيازهاي خود نيست          

ه اين روش ممكن است ما را       البت.  فرد كه درآمدش كمتر از حداقل درآمد باشد فقير تلقي مي شود          
 براي مثال با افراد با سطوح درآمد يكسان و يا با وضعيت رفاهي       ،به نتايج ناسازگاري رهنمون سازد    

براي محاسبه خط فقر ذهني معموال       .  يكسان ممكن است برخوردهاي حمايتي متفاوت صورت گيرد       
درآمد خانوار و بعد    .   مي شود ازش بر بر بعد خانوار و درآمد خانوار     )  MI(حداقل درآمد مورد نياز     

به عبارت ديگر خانوارهاي پر درآمد كه به سطح           .  دارند»  حداقل درآمد «ثبت بر   مخانوار تأثير   
 با.    عادت دارند حداقل درآمد مورد نيازشان بيشتر از خانوارهاي كم درآمد مي باشد             الزندگي با 
ان خط فقر ذهني اجتماعي را بدست        كردن حداقل درآمد مورد نياز بر درآمد واقعي مي تو          برازش
 .اين خط فقر در محل برخورد خط رگرسيون و نيمساز بدست مي آيد. آورد
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      حداقل درآمد مورد نياز

   نيمساز   
 خط رگرسيون

      
  A    
      
      
      

 درآمد واقعي                 

 
)ln,(lnln NyfMI = 

 
 قرار دارند كمتر از حداقل مورد نياز است و اين خانوارها              Aي كه سمت چپ     درآمد خانوارهاي 
د  قرار دار   Aاز طرف ديگر خانوارهايي كه درآمدشان در سمت راست نقطة             .  فقير تلقي مي شوند  

لحاظ اجتماعي فقير مي باشد، حتي اگر خود را        ه  بيشتر از حداقل درآمد مورد نياز، درآمد دارند و ب         
 .يرنددر نظر بگفقير

 
 

 شاخص هاي  وقوع فقر -١-١٠

 
ي وسيع تر از صرف نداشتن پول دارد، بروز كلي آن آنچنان كه به روش                 فهومدر حاليكه فقر م   

درصدي از مردم مي كند كه درآمد يا مصرف آنها زير خط             به  سنتي اندازه گيري مي شود اشاره      
 اين خط فقر ممكن است      .فقري است كه برحسب شاخص هاي استاندارد زندگي بدست آمده است         

 :به روشهاي مختلف زير تعريف شود
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 در اين روش فرض مي شود كه بايد يك حداقلي از نيازهاي خوراكي و              :١روش نيازهاي اساسي   -١
اين سبد حداقل، حداقل سطح درآمد يا مصرف مورد نياز را تأمين              .  غيرخوراكي تأمين شود  

 .مي كند

مخارج خوراكي و درآمد    بين   يك نسبت ثابتي      براساس اين روش همواره    : ٢روش نسبت غذا   -٢
اين روش از الگوي هزينه هاي واقعي براي تعيين خط فقر و               .  برقرار است )  ساير هزينه ها (

 .اجتناب از مشكالت تعيين حداقل نيازهاي غذايي استفاده مي كند

 اين روش فقر را به صورت وضعيتي از محروميت         :  درآمد)  ميانگين(روش درصدي از ميانه      -٣
 ميانه يا نماي توزيع       مثل در اين روش بايد يك شاخص درآمدي        .  نسبي توصيف مي كند  

 .            به عنوان خط فقر لحاظ  شود) نما( درصد اندازه ميانه ٦٠ يا ٥٠د و سپس وشخص شمدرآمد 

 در اين روش افراد برحسب درآمد رتبه بندي مي شوند و برحسب كمترين                 :روش صدك  -٤
 .قير شناسايي مي شوندصدك توزيع افراد ف

نكته قابل توجه اين است كه تعداد افراد فقير و خط فقر به تنهايي نمي تواند الگوي فقر را توصيف                   
كند زيرا به ازاي خط فقر و تعداد فقيران مشابه در دو يا چند جامعه شدت فقر در اين جوامع                         

خص هايي داريم كه شدت فقر را      مي تواند متفاوت باشد لذا براي درك اندازه فقر در هر جامعه شا            
ميزان نابرابري درآمد در بين افراد فقير، متوسط درآمد افراد فقير، اندازه خط فقر،                 .  نشان  دهند 

تعداد كل فقيران و تعداد كل افراد جامعه از جمله مؤلفه هايي هستند كه بر ميزان شدت فقر تأثير                   
در اين قسمت به برخي     .  ه شدت فقر مي شود   دارند و تفاوت هر يك از آنها موجب تفاوت در انداز          

ويژگيهاي اين شاخص ها اشاره اي    .  از شاخص هاي فقر كه در اين بررسي از آنها استفاده خواهد شد            
 .خواهيم داشت

 
 
 
 

                                                           
1Basic -Needs Approach 
2Food –Ratio Approach  
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      ١ شاخص نسبت افراد فقير-١-١٠-١

 اين  .   ساده ترين و ابتدايي ترين روش اندازه گيري شدت فقر، شاخص نسبت افراد فقير است               
 : به اين ترتيب. شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقير به كل جامعه تعريف شده است

 
 . تعداد كل افراد جامعه استn تعداد افراد فقير و qكه در آن 

اندازه اين شاخص   .  اين شاخص نشان مي دهد كه چه نسبتي از افراد زير خط فقر زندگي مي كنند             
حالتي كه كليه افراد در      (و يك   )  ر جامعه وجود نداشته باشد     حالتي كه هيچ تغييري د     (بين صفر   

تغيير )  جامعه فقير باشند يعني درآمد كليه افراد جامعه كمتر از درآمد متناظر با خط فقر باشد                   
اشكال عمده اين شاخص اين است كه افزايش يا كاهش ميزان درآمد افراد فقير و غير                   .  مي كند

هيچگونه تأثيري در اندازه    .  جابجايي افراد حول خط فقر نشود     فقير جامعه مشروط بر آنكه موجب       
در واقع اشكال اين شاخص آن است كه نسبت به انتقال درآمد              .  شاخص نسبت افراد فقير ندارد    

بين فقيرها و حتي بين فقيرها و غيرفقيرها حساس نمي باشد و عالوه بر اين اين شاخص نسبت به                    
 .اشكاالت فوق، كاربرد اين شاخص را محدود مي نمايد. دكاهش درآمد فقرا نيز حساس نمي باش

 
 ٢ شاخص نسبت شكاف درآمدي-١-١٠-٢

. اين شاخص به صورت نسبت ميانگين شكاف درآمدي افراد فقير به خط فقر تعريف شده است                
 :به اين ترتيب 
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   متوسط درآمد افراد فقير1

                                                           
1Head- Count Ratio  
 
2 Income – Gap Ratio 

nqH /=
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z خط فقر و iyz   شكاف فقر −

 : امين فرد به صورت زير تعريف مي شودiكه شكاف فقر 
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 :و مجموع فقر بصورت زير
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درآمد از يك فرد فقير به      اين شاخص برخالف نسبت افراد فقير تحت شرايطي نسبت به انتقال             

 .فرد فقير ديگر حساس نمي باشد

چنانچه دو شاخص مذكور با همديگر بكار برده شوند مي توانند تصوير نسبتا  بهتري از فقر را ارائه                 
اشاره مي كند كه اين دو شاخص، نابرابري درآمد بين افراد فقير را ناديده                 )  ١٩٧٣(دهند سن   
 . مي گيرند

 
  سن شاخص فقر-١-١٠-٣

اين .   شاخص فقري ارائه داد كه برپايه مفهوم رتبه اي رفاه قرار داشت              ١٩٧٦در سال   »  سن «
وي اولين بار   .  شاخص محروميت نسبي افراد فقير را در مقابل ساير افراد جامعه در نظر مي گيرد               

 :شاخص فقر را به صورت زير ارائه كرد
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) وزن شكاف فقر     ivكه در آن     )ii yzg −=  i      امين فرد فقير و A      جزء ثابت نرمال شده است 

 : وي سپس دو اصل موضوعه زير را پيشنهاد كرد.  بستگي داردz و n ،  qكه به  
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 عنوان   ممكن است به   p  در شاخص     ivمحروميت نسبي رتبه بندي شده، وزن        :  ١Rاصل موضوعه 
 .رتبه درآمد فرد بين افراد فقير در نظر گرفته شود

( )qiivi ,...,,21== 
 

  را داشته    pyمحروميت مطلق نرمال شده، اگر كليه افراد فقير درآمد يكسان           :  Aاصل موضوعه   
 :باشند پس

                                                                                                       HIP = 
 :اين دو اصل ما را به نتيجه گيري زير مي رساند

 
 . را تأييد مي كند توسط رابطه زير تعيين مي شودA و Rتنها معيار فقري كه دو اصل : قضيه
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اگر ضريب جيني درآمدهاي      .  ان بدست آورد   اين شاخص را به شكل ديگري نيز مي تو            

( )qyyy ,,, K21افراد فقير به شكل زير نوشته  شود : 
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 : در اين صورت خواهيم داشت
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1 به اندازه كافي زياد باشد در اين صورت qاگر مقدار 
1
≅

+q
qو بنابراين : 

                                                           
1 Axiom 
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 . وابسته استG و I,Hبه هر سه معيار ) p(اين شاخص فقر 

zy ، مقدار Iاگر به جاي  p  :  بدست خواهد آمدP را جايگزين كنيم شكل  ديگري از شاخص 1−/
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حالتي كه فرد فقير در جامعه وجود    در  (از ويژگيهاي شاخص سن آن است كه اندازه آن بين صفر            

 .تغيير مي كند) در حالتي كه درآمد كليه افراد جامعه مساوي صفر باشد(و يك ) نداشته باشد

 
  شاخص تاكاياما-١-١٠-٤

تاكاياما به شاخص فقر سن دو اشكال گرفت و سعي كرد شاخص فقري ارائه كند كه داراي اين                    
 :ازاين دو اشكال عبارتند . اشكاالت نباشد

 در شاخص سن ضرايب وزني اختصاص يافته به شكاف فقر هر يك از افراد جامعه بر اساس                    -١
 شده است و وجود افراد غيرفقير در جامعه ناديده          ١»توزيع درآمد بريده  «رتبه بندي درآمد وي در     

زيرا در صورتي كه فقر را يك مفهوم نسبي         .  گرفته مي شود در حاليكه فقر مشكل كل جامعه است        
ز تفاوت درآمدها در نظر بگيريم هر فرد فقير جامعه درآمد خود را تنها با درآمد افراد فقير                       ا

 .جامعه نمي سنجد بلكه درآمد افراد غيرفقير را نيز در اين ارزيابي در نظر مي گيرد

 در شاخص سن چنانچه ميانگين درآمد جامعه را جايگزين درآمد متناظر با خط فقر و كل افراد                  -٢
شاخص .  را جايگزين افراد فقير نمائيم، شاخص تقريبا  به ضريب جيني تبديل مي شود                 جامعه  

نابرابري درآمد حاصل از اين جايگزيني در حالتيكه درآمد همه افراد جامعه مساوي باشد برابر با                 
 .صفر مي شود

                                                           
1 Truncated Distribution 
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 شده توسط       به اين ترتيب تاكاياما مجموعه اي از اصلها را در نظر مي گيرد كه شاخص فقر ارائه              
 .وي شاخص نابرابر توزيع درآمد را به صورت كلي زير فرض مي كند. وي را تأئيد كنند
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.  ضرايب وزني غيرمنفي هستند     ivپارامترهاي رابطه و     C و B شاخص نابرابري،     Tكه در آن     

ه نابرابري و درآمدي يك توزيع عبارت است از اندازه           همانطور كه رابطه فوق نشان مي دهد انداز      
 .موزون كل شكاف درآمدي مربوط به همه افراد جامعه

 :اصولي را كه تاكاياما براي تعيين شاخص خود در نظر مي گيرد عبارتند از

است با رتبه    امين فرد جامعه برابر      i مربوط به شكاف درآمدي      iv ضريب وزني    : اصل اول     
inviبه ترتيب . اين فرد در رتبه بندي رفاه فردي كل جامعه −+=  . خواهد بود1

زماني كه كليه افراد جامعه درآمد يكساني داشته باشند اندازه ميزان نابرابري                  :اصل دوم     
  .)T=0(مساوي صفر خواهد شد 

 فرد از جامعه اختصاص داده شود و بقيه          در صورتي كه كل درآمد جامعه به يك        :     اصل سوم 

افراد جامعه هيچگونه درآمدي نداشته باشند اندازه ميزان نابرابري از رابطه              
n

T  بدست  =−11

 .مي آيد 

 همان ضريب جيني است و بر اين اساس شاخص          T   تاكاياما اثبات مي كند كه شاخص نابرابري       
وي با وجود اين كه اعتقاد دارد       .   ارائه مي كند  ١»يع درآمد منقطع شده   توز«فقر خود را برپايه مفهوم      

تغييرات درآمد افراد غيرفقير نبايد در اندازه شاخص فقر تغييري ايجاد كند ولي در عين حال بر                   
وي بردار  .  اين باور است كه در تعيين شاخص فقر نمي توان وجود افراد غيرفقير را ناديده گرفت                

*)(درآمدي منقطع  zXرا به صورت زير تعريف مي كند . 

 

                                                           
1 Censored Income Distribution 
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از نظر تاكاياما، توزيع درآمد منقطع يك مفهوم بنيادين و كليدي است كه از طريق آن مي توان                   

بر اين اساس تاكاياما    .  از شاخص هاي نابرابري درآمدي براي اندازه گيري شدت فقر استفاده كرد           
 :فقر خود را به صورت زير ارائه مي دهدشاخص 
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 . پارامترهاي رابطه هستندD,E ميانگين درآمد كل افراد جامعه و zµكه در آن 

 
  شاخص فقر فاستر، گرير و توربك-١-١٠-٥

ا كرده است توسط فاستر،     دسته ديگري از شاخص هاي فقر كه در سالهاي اخير كاربرد زيادي پيد           
اين سه محقق روش خود را براي ارائه شاخص فقر بر اين باور                .  گرير و توربك پيشنهاد شده اند     

اين گروه از شاخص ها    .  مي گذارند كه تجزبه پذيري از ويژگيهاي مهم يك شاخص فقر مطلوب است          
ر حاصل از بررسي زير     بيانگر آن هستند كه ميزان فق     )   نمايش داده مي شوند   FGTكه با عالمت    (

گروههاي مختلف جمعيت را مي توان با هم جمع كرد و به ميزان واحدي از فقر كل جمعيت دست                   
 .فاستر و همكاران وي شاخص فقر خود را بصورت زير ارائه مي دهند. يافت
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شكاف فقر افراد   )  دهو نرمال ش  (اين شاخص ميزان فقر در جامعه را به صورت مجموع موزون              

در نتيجه ميزان   .  فقير در نظر مي گيرد كه ضريب وزني هر شكاف فقر همان شكاف فقر است                  
 .محروميت هر فرد فقير تابعي از ميزان شكاف فقر او است
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سازگار با مفهوم   (در ادامه بحث با توجه به مفاهيم نظري ارائه شده در اين بخش، انواع خط فقر                  
عرفي و محاسبه خواهند شد و عالوه بر اين، شاخص هاي فقر همچون درصد               م)  مطلق و نسبي فقر   

افراد فقير، شكاف درآمدي، شاخص سن برحسب تقسيم بندي هاي مختلف از خانوارهاي ايراني                 
ارائه خواهد شد و همچنين سهم گروههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي از ميزان فقر طي سالهاي                  

 .  مورد مطالعه نيز برآورد مي شود
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 ٢فصل 
 مروري بر ادبيات فقر در ايران

 

 مقدمه

قبل از انقالب كارهاي تجربي     .  پيرامون فقرو توزيع درآمد مطالعات زيادي صورت گرفته است         
محدودي در اين خصوص صورت گرفت كه عمدتا  توسط كارشناسان سازمان برنامه، مركز آمار                

پس از انقالب و بويژه بعد      .  ده بودند ايران و بانك مركزي و تعدادي از دانشگاهيان سازماندهي ش          
از اجراي برنامه تعديل اقتصادي تعداد مطالعات تجربي پيرامون فقر، در موسسات تحقيقاتي دولتي               

 .و غير دولتي و دانشگاهيان افزايش يافت

دربعضي از اين كارهاي تجربي به فقر به عنوان يك معضل و آسيب اجتماعي و در برخي ديگر                    
با بررسي مطالعات انجام شده توسط محققان         .  يده اقتصادي توجه شده است     به عنوان يك پد    

كه فقر يك پديده چند وجهي است كه مورد مطالعه اقتصاددانان،                            مختلف در مي يابيم     
جامعه شناسان، متخصصين تغذيه و بهداشت، برنامه ريزان شهري و روستايي، متخصصين محيط               

 .قرار گرفته است... زيست و

تصاددانان معضل فقر در ايران را از جنبه هاي مختلف و به روشهاي متفاوت مورد بررسي قرار                 اق
در بعضي از اين مطالعات خط فقر محاسبه شده و در بعضي ديگر خط فقر و درصد افراد                   .  داده اند 

در تعداد اندكي از مطالعات از جمله اين مطالعه شاخص هاي فقر همچون              .  فقير ارزيابي شده است   
مطالعات انجام شده پيرامون فقر      .  شاخص سن، درصد فقيرها و شكاف فقر محاسبه شده است            

درايران نتايج متفاوتي را به همراه داشته است كه خواننده عادي و ناآشنا به ادبيات فقر را دچار                     
 درصد جامعه فقير ارزيابي شده اند در          ١٨سردرگمي مي كنند، در بعضي از مطالعات كمتراز            
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.  درصد جامعه مورد نظر فقير ارزيابي شده اند        ٧٠ در مطالعه ديگر و براي همان سال حدود          حاليكه
در تعدادي از مطالعات خط فقر بر       .  علت اين تفاوت در نتايج روش شناسي متفاوت آنها مي باشد           

همچنين با بررسي   .  اساس مفهوم مطلق ودر تعدادي ديگر بر پايه مفهوم نسبي محاسبه شده است             
ت مختلف متوجه مي شويم كه بعضي از محققين از روشهاي عيني و بعضي ديگر از روشهاي                 مطالعا

در تعدادي از مطالعات از شاخص هاي مبتني بر رفاه استفاده شده و                 .  ذهني استفاده نموده اند    
بعضي از پايان نامه هاي تحصيلي براي        .  درتعدادي ديگر صرفا  به آمار مصرف توجه شده است          

در اين فصل به    .  ر از معادالت تقاضا و بويژه مدل مخارج خطي استفاده نموده اند             محاسبه خط فق  
 .  تعدادي از مطالعات انجام شده پيرامون فقر در ايران اشاره مي كنيم

 
 در مقاله اي پيرامون تغييرات فقر غذايي در طول برنامه اول توسعه تحت عنوان               )١٣٧٥(اخوي  

تغييرات فقر غذايي خانوارهاي شهري و روستائي را طي برنامه اول            “  آيا فقيران افزايش يافته اند؟   ”
براي اينكار، وي از داده هاي طرح      .  توسعه با استفاده از شاخص ها و معيارهاي متعدد بررسي نمود          

 ١.آماري بودجه خانوار مركز آمار استفاده نموده است

كه از حداقل   ”دانسته است    كسي را فقير     ٢٦٢٦وي اشاره مي كند كه سازمان ملل طي قطعنامه          
اما اين حداقل چيست و آن شأن كدام، چيزي است نامعين و            .  “زندگي در شأن انسان محروم باشد     

در هر تحقيق به سليقه محقق بر مي گردد و در برخي مواقع حدود و اجزاء آن با استفاده از                           
 ميگيرد  كه نياز متعارف      را ميزاني در نظر   »  حداقل«  در اين نوشتار    .  استانداردها تعريف مي شود  

 كالري از طريق ارزانترين، در دسترس ترين و ضمنا  متعارف ترين انرژي يا ماده                 ٢٥٠٠بدن به   
اگر قرار باشد تمامي اين ميزان       ”  وي در ابتدا فرض مي كند كه         .  حاوي انرژي تأمين مي گردد    

ي گيرد در صورتيكه كل    وي نتيجه م  .  چه ميزان فقير وجود دارد    “  كالري از مصرف نان بدست آيد     
در ستاريوي  .   كالري از محل نان تأمين گردد در جامعه شهري فقير وجود نخواهد داشت               ٢٥٠٠

                                                 
ص  .١٣٧٥ .تحليل و بررسي اقتصادي فقر، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني .  »آيا فقيران افزايش يافته اند؟«.  اخوي ،  احمد  1

 ١٣٤ ـ ١٠٧
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ديگر وي دو سبد مصرفي ديگر را در نظر مي گيرد كه اوال  حاوي مواد غذائي ارزاني باشند و عالوه                    
 كالري از طريق    ٢٥٠٠ي تأمين   بر اين تا حد كمي تنوع را در بر داشته باشند، با محاسبه هزينه ريال              

 ٥/٢٤٨اين دو سبد به اين نتيجه مي رسند كه در مناطق شهري هزينه سرانه اين فرمول تعذيه                     
 ريال در سال است كه چنانچه با هزينه سرانه گروههاي درآمدي مقايسه              ٩٠٧٠٣ريال در روز و     

تايي ارقام فوق برابر با      ثانيا   براي مناطق روس     .   درصد مردم فقير خواهند بود      ٥/٣٦شود حدود   
 .  درصد مي باشد٣١ ريال ـ سال و ٧٣٦٩٤ريال ـ روز، ٢٠٢

در سناريوي ديگر وي گوشت را تا حدي جانشين نان در نظر مي گيرد بطوريكه مصرف گوشت                  
 ٢٥٠٠نسبت به سناريوي قبل دو برابر گردد و سپس هزينه ريالي سبد جديد كه تأمين كننده                     

 ريال  ١٣١٢١٨كه خط فقر شهر به      .  اسبه كرده و به اين نتيجه رسيد ه اند      كالري انرژي است را مح    
همچنين جمعيت زير خط فقر      .   درصد افزايش مي يابد    ٦/٥٩و جمعيت زير خط فقر شهري به          

چنانكه ديديم اندازه خط فقر نسبت به تعريف مورد           .   درصد افزايش مي يابد    ٩/٥٨روستايي به   
با توجه به سناريوهاي مختلف به اين نتيجه مي رسد كه در            در مجموع وي    .  استفاده حساس است  

 .طول برنامه اول درصد فقر كاهش يافته است

با “اثر سياستهاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد         ” در مقاله اي با عنوان        )١٣٨٠(  پروين و زيدي    
 در چارچوب يك مدل تعادل عمومي         )  ١٣٧٢ تا    ١٣٦٨(  استفاده از اطالعات آماري دوره        

 ( IS-LM )               با استفاده از روش شبيه سازي توسط معيارهاي مختلف، هفت گزينه بر مبناي اهداف 
 اجتماعي ايران و سياست جاري اقتصاد در دوره اين برنامه را مد نظر              -برنامه اول توسعه اقتصادي   

 : نتايج شبيه سازي حاكي از آن بود كه١.قرار دادند

 سياست افزايش مخارج دولت كمترين تأثير را        سياست كاهش ارزش پول ملي بيشترين و       -١
 .بر گسترش فقر و نابرابري دارد

                                                 
 ٨٠ ، بهار و تابستان ٥٨مجله تحقيقات اقتصادي ، شماره . » اثر سياستهاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد«.  پروين، سهيال و زيدي، راضيه١
 ١٤٦ـ١١٣ص . 
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تأخير در اجراي سياست هاي تعديل، باعث افزايش نابرابري درآمد مي گردد و                       -٢
سياست هاي جاري دولت نسبت به اهداف برنامه، تأثير كمتري بر افزايش نابرابري درآمد                

 .دارد

مدي نشان مي دهد كه تأخير در اجراي سياست هاي        شاخص نسبت افراد فقير و شكاف درآ       -٣
تعديل در مقايسه با اجراي اهداف برنامه، به رغم بهبود در نابرابري توزيع درآمد، فقر را                     
گسترش مي دهد و اگر اهداف برنامه بطور كامل اجرا مي شد، فقر بيشتر از زمان اجراي                     

 .سياست هاي جاري گسترش مي يافت

 گرير، توربك به دليل اينكه اثر توزيع درآمد و فقر را بطور                 شاخص هاي سن و فوستر،     -٤
همزمان در نظر مي گيرند، داللت بر آن داشتند كه سياست هاي جاري دولت نسبت به                     

تأخير در اجراي سياست هاي برنامه      .  سياست هاي برنامه تأثير كمتري بر افزايش فقر دارد         
 .باعث كاهش فقر مي شود

 در صورت اجراي كامل سياست هاي پيش بيني شده در برنامه اول،                نگارنده بيان مي كند كه    
 . تغيير مي يافت٣٣/٠نابرابري توزيع درآمد تا 

 به  ٧٢در سال   »  اثرات تعديل اقتصادي بر فقر      «  در رساله تحقيقي خود بنام        )  ٧٣(  حسن زاده  
 ١٣٦٢-٦٩برآورد حجم فقر و محروميت جامعه شهري براساس خط فقر تغذيه در طي دوره                    

ارزيابي آثار سياست كاهش ارزش ريال بر       «  نگارنده اين رساله هدف از اين پژوهش را          .  پرداخت
 ١.عنوان مي كند» فقر تغذيه اي گروههاي كم درآمد شهري 

را مد نظر قرار داده و اظهار مي دارد براي تعيين اين خط            “  خط فقر مطلق    ”  وي در تحقيق خود     
 :استفاده نمودفقر مي توان از روش هاي زير 

 ٢)روش راونتري(ـ روش نيازهاي اساسي ١

                                                 
، استاد  ٧٢ـ٧٣طباطبائي سال   پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد دانشكده اقتصاد عالمه        .  »  اثرات تعديل اقتصاد بر فقر    «.   حسن زاده ، علي   ١

  ٢٤٧شماره پايان نامه . راهنما جمشيد پژويان
2 .Basic -  Needs  Approach   (Rowntery  Method ) 
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 ١ـ روش ارشانسكي٢

 ٢ـ روش نسبت مخارج غذا٣

) يا ميانگين   (   همچنين براي تعيين خط فقر نسبي مي توان به صورت درصد معيني از ميانه                  
ار درآمد جامعه و يا به شكل يك مرز درآمدي كه درصد معيني از افراد جامعه پايين تر از آن قر                    

 .مي گيرند تعريف كرد

را معيار مناسبي براي    »  شاخص هاي سطح تغذيه    «  در اين پژوهش، محقق با توجه به اين كه            
دانسته اقدام به برآورد حجم فقر و محروميت براساس اين شاخص             “  حجم فقر مطلق    ”  برآورد  

 .نموده است

 و براساس خط    ٦٩ تا   ٦٢نتايج برآورد حجم فقر و محروميت در جامعه شهري در طي سالهاي              
 :فقر تغذيه به شرح زير مي باشد

 درصد از هزينه هاي خانوار شهري را مخارج خوراكي به خود            ٤٠در اين فاصله قريب به       -١
اختصاص داده است ولي بسياري از خانوارهاي شهري قادر به تأمين كالري و پروتئين مصرفي               

 .خود در حد استاندارد نبوده اند

 درصد از جمعيت شهري دچار كمبود مصرف كالري و          ٥٠بطور متوسط   ـ در طي اين دوره      ٢
از جامعه شهري در فقر     %  ٦٠به عبارت ديگر تقريبا      .  جامعه دچار كمبود پروتئين بوده اند    %  ٢٠

 .ناشي از كمبود كالري و پروتئين بسر برده اند

ه است بطوري   ـ نان بعنوان مهم ترين ماده در تامين نيازهاي غذايي شهرنشينان مطرح بود             ٣
 درصد از پروتئين مورد نياز سرانه خانوارهاي         ٦٠ درصد از انرژي مصرفي و        ٥٥كه حدودا    

 .شهري را تامين نموده است

كه در سال   »  بررسي تعادل فقر از ديدگاه سيستمي        «   در مقاله اي به نام        )١٣٧٥(  فاتحي  
كاربرد باز خوردهاي     «  و يا از لحاظ سيستمي     “  ثبات تعادل   ”   انتشار يافت به بحث       ١٣٧٥

                                                 
1 Orshansky  Method 
2 Food - Ratio Method 
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از جمله  (   وي در اين مقاله بطور خالصه تئوريهاي مهم اقتصاد فقر             ١.پرداخت“  مثبت و منفي  
دايره بسته يا شوم نركس، چرخه تراكم ميردال، تئوري دام تعادل در سطح پائين، نظريه                     

 . حليل قرار دادرا مورد تجزيه و ت)حداقل تالش بحراني ليبنشتاين و ايده تعادل فقر گالبرايت 

 :وي نتايج راهبردي زير را برمبناي تحليل خود ارائه مي كند

 .ـ براي بررسي مسئله فقر بايستي با يك ديد سيستمي به اين معضل نگريست١

   ـ تمام سياست هايي كه در جهت فقرزدايي اتخاذ مي گردد بايستي توانايي انتقال از يك                   ٢

 . تعادل پايدار سطح باالي درآمد را داشته باشدوضعيت تعادل سطح پائين درآمد به يك

 ـ براي شناخت نوع حركت و گريز از دام فقر در جامعه، بررسي و شناخت نوع رفتار درآمد                   ٣

 .از جمله موارد الزامي مي باشد... سرانه از قبيل انواع رفتارهاي بي نظم، رفتارهاي نوساني و    

چارچوبي »  خي عوامل ايجاد فقر در اقتصاد ايران        بررسي بر « در مقاله اي بنام      )١٣٧٥(فطرس
 به عقيده ايشان چون فقر پديده اي چند بعدي است، درك           ٢.خاص براي طرح اين مسئله ارائه كرد      

 .آن توسط كارشناسان علوم اجتماعي است» ميان رشته اي«و تبيين آن مستلزم بررسي 

تشديد فشار تورم، قدرت خريد      .  ندوي عوامل گوناگوني را در ايجاد و تشديد فقر مؤثر مي دا             
فقير را فقيرتر و غني را غني تر       «حقوق و دستمزد كاركنان و مستمري بگيران را كاهش مي دهد و             

» خط فقر «بحرانها و ركود اقتصادي بيكاري را دامن مي زند و گروههاي جديدي را به زير               .  »مي كند
و فقر را   »  احساس محروميت «ماعي پديدة   عدم تعادل در مصرف بين گروهها و طبقات اجت        .  مي راند

 .دامن مي زند

 
 
 

                                                 
سازمان ) . جلد دوم(زدايي مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقر. » بررسي تعادل فقر از ديدگاه سيستمي«.  فاتحي، علي١

 ٦٢ـ٤٩صفحه . ١٣٧٥ ارديبهشت ٣١ تا ٢٩برنامه و بودجه 

مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي . »بررسي برخي عوامل ايجاد فقر در اقتصاد ايران«.  دكتر فطرس، محمد حسن٢
 ٤٧ـ٣٥ صفحه. ١٣٧٥ ارديبهشت ٣١ تا ٢٩سازمان برنامه و بودجه ) . جلد دوم(
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 :ساختار فقر

 تحصيل 

    مسكن

    امنيت

 ـ اشتغال به كار١

 ـ  تامين خانواده٢

ـ شركت در زندگي  ٣ 
 اجتماعي

  محروميت

       
 فقر

 
  تغذيه

 
   احتياج انتظارزندگي مطلوب

 
وي .ر اقتصاد در حال گذار ايران را مورد تحليل قرار مي دهد            د»  موضوع اشتغال و فقر   «سپس  

بدليل رشد جمعيت،   (معتقد است در اقتصاد ايران پديده فقر از دو جهت، يكي رشد شديد تقاضا                 
و ديگري ساختار تورم زاي آن، به مسئله اي جدي           )  باال بودن بار تكفل، تغيير در الگوي مصرف        

 .تبديل شده است

 ١٣٦٥ تا   ١٣٥٥اشاره اي به دوره     )  مسئله فقر از زاويه بيكاري     ( تحليل   وي در چارچوب اين    
 نرخ بيكاري نيز از   .  درصد بوده است  ٥/٦مي كند كه طي اين دوره تغييرات ساالنه جمعيت بيكار           

درصد بوده است و اظهار     ٥/٣درصد رسيده كه درصد تغييرات ساالنه آن         ٢/١٤درصد به   ٢/١٠ 
نه حدود يك ميليون نفر وارد بازار كار مي شوند، در حالي كه               ساال«مي دارد كه در حال حاضر       

 هزار نفر است كه اين عدم اشتغال بيشتر از همه، خانوارهاي فقير را در                ٣٠٠ميزان اشتغال جديد    
رابطة معكوس  «وي با بررسي ارقام در طي اين دوره به اين نتيجه مي رسد كه                  .  بر گرفته است  

 ». هر دو منطقه روستايي و شهري وجود داردطبقات درآمدي وعدم اشتغال در

او در گزارش خود ابتدا      .  در زمينه محاسبه خط فقر مطالعات جامعي انجام داده است           پژويان  
به نظر وي كساني كه قادر به فراهم نمودن نيازهاي عادي             .  تعريفي از فرد فقير ارائه كرده است       
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 ١.نباشند، فقير محسوب مي شوند   )  مناسبسالمت جسم و تغذيه     (اساسي خود خصوصا  اولين نياز       
در مرحلة بعد هزينه الزم براي تامين سبد حداقل مواد غذايي ضروري كه از سوي متخصصين و                   

براساس نظر  .  سازمانهاي ذيصالح بهداشتي و تغذيه اي ضروري تلقي مي شود، محاسبه نمود               
.  كيلو كالري مي باشد   ٢٢٠٩وز  كارشناسان بهداشت و تغذيه، حداقل انرژي مورد نياز هر فرد در ر            

بدين ترتيب، اگر اعضاي خانوار نتوانند مقدار كالري مورد نياز را از طريق مواد غذايي مصرف شده                 
پژويان با محاسبه ارزشهاي غذايي دريافتي خانوارهاي موجود        .  فراهم نمايند، فقير محسوب مي شوند    

 .وهها خط فقر ريالي را محاسبه نموددر گروههاي مختلف درآمدي و با توجه به مخارج اين گر

 )مخارج سرانه ساالنه به ريال (١٣٧٣خط فقر در سال 

 مناطق خط فقر

 شهري ٤٨١٩٩٥

 روستايي ٣٦٦٥٥٨
 

اثرات پرداخت يارانه كاالهاي اساسي بر فقر و شاخص هاي          « در مقاله اي با عنوان      )٨٠(كاظمي  
ت يارانه و چگونگي تخصيص بهينه و همچنين         انتشار يافت ، بررسي پرداخ     ١٣٨٠كه در سال    »  فقر

محاسبه شاخص هايي مثل شدت فقر به شكاف فقر و شاخص كاكواني براي مناطق شهري و                      
 ٢ .روستايي پرداخت

 نسبت  ١٣٧٦وي در اين تحقيق به اين نتيجه رسيد كه خط فقر سرانه شهري و روستايي در سال                  
 :ن را در دو موضوع زير بيان مي كند افزايش يافته است كه اهم داليل آ١٣٧٥به سال 

 ـ افزايش قيمت آزاد اكثر كاالهاي اساسي١

 ـ افزايش قيمت كوپني و تعادلي برخي از كاالهاي اساسي٢

                                                 
شماره پايان نامه . دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران   .  »كاهش فقر، كارائي و نابرابري در ايران      « اقتباس از رساله دكتر سعيد صمدي با عنوان          ١

 ٨٢ص . ١٣٧٨ ، ٦٣٥

  .٨٠،  تابستان ٣ فصلنامه ناظر اقتصاد شماره. »اثرات پرداخت يارانه كاالهاي اساسي بر فقر و شاخص هاي فقر«.  سيد كاظمي، مهدي٢

 ١٣ص 
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بعلت باال  (وي در تحليل شاخص كاكواني به اين نتيجه رسيد كه شاخص كاكواني در شهرها                   
 .كمتر از روستاها مي باشد) بودن سطح درآمد در شهرها

به بررسي فقر، خط فقر و اثر        »  بررسي يارانه و خط فقر    «در مقاله اي با عنوان     )  ١٣٧٩(المي  اس
 ١.حذف يارانة كاالهاي اساسي پرداخت

نگارنده در اين مقاله بيان مي كند كه در شرايط كنوني، برخي پيشنهادها حكايت از حذف يارانه ها                
وجه داشت كه اگر چه ممكن است در          بايد ت .  و پرداخت نقدي آن به اقشار آسيب پذير دارد          

مصرف انرژي، طبقات باالي درآمدي از يارانه بيشتري بهره مند شوند، ولي اين امر در زمينة                     
 .كاالهايي نظير نان و شير صدق نمي كند

 در مناطق شهري و      ١٣٧٧ نفره در سال      ٥طبق اين تحقيق خط فقر مطلق براي يك خانوار             
و با توجه به حجم نمونه و جامعة آماري          .  يليون ريال بوده است    م ٩/٥ و   ٤/٩روستايي به ترتيب    

  و ٥/٢٤كشور در همين سال افراد زير خط فقر در مناطق شهري و روستايي به ترتيب                          

 ميليارد ريال نياز بوده تا افراد زير         ٦٨٦٦ مبلغ   ١٣٧٧در سال   .   درصد برآورد شده است    ٩/٢٧ 
 كه كل يارانه كاالهاي اساسي غذايي براي اين سال           خط فقر به باالي آن منتقل شوند، در صورتي         

اين در حالي است كه آثار حذف يارانة كاالهاي اساسي           .   ميليارد ريال بوده است    ٥٨٠٦در حدود   
بر افزايش قيمت آن ها مد نظر قرار نگرفته است و در صورت مدنظر قرار دادن اين عامل، شكاف                   

 كه در اين مقاله، از معيارهاي تامين كالري و پروتئين          الزم به ذكر است   .  مذكور عميق تر خواهد شد   
براي نيازهاي انسان و با استفاده از كالري و پروتئين هاي موجود در كاالهاي اساسي و قيمت                       
كاالهاي مذكور و همچنين ملحوظ كردن يارانه هاي پرداختي به كاالهاي اساسي براي هر خانوار،                 

 . خط فقر مطلق بدست آمده است

كه در سال   »  اندازه گيري و تجزيه و تحليل فقر و نابرابري        « در مقاله اي با عنوان      )١٣٧٨(ملك  
درصد خانوارهاي  « انتشار يافت با بيان مفهوم فقر و شيوه اندازه گيري آن به بررسي                     ١٣٧٨

                                                 
، ٤سال هشتم، شماره ) فصلنامه عملي ـ ترويجي(، پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي »بررسي يارانه و خط فقر«... . اسالمي، سيف ا١

  ٥٠-٢٧ص . ١٣٧٩زمستان 
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» ١٣٧٦استفاده كننده از لوازم و تسهيالت بر مبناي هزينه خانوار در مناطق شهري كشور در سال                 
 ١.تپرداخ

وي بيان مي كند در تجزيه و تحليل فقر و نابرابري، خانوار واحد مناسب تري نسبت به فرد                      
. مي باشد و درآمد و هزينه خانوار نماگر كامال  مناسبي براي نشان دادن استاندارد زندگي مي باشد                

 شش  از دو خانوار با درآمد مساوي، خانواري كه داراي دو عضو مي باشد نسبت به خانواري با                    
مقياس اقتصادي مي تواند از راه هاي متفاوتي       .  عضو، از استاندارد زندگي بهتري برخوردار مي باشد       

 (EUROSTAT) كه توسط سازمان آمار اروپا       OECDدر ارزيابي كه بوسيله مقياس      .  ارزيابي شود 
 ٧/٠ن  وز)   سال ١٤باالي  ( و ديگر اعضاي بالغ خانوار        ١بكار برده مي شود، سرپرست خانوار وزن        

 . داده مي شود٥/٠مي گيرند و به اعضاي زير چهارده سال وزن 

نگارنده در ادامه بيان مي كند در كشورهايي كه خط فقر مطلق در آنها محاسبه نشده تنها راه                     
وي در ادامه با تحليل جدولي شامل       .  مي باشد“  نماگرهاي مادي ”ممكن، مطالعه فقر نسبي از ديدگاه       

وي .  تفاده كننده از اين تسهيالت و لوازم را به چهار دسته كلي تقسيم مي كند              قلم، خانوارهاي اس   ٢٦
 ٥/٢حال آنكه فقط     .   درصد از خانوارها داراي اتومبيل شخصي مي باشند         ١/١٦بيان مي كند كه     

كمتر از  (درصد از خانوارهايي كه هزينه آنها كمتر از نصف متوسط كل هزينه خانوارها مي باشد                  
 درصد از خانوارهايي كه     ٤/٠و  )  ينه در سال داراي اتومبيل شخصي مي باشند        ريال هز  ٨٥٨٠٠٠٠

متوسط هزينه آنها كمتر از       
4

 ريال هزينه در    ٤٢٩٠٠٠٠كمتر از   ( متوسط كل هزينه خانوارها       1

مي باشد، داراي اتومبيل شخصي هستند، اين بدين معني است كه خانوارهايي كه داراي                   )  سال
مبيل شخصي مي باشند اكثرا  خانوارهايي هستند كه هزينه ساالنه آنها از متوسط كل هزينه بيشتر               اتو

 .و مخارج آنها بسيار باال مي باشد

                                                 
، سال ٢٧ و ٢٦، شماره )ا.ا.تخصصي بانك مركزي ج(روند  نشريه. »اندازه گيري و تجزيه و تحليل فقر و نابرابري«.  ملك ، فردريك١

  ١٠٨ ـ ٩٦ص . ١٣٧٨



٤٢ 

، ١٩٩٨ در مطالعه خود به نقل از گزارش توسعه انساني سازمان ملل سال                   )١٣٧٨(خانقاهي
 ١.ه شرح زير بيان مي كندروش تعيين شاخص فقر را براي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه ب

 :(HPI-1)محاسبه شاخص فقر انساني براي كشورهاي در حال توسعه 

 زمينه اصلي زندگي    ٣شاخص فقر انساني در كشورهاي در حال توسعه، محروميت انسان ها را در             
 :مطالعه مي كند

 ـ استاندارد زندگي مناسب٣ـ دانش     ٢ـ طول عمر    ١

حتمال بقاء و عواملي است كه انسانها را در سنين كودكي عمر خود              محروميت اول در رابطه با ا     
محروميت دوم، ناتواني در خواندن و نوشتن و از اين            .  در معرض خطر مرگ و مير قرار مي دهد        

طريق ارتباط با ديگران مي باشد و محروميت سوم مربوط به سطح زندگي مناسب است كه بر                     
 . شودحسب امكانات كلي اقتصادي ارزيابي مي

 :فرمول برآورد شاخص فقر انساني در كشورهاي در حال توسعه بشرح زير است

3
1

3323133
11 



 ++=− )()( PPPHPI 

13P =درصد مردمي كه به آب سالم دسترسي ندارند 

23P =درصد مردمي كه به خدمات بهداشتي دسترسي ندارند 

33P  =     كودكاني كه وزن آنها كمتر از وزن متعارف سن آنها                 ( سال   ٥درصد كودكان كم وزن زير
 )مي باشد

 :فرمول برآورد شاخص فقر انساني در كشورهاي صنعتي عبارت است از

4
1

433323134
11 



 +++=− )()( PPPPHPI 

13P = سالگي٦٠احتمال مرگ و مير تا سن  

                                                 
 ٩٦ – ٨٧ص . ٤١،شماره ٧٨، گزيده مطالب آماري تابستان  »HPIشاخص فقر انساني «.  خانقاهي، سيروس١



٤٣ 

23P  =   كه طبق تعريف    )   سال سن  ٦٥ تا   ١٦بين  (درصد مردميEOCD    عمال  بيسواد مي باشند 
 )محروميت از دانش(

33P  =          ٥٠خط فقر ياد شده در سطح        .  درصد مردمي كه زير خط فقر درآمد زندگي مي كنند 
 )گي مناسبمحروميت از استاندارد زند. (درصد ميانه درآمد قابل تصرف تعريف مي شود

43P  =    عدم مداخله و   (افراد بيكار از كل نيروي كار        )   ماه و بيشتر   ١٢(ميزان بيكاري بلندمدت
 )مشاركت يا محروميت اجتماعي

مقايسه وضعيت رفاهي خانوارهاي شهري در شروع و پايان           «در مقاله اي تحت عنوان      »  نيلي«
 خانوار، ميزان مصرف و نيز توزيع هزينه هاي مصرفي             به بررسي تغييرات هزينه    »  برنامه اول 

 ١. پرداخت١٣٧٢ تا ١٣٦٨خانوارهاي شهري در سالهاي 

 بطور  ١٣٦٨ در مقايسه با سال      ١٣٧٢وي در اين مقاله نشان داد كه يك خانوار شهري در سال              
 متوسط از كاالها و خدمات مصرفي بهره مندتر شده و نيز توزيع هزينه هاي مصرفي در بين                      

همچنين از طريق   .   متعادل تر گرديده است   ١٣٦٨ نسبت به سال     ١٣٧٢خانوارهاي شهري در سال     
مقايسه نرخ رشد هزينه هاي مصرفي و درآمد يك خانوار متوسط شهري نتيجه گرفت كه اين                    

 .جامعه صورت گرفته است» لطمه به منابع پس اندازي«بهره مندي از رفاه بيشتر به قيمت 

 نشان داده   ١٣٧٢ و   ١٣٦٨استفاده از داده هاي خام بودجه خانوار شهري در سال          در اين مقاله با     
 :١٣٦٨ـ٧٢شده كه در دوره 

 . درصد رشد كرده است٩/٥ـ متوسط هزينه خانوار به قيمت ثابت ساالنه ١

 . درصد تقليل يافته است٨/٣١ درصد به ٣/٤٢ـ ضريب انگل از ٢

 . مترمربع افزايش يافته است٤/٢٠بع به  مترمر٦/١٩ـ متوسط فضاي مسكوني سرانه از ٣

ـ آهنگ رشد مصرف گروههاي كم درآمد، تندتر از آهنگ رشد مصرف گروههاي پردرآمد               ٤
 .بوده است

                                                 
مقايسه وضعيت رفاهي خانوارهاي شهري در شروع و پايان برنامه اول، مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و «.  نيلي ، فرهاد١

 ٧٤ـ٦٣صفحة . ١٣٧٥ ارديبهشت ٣١ تا ٢٩، سازمان برنامه و بودجه )جلد دوم(زدايي فقر



٤٤ 

ـ شكاف هزينه در اكثر گروههاي درآمدي كاهش يافته و توزيع هزينه زندگي به وضعيت                   ٥
  جيني هزينه سرانه از      بخصوص در اين دوره ضريب      .  متعادل تر و منطقي تر تبديل شده است       

 . تقليل يافته است٤٠٧/٠ به ٤٣٦/٠ 

اندازه گيري فقر در ايران بر حسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي          « در مقاله اي با عنوان      خداداد
اقدام به محاسبه شاخص فقر بر مبناي شاخص سن براي          .   انتشار يافت  ١٣٧٧كه در سال    »  خانوارها
قاله اشاره مي شود كه سن با توجه به اصول متعارف، معياري              در اين م   ١. نمود ١٣٦٤-٧٠سالهاي  

براي اندازه گيري رتبه اي فقر ارائه نمود كه مجموعه اين اصول متعارف يك مفهوم رتبه اي از رفاه                  
 .را ارائه مي دهند

 :٦٨ تا ٦٤يافته هاي اين مقاله داللت برآن دارد كه در فاصله سالهاي 

اين گرايش در مناطق    .  ه ولي پس از آن، رو به كاهش گذارده است         ـ فقر در ايران افزايش يافت     ١
مختلف جغرافيايي، براي مشاغل مختلف، گروههاي سني مختلف و براي سطوح مختلف سواد مورد              

 .تأييد تجربي قرار گرفته است

 .ـ اندازه فقر در جوامع شهري بيشتر از جوامع روستايي بوده است٢

 اين بررسي نشان مي دهد كه بيشترين ميزان فقر مربوط به              ـ در مناطق مختلف جغرافيايي،     ٣
استان هاي چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، ايالم و سيستان و بلوچستان است و                     
استان هاي تهران، فارس و اصفهان در مقايسه با ساير مناطق كشور از فقر كمتري برخودار                       

 .مي باشند

داراي مشاغل علمي، فني و تخصصي است در مقايسه با ساير            ـ خانوارهايي كه سرپرست آنها      ٤
حرف، كمتر دچار فقر مي باشند و بيشترين فقر مربوط به خانوارهايي است كه شغل سرپرست آنها                 

ساير مشاغل را شايد بتوان به بيكار و كارگران          .  طبقه بندي شده است  »  ساير مشاغل «تحت عنوان   
 . باشند، تعبير نمودفصلي و افرادي كه فاقد شغل معين مي

                                                 
» در ايران» سن«كاربرد شاخص : اندازه گيري فقر در ايران بر حسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوارها«.  خداداد كاشي ، فرهاد١

 ٨٣ـ٦١ص . ت و پژوهش هاي بازرگاني، موسسه مطالعا١٣٧٧ ، پائيز ٨پژوهشنامة بازرگاني ، فصلنامه شماره 



٤٥ 

 .ـ بيشترين ميزان فقر نزد خانوارهايي است كه سرپرست آنها بي سواد مي باشد٥

ـ به اعتبار سن  سرپرست خانوارها مشخص شد كه خانوارهايي كه س ن سرپرست آنها بيش از                 ٦
هايي  است در مقايسه با ساير گروههاي سني، فقيرتر مي باشند، و در واقع شدت فقر نزد خانوار                 ٥٦

 .كه سرپرست آنها بازنشسته مي باشد، شديدتر است

» بررسي مقايسه اي فقر در مناطق شهري استان مازندران و كشور        « در رساله خود با عنوان       غالمي
.  نسبت داد  ١٣٥١مطالعات جدي فقرشناسي در ايران را مي توان به سال هاي بعد از            :  اظهار مي دارد 

 توسط موسسه برنامه ريزي ايران به عمل آمد و             ١٣٥٣ـ٥٤براساس مطالعه اي كه در سالهاي       
 مطالعه اي كه روي    ٥١در سال   .  نتايج آن در همان زمان منتشر شد حجم فقر بسيار قابل توجه بود            

بودجه خانوار مركز آمار ايران صورت گرفت نشان داد كه چيزي در             “  پرسشنامه” هزار   ٣٠حدود  
 ١ .زندگي مي كردند»  معيشتيخط فقر«از كل جمعيت كشور زير % ٤٦حدود 

 استون گري خط   (LES)را مورد توجه قرار داده و بوسيله مدل         »  فقر ذهني «غالمي در رساله خود     
براساس برآوردهاي بدست آمده، حداقل مخارج الزامي ساالنه براي يك           .  فقر را تخمين زده است    

 ١٥٥١٤٠٠ معادل   ١٣٦٩ سال    نفر در استان مازندران در     ٩/٤خانوار شهري با متوسط بعد خانوار       
 ريال يعني به حدود     ٦٣١١٨٤٠ به رقم    ١٣٧٥ تومان بوده است كه در سال        ١٢٩٣٠ريال يا ماهانه    

يعني رقم حداقل مخارج    .   نفر رسيده است   ٧/٤ تومان در ماه براي خانواري با متوسط بعد          ٥٢٦٠٠
 درصد به   ٣٠٦ادل   تومان در ماه با رشدي مع       ١٢٩٣٠براي زيستن در جامعه شهري استان از          

 . رسيد٧٥ تومان در سال ٥٢٦٠٠حدود 

 در رساله دكتري خود با عنوان زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران ضمن مروري                )١٣٧٢(پروين
بر ادبيات فقر و توزيع درآمد، ساختار اقتصاد ايران را از ديدگاه فقر و توزيع درآمد بررسي مي كند                  

                                                 
. ١٣٧٧رساله مقطع كارشناسي ارشد سال » بررسي مقايسه اي فقر در مناطق شهري استان مازندران و كشور«.  غالمي نتاج اميري، سعيد١

 دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران. ٥٥٧شماره پايانامه 



٤٦ 

 همچنين تورم، توزيع درآمد و هزينه و آثار توزيعي ماليات           در اين رساله توزيع درآمد و مصرف و       
 ١:نتايج و يافته هاي اين رساله عبارت است از. مورد توجه قرار گرفته است

ـ از عوامل موثر در توزيع نابرابر درآمد مي توان به ساختار بازاركار و قوانين حاكم برآن اشاره                  ١
) سود بهره، اجاره يا دستمزد    (يوه مالكيت و نوع درآمد      اين عامل مي تواند در قالب انتخاب ش      .  نمود

شرايط توسعه اقتصادي نيز عامل ديگري است كه         .  در ايجاد و تشديد نابرابري تاثير داشته باشد        
 .در كيفيت توزيع درآمد نقش عمده دارد

ـ بررسي توزيع درآمد و هزينه در ايران حكايت از گستردگي نابرابري در توزيع درآمد و                     ٢
 ضريب جيني  توزيع درآمد، بزرگتر از ضريب         ١٣٦٨برآوردها نشان داد كه در سال       .  ينه دارد هز

 درصد ثروتمندان و    ١٠ درصد درآمد در اختيار      ٤٠جيني توزيع هزينه مي باشد بطوريكه بيش از         
سهم ده درصد فقير از كل       .   درصد از جامعه مي باشد     ٨٠ درصد درآمد در اختيار       ٤٥كمتر از   
 . درصد است٦/١ط درآمد، فق

ـ در بعد توزيع هزينه نيز علي رغم اعمال سياست هاي حمايتي هنوز شاخص نابرابري ارقام                   ٣
 درصد از هزينه كل مربوط به يك          ٥/٦، تقريبا    ٦٨بطوريكه در سال     .  بزرگي را نشان مي دهد    

كمتر از  در حالي كه سهم بيست درصد قشر كم درآمد از هزينه كل،             .  درصد ثروتمندان بوده است   
 . درصد مي باشد٥

. ـ از ويژگي طبقات كم درآمد، گستردگي تعداد خانوارهاي بدون عضو شاغل و باسواد مي باشد               ٤
 درصد از آنها در مناطق       ٧٠ ميليون خانوار بدون عضو شاغل وجود دارد كه تقريبا              ٣/١بيش از   

 ٤٠ه تر است، بطوريكه    شدت بيكاري نزد خانوارهاي كم درآمد بسيار گسترد       .  شهري سكونت دارند  
 .فاقد عضو شاغل هستند) ده درصد فقيرترين(درصد از خانوارهاي گروه اول 

اين نسبت در ده درصد خانوارهاي    .   درصد از كل خانوارها فاقد عضو باسواد هستند        ١٥ـ حدود   ٥
 .گستردگي اين خانوارها در مناطق روستايي بسيار بيشتر است.  درصد است٥٥فقير، بيش از 

                                                 
 ١٣٧٢سال . دكتري دانشگاه تربيت مدرس ، رساله »زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران«.  پروين، سهيال١



٤٧ 

 ساله روستاهاي حومه بندرعباس     ٥ تا   ٢وضعيت تغذيه كودكان    « در مقاله اي با عنوان       آبادينجم
 ١٣٨ پسر و    ١٥٩( كودك   ٢٩٧در يك مطالعه مقطعي ـ توصيفي ـ تحليلي،          »  و عوامل موثر برآن   

 سال را به طور تصادفي از جامعه موردنظر انتخاب نمود و ، مورد ارزيابي قرار                 ٥ تا   ٢سنين  )  دختر
 ١.ددا

وضعيت تغذيه كودكان مورد ارزيابي قرار گرفت و        /  در اين مطالعه با استفاده از روش تن سنجي        
) طبقه بندي گونر ( درصد كودكان مورد مطالعه دچار كمبود وزن براي سن           ٨/٧٤مشاهـده شد كه    

 درصد  ١/٤٣و  )  طبقه بندي واترلو ( درصد كودكان مورد بررسي دچار بازماندگي از رشد           ١/٥٤و  
 .بودند) طبقه بندي واترلو(ودكان مورد مطالعه دچار از دست دهي وزن ك

 درصد كودكان دچار     ٣٣ارزيابي ميزان هموگلوبين و هماتوكريت در كودكان، نشان داد كه               
اختالف آماري معني داري بين شيوع سوء تغذيه پروتئين ـ انرژي در دختران و                .  كم خوني بودند 

 . از پسران دچار سوء تغذيه پروتئين ـ انرژي بودندپسران مشاهده شد و دختران بيش

تفاوت آماري معني داري بين وضعيت تغذيه اي كودكاني كه پدرانشان در مشاغل مختلف                   
كمترين ميزان سوء تغذيه بين فرزنداني       .  بودند مشاهده گرديد  )  كارمند، كارگر، كشاورز و بيكار     (

 .ر بين فرزندان پدرهاي بيكار مشاهده شدكه پدران آنها كارمند بودند و بيشترين ميزان د

 در پايان نامه خود تحت عنوان برآورد خط فقر در مناطق شهري استان تهران و              )١٣٧٩(حكمتي  
خط «مقايسه تطبيقي آن با كل كشور و در راستاي تعيين گستره فقر به برآورد خط فقر، از روش                     

 ٢.توجه نموده است» فقر ذهني

 هزينه اي را كه خانوارهاي شهري به       (LES) كمك سيستم مخارج خطي      وي در اين پايان نامه به    
در اين پايان نامه براي تخمين خط فقر از        .  عنوان حداقلي از مخارج كه تجربه كرده اند، بدست آورد        

                                                 
مجموعه مقاالت . » ساله روستاهاي حومه بندرعباس و عوامل موثر بر آن٥ تا ٢وضعيت تغذيه كودكان «.  نجم  آبادي، شهاندخت١

 ٢٠٨ـ١٩٩ص . ٧٥ارديبهشت .، سازمان برنامه و بودجه،)جلد دوم(گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي 
 
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، . »برآورد خط فقر در مناطق شهري استان تهران و مقايسه تطبيقي آن با كل كشور«. صمد حكمتي فريد،٢

  ١٣٧٩سال  . ٦٩٢شماره پايان نامه 
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 گروه كااليي استفاده گرديده است و عالوه بر برآورد خط فقر،             ٨ در   ٧٨-٦٩آمار مخارج سالهاي    
برآوردها .   كشش ها و درصد خانوارهاي زيرخط فقر نيز محاسبه شد            شاخص هاي ديگر همچون  

 ٧٦/٤ براي هر خانواربا بعد       ١٣٧٨نشان مي دهند كه خط فقر مناطق شهري كل كشور در سال              
 درصد  ٣١/٥٣ ريال مي باشد كه بيانگر اين مطلب است كه               ١٦,٩٩٧,٩٣٢نفر، ساالنه برابر     

قابل ذكر است كه اين رقم در استان تهران براي هر            .  خانوارها در اين سال زيرخط فقر مي باشند       
 . ريال برآورد شده است٢٤,٤٠٧,٧٧٩ نفر ساالنه برابر ٢٨/٤خانوار با بعد 

باالترين سهم از   »  مسكن، سوخت و روشنايي   «آمار بدست آمده نشانگر اين مطلب است كه گروه          
در استان تهران و كل كشور        ١٣٧٨خط فقر مناطق شهري را دارا مي باشد به طوري كه در سال               

نتايج محاسبات  .   درصد بوده است    ٣١/٣٦ و   ٦/٤٣سهم اين گروه، از خط فقر به ترتيب برابر             
» خوراكي، آشاميدني و دخانيات   «كشش ها نشان مي دهد كه در استان تهران و كل كشور دو گروه              

» قل و ارتباطات  حمل و ن  «ضروري ترين گروههاي كااليي و گروه       »  مسكن، سوخت و روشنايي   «و  
 .لوكس ترين گروه كااليي مي باشند

 در مقاله اي با نام نقش الگوي مناسب و متعادل مصرف خوراك در امحاء                 )١٣٧٥(اصغرزاده  
با توجه به پيشنهادات موسسه تغذيه در خصوص ميزان نياز افراد به مواد              )  فقرزدايي(فقر شهري   

 ١٣٦٥ري با تركيب سني و جمعيتي سال           نف ٥مغذي در صدد تخمين نياز غذايي يك خانوار            
 وي با استفاده از اطالعات ستاد بسيج اقتصادي و معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني                ١.برآمد

در .  هزينه تامين الگوي مناسب غذا را محاسبه نمود و از اين روش به برآوردي از خط فقر رسيد                   
 همچون لبنيات، سبزي ها و ميوه ها كه تامين          اين مقاله حداقل نياز خانوارها به گروههاي غذايي         

وي با  .  كننده اصلي مواد مغذي مي باشند برآورد شد و سپس يك الگوي تغذيه اي پيشنهاد شد                 
نتيجه مي گيرد اگر فردي بخواهد از اين الگوي تغذيه تبعيت          ١٣٧٥توجه به قيمت هاي فرودين ماه      

 نفر درنظر بگيريم، خواهيم     ٥حال اگر بعد خانوار را      .   هزار ريال نياز دارد    ٤٧را تبعيت كند بالغ بر      
                                                 

ص . ١٣٧٥دي . تحليل و بررسي اقتصادي فقر. »نقش الگوي مناسب و متعادل مصرف خوراك در امحاء فقر شهري«....  اصغرزاده، عبدا 1
 ٢٢٤ ـ ١٨٩ و ص ٣٤ ـ ١٣
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 ريال هزينه   ٥٠٠ هزار و    ٢٣٠ديد كه يك خانوار براي داشتن چنين الگوي غذايي مي بايد بالغ بر              
جانشيني «در ادامه تحقيق، دوسناريوي ديگر را مطرح مي كند يكي            .  مواد خوراكي را تقبل نمايد     

و »  جانشيني كاالي گران با كاالي غير هم گروه ارزان       « و دوم    »كاالي گران با كاالي هم گروه ارزان     
سپس هزينه اين دو سناريو را نيز محاسبه مي كند و در يك جمع بندي خط فقر را با اين روش                        

 .مي سنجد

 ١٣٧٥كه در سال    »  مبارزه با فقر از طريق ايجاد اشتغال       « در مقاله اي با عنوان       )١٣٧٥(عالفر  
 اي به اشتغال سرپرست و افراد خانوار فاقد درآمد يا كم درآمد مبذول                 انتشار يافت توجه ويژه    

 ١.داشت

نگارنده با پذيرش مفهوم فقر بعنوان مقوله اي كيفي و نسبي در قالب پائين بودن سطح درآمد                    
خانوارها تا سطح زيرخط فقر و تأثير بيكاري سرپرست يا افراد خانواده در كاهش درآمد خانوار،                   

را بعنوان نمود عيني مبارزه با فقر قلمداد كرده است و بيان مي كند كه بايد با شناخت                 ايجاد اشتغال   
صحيح چگونگي پراكندگي افراد كم درآمد جامعه شهري و روستايي راه كارهاي مناسب اشتغال،                
متناسب با شرايط، مقتضيات و امكانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در شهر و روستا طراحي و                   

براي اين منظور در وهله نخست الزم است منشاء بيكاري مورد بررسي قرار گيرد و                 .  دارائه گرد 
پس از آگاهي از كم و كيف بيكاري و انواع آن اعم از ساختاري، تكنولوژيكي، دائمي، فصلي، ادواري،                  

 .راههاي برخورد با اين پديده جستجو گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد... پنهان و 

ش كشاورزي و دامپروري را از جمله بخش هاي اقتصادي كشور مي داند كه توانايي ايجاد               وي بخ 

 تنها   ٧٠اشتغال را دارد و بيان مي كند كه برطبق تحقيقات صورت گرفته در سال                 
3

 زمين هاي  1

زراعت شده و حدود     )   ميليون هكتار  ٥/١٨(قابل كشت ايران    
3

بدون )   ميليون هكتار  ٣٣( ديگر آن    2

                                                 
سازمان برنامه ). جلد دوم(مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي . »مبارزه با فقر از طريق ايجاد اشتغال«.  عالفر، الهه 1

 ٢٤٩-٢٣٧ص  . ٧٥ارديبهشت . و بودجه
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قابليت احياء  )   ميليون هكتار  ٥٠يعني  ( درصد از خاك ايران      ٣١همچنين  .  مصرف باقي مانده است   
 .شدن به زمين هاي كشاورزي را دارند

 ساله و بيشتر    ١٠ نفر جمعيت    ١٤,٧٣٦,٧٠٤، از   ٧٠وي در ادامه اشاره مي كند كه طبق آمار سال          
 درصد و   ٤/١٠اين نسبت براي مناطق شهري      .  ان كل كشور تشكيل مي دهند     درصد را بيكار   ١/١١

 درصد بوده است و يادآوري مي كند كه با توجه به استقرار صنايع                ١/١٢براي مناطق روستايي    
 . بزرگ و كوچك در شهرها، مقوله آموزش فني و حرفه اي از جايگاه خاصي برخوردار است

د اشتغال و تأمين اعتبار مورد نياز آن از طريق طراحي سيستم             در پايان اشاره مي كند كه با ايجا      
مالياتي نوين و وضع قوانين خاص براي اخذ ماليات بيشتر از اقشار پردرآمد جامعه مي توان در                    

 .جهت رفع فقر و محروميت گام هاي مهمي برداشت

بعد از  »  در ايران بررسي ريشه فقر و آثار آن       « در پايان نامه خود با عنوان        )١٣٦٩(دادش زاده  
 وي براي اندازه گيري    ١.اشاره به مفاهيم كلي در زمينه فقر به روشهاي اندازه گيري فقر اشاره مي كند            

بعد اول، مرز فقر و بعد دوم تعيين عمق آن و بيان مي كند كه فقر را                .  فقر دو بعد را درنظر مي گيرد     
. ريق شاخص مضاعف اندازه گيري نمود    و هم از ط   )  مانند درآمد (مي توان هم از طريق شاخص واحد       

منظور از شاخص هاي مضاعف همان شاخص سطح زندگي است كه با استفاده از شاخص هاي                   (
براي بررسي نابرابري به شاخص هاي توزيع درآمد از جمله منحني لورنز،           ).  اجتماعي بدست مي آيد  

يب جيني كل كشور    در اين تحقيق ضر   .  ضريب جيني و نسبت كوزنش و دهك ها اشاره مي كند          
 . محاسبه شده است٤٢٥/٠ و نسبت كوزنتش در همين سال ٥١٢/٠ در حدود٥٨براي سال 

 :وي سپس به ريشه هاي عمده فقر در ايران اشاره مي كند كه عبارتند از

 ـ ركود شديد درآمد ملي و كاهش درآمد سرانه١

  كاهش  سرمايه گذاري واقعي و تشكيل سرمايه-١-١

 ويه بخش خدمات  گسترش بي ر-١-٢
                                                 

 ٢٧٠صاد دانشگاه تهران مقطع كارشناسي ارشد شماره پايان نامه دانشكده اقت. »بررسي ريشه فقر و آثار آن در ايران«. داداش زاده، نوروز  1
 ١٣٦٩سال . 
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  گسترش حجم نقدينگي بخش خصوصي و تورم-١-٣

 ـ تحوالت سياسي١ـ٤

 ـ توزيع غيرعادالنة درآمد٢

 ـ بيكاري٣

ساختار بازرگاني و مقايسه تطبيقي خط فقر در كاالهاي          « در مقاله اي با عنوان       )١٣٧٥(رحيمي  
ساسي خوراكي طي برنامه اول     ابتدا به عملكرد بازرگاني كاالهاي ا      »  اساسي طي برنامه  اول توسعه     

مي پردازد، سپس ميزان واردات كاالهاي اساسي، شاخص قيمت اين گروه كاالها در مناطق شهري و               
روستايي كشور، ساختار نظام سهميه بندي و تغييرات آن ميزان يارانه اختصاص يافته و ميزان خود                

 ١.اتكايي كاالهاي اساسي طي برنامه را مورد بررسي قرار مي دهد

وي در ادامه بيان مي كند كه بدليل وجود تعاريف مختلف در مورد فقر مي توان برآوردهاي                    
 :برخي از اين روش هاي برآورد عبارتند از. مختلف نيز از خط فقر انجام داد

 ـ محاسبه خط فقر براساس حداقل معيشت١

 ـ محاسبه خط فقر براساس تأمين مواد غذايي در حدنرمال٢

 ر براساس كالري مورد نياز روزانهـ محاسبه خط فق٣

 ـ برآورد خانوارهاي آسيب پذير براساس نماگرهاي رفاه٤

در حد نرمال پرداخته است و      “  تأمين مواد غذايي  ”وي در اين مقاله به محاسبه خط فقر براساس          
 .دليل انتخاب اين معيار را هماهنگ بودن آن با توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور بيان مي كند

اين تحقيق براي بررسي خط فقر ابتدا هزينه ساالنه يك تغذيه نرمال برآورد شده و سپس اين                 در  
هزينه با هزينه خوراكي خانوارها در گروههاي مختلف هزينه اي كه توسط مركز آمار ايران تهيه                  

 .مي گردد مقايسه شده است

                                                 
بررسي و تحليل اقتصادي فقر، . »ساختار بازرگاني و مقايسه تطبيقي خط فقر در كاالهاي اساسي طي برنامه اول توسعه«.  رحيمي، عباس 1

 ١٠٦ـ٨٣، ص١٣٧٥موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
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ده است، ابتدا يك برنامه     روش محاسبه خط فقر برمبناي تغذيه نرمال كه در اين مقاله استفاده ش            
غذايي كه تأمين كننده كالري مورد نياز براي گروههاي سني مختلف مي باشد را مشخص مي كند                 

سپس براساس اين جيرة غذايي نرمال و         )  براساس پيشنهادات موسسات تحقيقاتي علوم تغذيه       (
جام شده در اين    با محاسبات ان  .  براساس قيمت هاي بازار، هزينه تغذيه خانوار مشخص مي گردد         

 درصد از خانوارهاي روستايي     ٧٥ درصد از خانوارهاي شهري و       ٣/٧٤تحقيق مشخص مي شود كه     
 ١٣٧٣به عبارت ديگر بعبارتي در سال         .  فاقد توان مالي كافي براي تأمين تغذيه نرمال بوده اند          

  درصد از خانوارهاي    ٣/٢٣ درصد از خانوارهاي شهري و         ٣/٢٩ حدود   ١٣٦٨نسبت به سال     
 .روستايي به جمعيتي كه فاقد تهيه تغذيه نرمال بوده اند، افزوده شده است

به محاسبه خط   »  فقر و شناسايي ويژگي هاي خانوارهاي زيرخط فقر      « در مقاله    )١٣٧٣(حاجعلي  
 وي در گزارش خود اشاره مي كند كه بايد در ابتدا يك سبد فرضي درنظر                ١.فقر اقدام نموده است   
پس از تعيين ارزش ريالي     .  ن نيازهاي اساسي و اولية يك خانوار تعريف گردد        گرفته شود، كه در آ    

 . اين سبد كلية خانوارهايي كه كمتر از اين ميزان هزينه مي كنند فقير محسوب مي شوند

 كالري  ٢٢٠٩در گزارش وي سبد فرضي شامل سبدي است كه در آن براي هر فرد روزانه                    
در .   ميلي گرم آهن وجود داشته باشد       ٧/١٤رم كلسيم و      ميلي گ ٥٠٠ گرم پروتئين،     ٣٨انرژي،  

 قلم از كاالها كه مي تواند در تامين سبد مذكور مورد استفاده              ٤٠مرحله بعد هزينه هاي مصرفي      
خانوار قرار گيرند برآورد و با استفاده از آن خط فقر تخمين زده شده است و بر اين مبنا خط فقر                       

 .برآورد شده است) مخارج سرانه ساالنه به ريال(دهنده  برحسب اقالم تشكيل ١٣٧٣در سال 

 ...و 
متوسط هزينه   

 بهداشت

متوسط هزينه   
 تفريحات

متوسط هزينه      
 خوراكي و دخاني

متوسط هزينه   
 )خط فقر(كل 

اقالم
 مناطق

 شهري ٤٨١,٨٢٠ ٢٠٨,٨٥٠ ١٠,٤٠٨ ١٥,٧٨٣ 

 روستايي ٣٦٦,٥٥٧ ٢٠٩,٠٣٢ ٦,٧٢٦ ١٢,٥٢٥ 

                                                 
شماره . دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران. »كاهش فقر، كارايي و برابري در ايران«ز رساله دكتري سعيد صمدي با عنوان  برگرفته شده ا 1

  ٨٤ص . ١٣٧٨ ، ٦٣٥پايان نامه 
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 انتشار  ١٣٧٥كه در سال    »  ارزيابي الگوي مصرفي مواد غذايي    «حقيقي بنام    در ت  نوروزي و صميمي  

را مورد بررسي قرار دادند و براساس آن         )  ١٣٦٨-٧٢(يافت وضعيت مصرفي در طي برنامه اول         
 ١.دورنماي برنامه دوم عمراني كشور براساس ترازنامه غذايي را ارائه كردند

 :نشان مي دهد كه) ه اولبرنام (٦٨-٧٢نتايج اين بررسي در طي دوره 

 كالري بود كه طي      ٢٩٨٧معادل  )  ١٣٦٨(ارزش كالريك غذايي در ايران در آغاز برنامه اول            
 درصد برخوردار بود كه     ٣ رسيد و از رشدي معادل       ١٣٧٢ كالري در سال     ٣٢٢٧ سال به    ٥مدت  

نياز بود كه    درصد   ١٣٠ معادل   ١٣٦٨با توجه به برآورد نياز سرانه در كشور عرضه غذا در سال              
 . درصد افزايش يافت١٤٥ به ١٣٧٢در سال 

بيشترين دريافت انرژي عمدتا  از فرآورده هاي گياهي با منشاء زراعي بوده است و فرآورده هاي                
ضمنا  .  بخود اختصاص داده بودند    )   درصد ١٠حدود  (حيواني سهم اندكي را در انرژي دريافتي          

  به ١٣٧٢كه در سال    .   گرم بود  ٨/٧٦ معادل   ١٣٦٨  پروتئين موجود در عرضه سرانه غذا در سال       

( گرم   ٢١ گرم آن با منشاء گياهي و حدود          ٤/٦٤از اين مقدار    .   گرم افزايش يافت   ٢/٨٥ 
4

با )  1

طي دوره مورد بررسي مصرف غالت، حبوبات، ميوه و سبزي،                 .  منشاء حيواني بوده است     
 و لبنيات، گوشت سفيد و تخم مرغ افزايش يافته و مصرف             سيب زميني، قند و شكر، روغن نباتي      

 .گوشت قرمز از كاهش مختصري برخوردار بوده است

با توجه به اين بررسي ارزيابي روند عرضه سرانه مواد غذايي به كمك ترازنامه غذايي در برنامه                
ز روند  دوم نشان مي دهد كه در صورت تحقق برنامه هاي مصوب، عرضه سرانه گندم و برنج ا                  

 .كاهشي و حبوبات، سبزي و ميوه، روغن نباتي و قند و شكر از روند افزايش برخوردار خواهند بود

انرژي و پروتئين سرانه در پايان برنامه در مقايسه با وضع موجود تقريبا  ثابت مانده، ليكن سهم                   
 .مواد حيواني در تأمين انرژي و پروتئين افزايش يافته است

                                                 
ور، ارزيابي وضعيت الگوي مصرف مواد غذايي در برنامة اول و دورنماي آن در برنامه دوم عمراني كش.  نوروزي، فرح آرا و صميمي، بيتا 1

 ١٧٩-١٦١ص  . ٧٥، سازمان برنامه و بودجه، ارديبهشت )جلد دوم(مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي 
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  مصرف مواد غذايي در دوران برنامه نشان مي دهد كه كربوهيدرات حدود             بررسي كيفي الگوي  

 درصد افزايش يافته    ٣/٠ درصد افزايش و پروتئين حدود        ٤/١ درصد كاهش، چربي حدود       ٧/١ 
 .است

 تغييرات منبع دريافت انرژي به سمت افزايش مصرف حبوبات،              ١٣٧٤-٧٨در طي سالهاي     
ميوه، مرغ و تخم مرغ، ماهي و شير و كاهش مصرف گندم و             سيب زميني، روغن نباتي، قند و شكر،      

 .برنج مي باشد

» تحليلي بر اندازه و منشاء فقر و سياست هاي فقرزدايي در ايران           « در مقاله اي با عنوان      كازروني
 انتشار يافت به بررسي روش اندازه گيري خط فقر، عوامل مؤثر بر شدت فقر و                ١٣٧٥كه در سال    

 ١.يي در ايران پرداختسياست هاي فقر زدا

در ايران از طريق سه شاخص نابرابري ضريب جيني، درآمد            »  شدت فقر «در اين مقاله روند      
سرانه واقعي و كسري بودجه خانوارها در بعد از انقالب مورد تحليل قرار گرفته كه تمام اين                       

 .دشاخص ها بر گستردگي و شدت فقر در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد داللت مي كنن

 :در اين مقاله خط فقر بصورت زير تعريف شده است

خط فقر مقدار درآمدي است كه با توجه به زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه                   «
. »مورد بررسي، براي تامين حداقل نيازهاي ضروري افراد مانند غذا، پوشاك و مسكن الزم است                

 .وينداين روش تعيين خط فقر را روش نيازهاي اساسي گ

وي در مورد چگونگي محاسبه خط فقر مي گويد، نخستين قدم براي اين منظور محاسبه حداقل                  
 مي باشد كه جوابگوي استاندارد تغذيه اي باشد، در مرحله دوم الزم            (FC)هزينه يك رژيم غذايي     

 را كه خانوارهاي با ابعاد گوناگون بر روي غذا صرف               (FR)است تا تخمين نسبتي از درآمد         
 از حاصلضرب معكوس نسبت فوق در هزينه رژيم           (PL)آنگاه خط فقر     .   كنند بدست آوريم  مي

 .غذايي بدست مي آيد
                                                 

، مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي »تحليلي بر اندازه گيري و منشاء فقر و سياست هاي فقرزدايي در ايران«.  دكتر كازروني، عليرضا 1
 ٢٢٣-٢٠٩ص  . ٧٥، سازمان برنامه و بودجه، ارديبهشت )لد دومج(مسئله فقر و فقرزدايي 
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FR
FCPL =  

پيشنهاداتي كه نگارنده اين مقاله با اعتقاد بر اينكه سياست هاي همه جانبه دولت در جهت                     
 :فقرزدايي الزامي است، ارائه مي كند عبارتند از

 از سياست هاي دولت در اين زمينه تغيير سوبسيدهاي پنهان به سوبسيدهاي مستقيم               يكي)  الف
 .براي خانوارهاي زيرخط فقر مي باشد

 .يكي ديگر از سياست ها، افزايش سطح اشتغال و باال بردن بهره وري نيروي كار است) ب

 .تثبيت سطح قيمت ها قدمي در جهت حفظ قدرت خريد قشر فقير محسوب مي شود) ج

دولت مي تواند سوبسيد را با ماليات سنگين بر اغنيا و يا با اتكا به درآمدهاي نفتي تامين كرده                  )  د
بنابراين سوبسيد در كوتاه مدت ابزار مفيدي بوده ولي         .  و قدرت خريدي را به طبقه فقير انتقال دهد        

 وري، درآمد اوليه   در بلندمدت بايد با اصالح بازار كار، سياست هاي اشتغال كامل و افزايش بهره              
 .افراد فقير را افزايش داد

 انتشار يافت رابطه فقر و       ١٣٧٥كه در سال     »  فقر و معلوليت  « در مقاله اي با عنوان       ميرخاني
معلوليت و تأثير و تأثر متقابل اين دو مفهوم بر يكديگر و آثار و نتايج ناشي از وجود هر كدام در                       

 ١.و چه از لحاظ كاهش و محدوديت بررسي نمودايجاد ديگري چه از نظر شدت و گستردگي 

 درصد  ١٠وي اشاره مي كند كه براساس آمارهاي جهاني، معلوالن در جامعه جهاني حتي بيش از               
 ميليارد نفر از جمعيت     ٢/١بانك جهاني بنابر يك برآورد، حدود       .  كل جمعيت را تشكيل مي دهند    

 ميليون  ٢٠٠ دانسته است كه از اين جمعيت        دنيا را به علت مصرف كمتر از يك دالر در روز فقير           
 فقير يك نفر آنها     ٦بنابراين از   .  نفر آن را افرادي با معلوليت هاي شديد و متوسط تشكيل مي دهند          

 .داراي معلوليت هاي شديد و متوسط هستند

                                                 
، سازمان برنامه و بودجه، )جلد دوم(مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي . »فقر و معلوليت «. ميرخاني، سيد مجيد 1

 ٢٨٥-٢٧١ص . ٧٥ارديبهشت 
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نگارنده معتقد است كه معلوليت در اكثريت نزديك به اتفاق موارد به فقر و محروميت                        
 يا حداقل مي توان فرجام غالب معلولين را زندگي در حاشيه و پيرامون خط فقر                      مي انجامد و 

پيش بيني كرد و بيان مي كند كه شايد به دليل وجود اين رابطه يا چرخة شوم بين فقر و معلوليت و                    
نقش ايجاد و تشديد كنندگي هر يك در مورد ديگري است كه در دنياي كنوني، معلولين و                        

 سطح موضوعي جهاني و متعلق به جامعه بشري مورد مطالعه و دقت قرار                    معلوليت ها را در   
 .مي دهند

نويسنده مقاله اظهار مي دارد براي مقابله و رويارويي با ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي فقر                  
 .ناشي از معلوليت و معلوليت هاي ناشي از فقر بايد اقدامات ضروري درنظر گرفت

ارائه »  ميان مدت و بلندمدت   «و  »  كوتاه مدت « برنامه   ٢نهاداتي در قالب    نگارنده در پايان پيش   
 .مي كند

ابتدا به مسأله فقر و ضرورت توجه به سياست هاي            )  ١٣٧٨( در رساله دكتري خود        صمدي
كاهش فقر و پس از آن به ادبيات فقر در انديشه هاي اقتصادي، از دورة اقتصاد دانان كالسيك تا                   

 در بخش هاي بعدي ارتباطات متقابل بين دو مؤلفه كارايي و              ١.اخته است  پرد ١٩٩٠پايان دهة   
نتيجه حاصل از   .  برابري به عنوان عناصر اصلي تعيين كننده شدت فقر در جوامع تحليل شده است             

اين بخش، مشخص شدن عدم وجود بده بستان معنادار بين دو مقوله كارايي و برابري در اقتصاد                   
در ادامة كار، گسترة فقر در ايران به تفكيك مناطق             .   است ١٣٧٥ا   ت ١٣٥٠ايران طي سالهاي     

 (LES)مدل اصلي مورد استفاده، الگوي سيستم مخارج خطي         .  شهري و روستايي برآورد شده است     
بوده كه در اين راستا خط فقر، درصد جمعيت فقير و شاخص هايي نظير شكاف فقر و نسبت شكاف                  

 .وستايي برآورد شده استدرآمدي، به تفكيك مناطق شهري و ر

 :وي روش هاي اندازه گيري فقر در مطالعات اقتصادي را به دو بخش تقسيم مي كند

 ـ معيارهاي متكي بر مصرف                                 ١

                                                 
 ١٣٧٨. ساله دكتري دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، ر»كاهش فقر، كارايي و برابري در ايران«.  صمدي، سعيد 1
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 ـ معيارهاي مبتني بر شاخص هاي رفاه٢

 . موضوع توجه دارد٣معيار متكي بر مصرف به 

      الف ـ مطالعات بودجه خانوار

كه در راستاي تعيين خط فقر به مالك هاي زيستي، مالك هاي درآمدي و               (ب ـ اندازه گيري فقر     
 )توجه مي كند... 

 درصد افراد فقير، شكاف فقر، نسبت شكاف درآمدي: ج ـ معيارهاي اندازه گيري فقر

)Poverty gap (PG) و Iنسبت شكاف درآمدي ( 

 : عبارتند از معيارهاي مبتني بر شاخص رفاه-٢-١

 جزء اساسي   ٣ محاسبه شده و تركيبي از       UNDPاين معيار توسط    :  الف ـ شاخص توسعه انساني    
طول عمر از طريق    .  توسعه انساني يعني طول عمر، آگاهي هاي جامعه و استاندارد زندگي مي باشد            

با (گساالن  آگاهي هاي جامعه بوسيله تركيبي از نرخ باسوادي بزر        .  اميد به زندگي محاسبه مي شود    

وزن  
3

با وزن   (و متوسط سالهاي مدرسه رفتن با سوادان         )  2
3

استاندارد زندگي  .  محاسبه مي شود )  1

 . واقعي سرانه تعديل شده استGDPاز طريق برابري قدرت خريد بر مبناي 

 : ب ـ شاخص فقر سن

 [ ]GPIIHP )( −+= 1 

 تاكيد دارد و خط     (LES)ي سنجش خط فقر بر تخمين تابع تقاضاي خانوار براساس            صمدي برا 
وي براي اين كار     .  فقر را با استفاده از پارامترهاي تخمين زده شده در تابع تقاضا استخراج كرد                

 .مراحل زير را به منظور دستيابي به مقدار كمي خط فقر طي كرد

 ـ برآورد پارامترهاي تابع تقاضا٣ابع تقاضا       ـ تعيين ت٢ـ انتخاب تابع مطلوبيت      ١

 .استفاده كرد» استون ـ گري«صمدي براي تخمين تابع تقاضا از تابع مطلوبيت ، 
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 )ريال(خط فقر در مناطق شهري ساالنه   )تومان(خط فقر شهري ماهانه 

هزينه ضروري 
 خوراكي

  سال خط فقر
هزينه ضروري 

 خوراك
 سال خط فقر

١٧٧٠ 
٦١ ٤٠١٤ 

و....   
 ٢١٢٤٠٨ 

٦١ ٤٨١٧٢٨ 

و....   

٧٢٤٤٨٧٠ ٣١٠٩٥٠١  ٧٥ ٦٠٣٧٤ ٢٥٩١٣ ٧٥ 

٨٥٦٣٣٠٥ ٣٥٤١٨٠٩  ٧٦ ٧١٣٦١ ٢٩٥١٥ ٧٦ 
 

 درصد پائين  از خط فقر در مناطق         ٤٠وي نتيجه گرفت كه خط فقر در مناطق روستايي حدودا             
 .شهري است

» فقر در استان سيستان و بلوچستان     گستره و عمق    « در مقاله اي با عنوان      )١٣٧٩(كشاورز حداد   
 1. مبادرت ورزيد١٣٦٣-٧٦ انتشار يافت به سنجش خط فقر اين استان طي دوره ٧٩كه در سال 

در اين تحقيق با استفاده از آمار بودجه خانوار و شاخص قيمت ابتدا گستره و سپس عمق فقر در                    
 .مناطق شهري و روستايي استان برآورد گرديده است

را »  سيستم مخارج خطي استون ـ گري     «ابه صمدي براي سنجش خط فقر كاربرد        اين محقق مش  
 .مناسب دانسته است و با استفاده از اين روش خط فقر و فقر مطلق را محاسبه كرده است

 :نتايج اين تحقيق

 نفر بوده است و خط فقر محاسبه          ٧٩٤,٥٣٠ جمعيت مناطق شهري استان       ١٣٧٥ـ در سال    ١
بدين ترتيب در سال    .   ريال محاسبه شد   ١,٤٣١,٨٠٢رد شاخص معادل    شده براي يكسال يك ف     

 . نفر فقير تلقي مي شوند٥٧٢٨٥٦ درصد جمعيت و ١/٧٢موردنظر 

در .   نفر بوده است   ٩٢٨,٠٥١ كل جمعيت مناطق روستايي ساكن و غيرساكن         ١٣٧٥ـ در سال    ٢ 
ريال و جمعيت فقير      ٨٢٧,٧١٧همين سال خط فقر براي تامين هزينه هاي يكسال يك فرد شاخص            

                                                 
، مجموعه مقاالت همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني ـ »گستره و عمق فقر در سيستان و بلوچستان«.  كشاورز حداد، غالمرضا 1

 .٢٨٤-٢٤٣ص . ١٣٧٩ ارديبهشت ٢٢ و ٢١اقتصادي سازمان برنامه وبودجه، 
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با استفاده از اين اطالعات مي توان بودجه       .   نفر مي باشد  ٦٣٣,٨٥٩ درصد و تعداد افراد فقير       ٣/٦٨
الزم براي حذف كامل فقر در مناطق روستايي را مبلغ يازده ميليارد و ششصد و هفتاد و دو ميليون                   

 .تومان برآورد نمود

مربوط به  )  براساس ضريب جيني   (برابري   كمترين ميزان نا    ١٣٦٣-٧٦ـ در طول سالهاي       ٣
 ٣٥٤/٠ و   ٣١٢/٠ است كه ضريب جيني در مناطق شهري به ترتيب برابر           ١٣٧٦ و   ١٣٧٢سال هاي  

 با ضريب جيني به ترتيب      ١٣٦٨ و   ١٣٦٦بوده است و بيشترين ميزان نابرابري مربوط به سالهاي          
 در استان نسبت به ميانگين      كه نشان دهنده عمق فقر مناطق شهري      .   است ٥١٣/٠ و   ٥٠٨/٠برابر  

 .مناطق شهري كل كشور مي باشد

 انتشار يافت به     ١٣٧٥كه در سال     »  فقر از نگاه اسالم    « در مقاله اي با عنوان        )١٣٧٧(تقوي  
وي بيان مي كند كه ريشه هاي     .  بررسي معاني فقر و انواع فقر و عوارض فقر از نگاه اسالم پرداخت             

جستجو كرد، در حقيقت انسان ها ابتدا      »  فقر فرهنگي «از موارد در    فقر اقتصادي را بايد در بسياري       
 ١.مبتال به فقر فرهنگي مي شوند و سپس فقر اقتصادي زندگي آنان را تحت تأثير قرار مي دهد

بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در         « در مقاله اي با عنوان         )١٣٧١(صميمي و جزايري     
 و مقايسه با يك الگوي پيشنهادي مصرف         ١٣٧١ل  گروههاي كم درآمد شهري و روستايي در سا       

 انتشار يافت به بررسي الگوي مصرف مواد غذايي گروههاي كم درآمد           ١٣٧٥كه در سال    »  خوراك
 اين مطالعه بر پايه داده هاي طرح آمارگيري از هزينه          ٢. پرداختند ١٣٧١شهري و روستايي در سال      

به منظور انجام اين     .  يران انجام شده است    و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي مركز آمار ا           
بررسي، ابتدا متوسط مصرف سرانه انواع مواد خوراكي به گرم در روز براي مناطق شهري و                      

سپس متوسط مقدار مصرف     .   محاسبه شد  ١٣٧١روستايي به تفكيك گروههاي هزينه در سال          

                                                 
، سازمان برنامه و بودجه، ارديبهشت )جلد دوم(مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي فقر و فقرزدايي . »مفقر از نگاه اسال«.  تقوي، سيدرضا١

 ٣٤-١٣ص  . ٧٥
 و مقايسه ١٣٧١بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در گروههاي كم درآمد شهري و روستايي در سال «.  جزايري، ابوالقاسم و صميمي، بيتا٢

 ١٩٧-١٨١ص . ١٣٧٥برنامه و بودجه، ) جلد دوم(، مجموعه مقاالت فقر و فقرزدايي »با يك الگوي پيشنهادي مصرف خوراك
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حداقل نياز مقايسه گرديده    سرانه انرژي و مواد مغذي در هر يك از گروههاي هزينه محاسبه و با                
و در مرحله بعد يك الگوي متعادل مصرف خوراك و تأمين كننده حداقل نياز سرانه پيشنهاد شده                 

 درصد پائين   ٣٠، در مناطق شهري      ١٣٧١يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه در سال           .  است
 درصد از   ٧٣ و   Aمين   درصد از نظر ويتا    ١٥گروههاي هزينه اي از نظر دريافت انرژي و كلسيم،          

 درصد پائين    ٣٣به همين ترتيب در مناطق روستايي           .  نظر ريبوفالوين دچار كمبود بوده اند      
 ٥٠ درصد از نظر دريافت پروتئين، حدود        ٢٤گروههاي هزينه اي از نظر دريافت انرژي و كلسيم،          

 . درصد از نظر ريبوفالوين دچار كمبود بوده اند٨٢ و Aدرصد از نظر ويتامين 

 در پايان نامه تحصيلي خود تحت عنوان تأثير حذف سوبسيد كاالهاي اساسي بر                )١٣٧١(ديني  
 در اين   ١.ميزان فقر مطلق بدنبال آن بود كه تاثير حذف سوبسيد بر وضعيت فقر را نشان دهد                   

برآورد شده  )  نان، برنج، گوشت قرمز، روغن نباتي و قند و شكر         (تحقيق توابع تقاضا كاالهاي اساسي      
وي .  ست تا از كشش هاي قيمتي و درآمدي جهت پيش بيني ميزان مصرف و قيمت ها استفاده شود              ا

از معيار  »  عدم تامين نيازهاي اساسي    «و متناظر دانستن آن با        »  فقر مطلق «با مبنا قراردادن     
وي ميزان فقر را در شرايط عدم        .  نرمال جهت برآورد يك شاخص كمي استفاده نمود         »  تغذيه«

نتيجه محاسبات انجام شده اين تحقيق      .  د و پس از حذف سوبسيد برآورد كرده است        حذف سوبسي 
 به بعد رو به     ١٣٦٨نشان مي دهد كه درصد فقر مطلق در هر دو جامعه شهري و روستايي از سال                

، ٧١ درصد در سال     ٥١ در جامعه روستايي به      ٦٨ درصد در سال     ٣٧افزايش بوده است، يعني از      
ست و اما چنانچه سوبسيد كاالهاي اساسي حذف گردد در اين صورت با توجه               افزايش پيدا كرده ا   
 ٨١ درصد فقر مطلق در جامعه شهري به حدود           ٧١ و تعديل آن براي سال       ٦٩به اطالعات سال    

به عبارت ديگر چنين اقدامي      .   درصد افزايش مي يابد   ٧٦درصد و در جامعه روستايي به حدود          
 درصد افزايش   ٢٥ درصد و در جامعه روستايي در حدود         ٢٤ود  درصد فقر در جامعه شهري را حد      

 .مي دهد

                                                 
 ١٣٧١سال . ٣٤٥رساله كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره پايان نامه . علي.  ديني تركماني 1
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 قلم كاالي اساسي مورد     ٥وي در اين تحقيق با توجه به هزينه الزم براي تامين تغذيه نرمال                  
خط فقر را برآورد كرده و سپس با توجه         )  گوشت قرمز، نان، روغن نباتي، برنج، قند و شكر        (مطالعه  

 بويژه كاالهاي اساسي خوراكي با كل مخارج خوراكي و غيرخوراكي خط             به رابطه مخارج خوراك و    
 . فقر كلي را محاسبه نموده است

به بررسي فقر غذايي براساس      »  بررسي وضعيت فقر غذايي در ايران      « در مقاله    )١٣٧٥(ديني  
  در اين بررسي ابتدا وضعيت الگوي غذايي و تغييرات آن طي              ١.مي پردازد»  تغذيه نرمال «معيار  

سالهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و سپس برآوردي از درصد فقر غذايي جامعه ارائه شده                  
همچنين در بخش ديگر به دورنماي آينده فقر غذايي در چارچوب سياست هاي تعديل                  .  است

گوشت قرمز و سفيد، غالت، موادچربي و قندي، مواد         «وي با بيان اين مطلب كه       .  پرداخته مي شود 
، حبوبات و سبزيجات از جمله مواد غذايي مصرفي خانوراهاي ايراني است به نا مناسب                 نشاسته اي

بودن تركيب مواد غذايي سبد خانوار اشاره مي كند و بخصوص به جانشين شدن نان بدليل ارزان                  
 .بودن به جاي ساير مواد غذايي در دو دهه اخير در سبد مصرفي خانوار اشاره مي كند

رقـام نشان مي دهد كـه در مجموع شاخص انگل جامعه روستايي طي سالهاي             وي بـا تحليلي از ا    
 . روندي صعودي داشته است كه دال بر نامناسب تر شدن وضعيت رفاهي خانوارهاست٧٣-٧١

 درصد در   ٨/٣٧ به   ١٣٦٩ درصد در سال     ٦/٣٢در جامعه شهري در حالي كه شاخص انگل از           
 كاهش يافته، سهم نان در كل مخارج خوراكي         ١٣٧٣ درصد در سال     ٩/٢٩ و سپس به     ١٣٧١سال  

 افزايش يافته است، يعني     ٦٩ نسبت به سال     ٧٣ در سال    ٩ الي   ٢خانوراهاي گروههاي هزينه اي    
 .وضعيت تغذيه نامناسب تر گرديده است

است كه از   »  عدم تامين تغذيه نرمال   «در مقاله ديني، مفهوم فقر غذايي در اين مقاله به معناي             
براي محاسبه ميزان آن به شرح زير        .  بهداشتي براي سنين مختلف اعالم مي گردد      سري مراكز   
 :عمل مي شود

                                                 
 ١٣٧٥.  فقر ، تحليل و بررسي اقتصادي» بررسي وضعيت فقر غذايي در ايران«. ديني تركماني ، علي  1
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معيار مذكور  .  ـ براساس معيار تغذيه نرمال حداقل ميزان مصرف سرانه الزم مشخص مي شود            ١
 .را نيز مدنظر قرار مي دهد» تركيب بهينه مواد غذايي«عالوه بركميت، 

مين مقادير جدول مذكور را مي توان با داشتن قيمت هاي كوپني و             ـ مقدار هزينه الزم براي تأ      ٢
 .هزينه محاسبه شده، خط فقر است. آزاد بدست آورد

 ريال: واحد

 شهري روستايي

٣٦٠٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠ 

 »٧٣خط فقر سرانه غذايي در مناطق در سال                                                         «

ط فقر برآورد شده با مخارج سرانه خوراكي خانوارها در گروههاي هزينه اي                ـ با مقايسه، خ    ٣
 .مختلف مي توان، تعداد افرادي كه از نظر تغذيه نرمال هستند را مشخص كرد

 درصد از   ٦٥ درصد از جامعه شهري و         ٥٥برآورد انجام شده براين اساس، نشان مي دهد كه           
 .زيرخط فقر بوده اند) ٧٣ال در س(جامعه روستايي با معيار تغذية نرمال 

كارشناسان موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه در مقاله اي تحت عنوان خط فقر و                  
 در اين تحقيق خط     ١.مشخصات اقشار فقير اقدام به اندازه گيري خط فقر و درصد اقرار فقير نمودند            

 روستايي برآورد شده     به تفكيك مناطق شهري و      ٦٧-٧٥فقر و درصد جمعيت فقير براي دورة          
 ٢٥روش شناسي مورد استفاده براي تخمين خط فقر عبارت است از درنظر گرفتن دو حالت                .  است

 . درصد ميانه درآمدي جامعه به عنوان خط فقر٥٠درصد و 

در مرحلة بعد با استفاده از خط فقر استخراج شده در دو حالت اقدام به برآورد درصد جمعيت                     
 .فقير شده است

 : اين گزارش به شرح ذيل مي باشدنتايج

 

                                                 
، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره » كاهش فقر، كارايي و برابري در ايران« برگرفته شده از رساله دكتر سعيد صمدي با عنوان  1

 ٨٥ص . ١٣٧٨ ، ٦٣٥پايان نامه 



٦٣ 

 ٧٥ و ٦٧      خط فقر براي سالهاي 

 خط فقر دوم

 ) درصد ميانه درآمدي٥٠(

 خط فقر اول

 ) درصد ميانه درآمدي٢٥(
 سال

٦٧ ٢٣٢٧٩ ٤٦٥٥٩ 
 

٧٥ ١٥٧٣١٩ ٣١٤٤٦٣٩ 
 

 ٧٥ و ٦٧      درصد جمعيت فقير در سالهاي 

 سال مناطق شهري مناطق روستايي

  خط فقر اول خط فقر دوم خط فقر اول خط فقر دوم

٦٧ ٥/٣ ٩/١٢ ٧/٧ ٤/٢١ 
 

٧٥ ٦/٢ ١/١٢ ٨/٧ ٩/٢٢ 
 

اولين محقق كه مسئله فقر و محاسبه خط فقر را در ايران به صورت جامع و علمي بررسي كرد                     
مطالعه وي براساس آمارهاي مصرف خانوارهاي شهري و روستايي ايران،          ١.دكتر حسين عظيمي بود   

در اين مطالعه ضمن بررسي تفصيلي ابعاد مختلف فقر و             .   انتشار يافت  ١٣٥٣-٥٤  طي سال هاي 
ارتباط آن با مسائل توسعه اقتصادي و الگوي توزيع درآمد، مشخص گرديد كه حجم فقر در ايران                  
آن زمان، همان گونه كه از تحليل نظري مباحث توسعه اقتصادي نيز برمي آمد بسيار گسترده                    

 . است

 ٩/١٧،  ١٣٥١ ميليون نفري كشور در سال        ٨/٣٠ گزارش مذكور از كل جمعيت        براساس نتايج 
 ٤٧ ميليون نفر را جمعيت روستايي تشكيل مي داد كه حدود           ٩/١٢ميليون نفر را جمعيت شهري و       

                                                 
ده اقتصاد دانشگاه تهران ، شماره دانشك. »كاهش فقر، كارايي و برابري در ايران« برگرفته شده از رساله دكتري سعيدي صمدي با عنوان  1

 ٨٤ص . ١٣٧٨، سال ٦٣٥پايان نامه 
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» فقر تغذيه « درصد از جمعيت روستايي كشور در آن زمان دچار            ٤٨درصد از جمعيت شهري و      
 .بودند

 
 )مخارج سرانه ساالنه به ريال (٥١           خط فقر سال                     

 مناطق حداقل حداكثر

 شهري ١٢٤٠٠ ٣٠٨٧٠

 روستايي ٩٦٣٠ ٢١٩١٠

وي براساس چندين  .  اقدام نمود »  حجم فقر « در مطالعه ديگري به برآورد       ٦٧دكتر عظيمي در سال     
 :شاخص حجم فقر را سنجيد

 ـ وضعيت مسكن٣ال و بيكاري      ـ اشتغ٢ـ مصرف سرانه                ١

 ـ خانوارهاي تحت پوشش سازمان حمايت از محرومان٥ـ مقدار مصرف قشرهاي مختلف         ٤

 ٦٧                                      حجم فقر و محروميت سال 

 براساس شاخص ميليون خانوار نفر

 اشتغال و بيكاري ٧/٢ ـ

 وضعيت مسكن ٧/٢ ٤/١٦

مصرف قشرهاي  ٧/٣ ٢/١٥
 مختلف جمعيت

 جمعيت تحت پوشش ٧/١ ٤/٣

در رابطه با جدول باال بايد اين نكته را مدنظر داشت كه بعد خانوار براساس شاخص هاي مختلف                 
به عنوان مثال خانوارهايي كه از نظر شاخص وضعيت مسكن فقير تلقي            .  را نبايد يكسان فرض كرد    

» حجم فقر «تالش اين تحقيق عمدتا  به برآورد          .  اال هستند مي شوند عموما  داراي بعد خانوار ب       
 .متمركز شده نه خط فقر

نويسنده پس از محاسبه     »  )حسين عظيمي (مدارهاي توسعه نيافتگي اقتصاد ايران        «در كتاب    
هزينه الزم براي تامين حداقل نيازهاي اساسي از كاالهاي نان، گوشت قرمز، روغن نباتي و قند و                   



٦٥ 

مده را با اين فرض كه هزينه ساير اقالم حداقل برابر با هزينه اين چهار قلم كاال                 شكر رقم بدست آ   
 . ضرب و بدين شكل خط فقر را برآورد نموده است٢مي باشد در عدد 

 
 
 
 
 



 
 

٦٦ 
 

 ٣فصل 
 

 كاربرد انواع روشها براي محاسبه خط فقر در ايران
 
 
 
  تعيين خط فقر در جوامع شهري و روستايي -٣-١

همانطور كه در بخشهاي پيشين بيان شد در تحليل پديده فقر يكي از سؤاالت محوري آنست                  
د فقر را تعريف    كه چگونه مي توان افراد فقير را از غير فقير بازشناخت؟ براي اين منظور ابتدا باي                

در تعريف فقر نظرات متعددي ارائه شده است براي مثال پيگو و پيروانش فقر را وضعيتي                  .  نمود
البته در اين تعريف سطح حداقل رفاه       .  مي دانند كه خانوار از يك سطح رفاه حداقل برخوردار باشد         

براين براي تعيين   بنا.  خود نيازمند تعريف مجددي است كه توافق كلي در مورد آن وجود ندارد               
اين آستانه امكانات   .  فقير از غير فقير ابتدا بايد يك آستانه اي از امكانات خانوار را تعريف كرد                

خط فقر به معناي ميزان منابعي از درآمد و ثروت است كه يك خانوار براي                .  همان خط فقر است   
ي براي سطح معين از رفاه را       خانوارهايي كه منابع كاف   .  رسيدن به يك سطح معين از رفاه نياز دارد        

بنابراين يكي از مهمترين گامهاي تحليل پديده فقر تعيين خط          .  نداشته باشند فقير تلقي خواهند شد     
 .فقر است

بسته به اينكه كدام مفهوم از فقر موردنظر باشد          .  روشهاي محاسبه خط فقر بسيار متنوع است       
ه مفهوم فقر مطلق يا نسبي و يا مفهوم           براي مثال توجه ب   .  روش محاسبه نيز فرق خواهد داشت      

به عبارت  .  عيني و ذهني بودن فقر هر كدام مي تواند تعيين كننده روش محاسبه خط فقر باشد                  
ديگر خط فقر مقدار معين و غير قابل تغيير نيست، بلكه بسته به مفهومي كه از فقر در نظر است،                     

ا روشهاي مورد استفاده در اين مطالعه براي        در ادامه ابتد  .  روش محاسبه آن نيز متفاوت خواهد بود      



 
 

٦٧ 
 

اندازه گيري خط فقر به تفصيل بررسي مي گردد سپس نتايج حاصل از اندازه گيري خط فقر در                    
قبل از محاسبه خط    .   ارائه مي گردد  ١٣٧٩ تا   ١٣٦٣جوامع شهري و روستايي كشور طي سالهاي         

ات براساس داده هاي طرح آماري     فقر به روشهاي مختلف الزم به توضيح است كه تمامي محاسب            
هزينه و درآمد خانوار مي باشد و خانوارها بر حسب مخارج سرانه  خود در قالب دهكهاي درآمدي                 

 .جاي گرفته اند

 
 )روش پژويان( روش اندازه گيري خط فقر براساس نياز كالري-٣-١-١

ساسي استوار است، به    اندازه گيري خط فقر براساس نياز كالري برمفهوم فقر مطلق و نيازهاي ا             
هر فرد روزانه به مقدار معين      )  براساس نظر متخصصان تغذيه   (اين صورت كه ابتدا فرض مي گردد       

.  كالري در نظر گرفته شده است      ٢٣٠٠ كالري و    ٢١٧٩در اين مطالعه فرض نياز      .  كالري نياز دارد  
. قه بندي مي گردند سپس خانوارهاي مورد مطالعه براساس سطح درآمد در ده گروه هزينه اي طب              

پس از برآورد ارزشهاي غذايي دريافتي هر دهك درآمدي، اولين دهك كه انرژي دريافتي آن                   
اختالف .   كالري باشد را در نظر مي گيريم       ٢٣٠٠ كالري يا    ٢١٧٩بيشتر از انرژي استاندارد يعني       

قيمت هر واحد   بدنبال آن   .  انرژي دريافتي دهك مورد نظر با مقدار استاندارد محاسبه مي شود            
حاصل .  كالري دريافتي از تقسيم مخارج كل دهك بر مقدار انرژي دريافتي دهك بدست مي آيد               

ضرب قيمت هر واحد كالري در مابه التفاوت انرژي دريافتي با مقدار استاندارد برابر مخارج انرژي                
 .فقر خواهد بودتفاضل اين مخارج از هزينه كل دهك برابر خط . دريافتي مازاد بر نياز مي باشد

 :مثال

 ١٣٦٣ـ برآورد انرژي دريافتي خانوارهاي شهري برحسب دهك در سال ١
 

 دهك دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم دهك ششم دهك هفتم دهك هشتم دهك نهم دهك دهم

١٤٥٥ ٢١٤٤ ٢١٥٤ ٢٣٣١ ٢٧٣٨ ٢٦٥٤ ٢٩٨٨ ٣٢٧١ ٤٥٦٤ ٥٨٦٨ 
انرژي 
 دريافتي

 
 



 
 

٦٨ 
 

 . كالري انرژي دريافت داشته است٢٣٠٠دهكي كه بيش از ـ انتخاب اولين ٢

 انرژي دهك چهارم = ٢٣٣١

 )٢٣٠٠(ـ محاسبه تفاوت انرژي دريافتي دهك چهارم از انرژي استاندارد٣

٢٣١١ – ٢٣٠٠ = ٣١ 

 ـ محاسبه قيمت هر واحد كالري٤

٨/٥٩=
2331

قيمت هر واحد كالري )= هارممخارج كل دهك چ/ انرژي دريافتي دهك چهارم =( 139494

 دريافتي دهك چهارم

 ـ محاسبه مخارج انرژي دريافتي مازاد نياز ٥

 مخارج انرژي دريافتي مازاد نياز دهك چهارم=٣١×٨/٥٩=٨/١٨٥٣

 ـ محاسبه خط فقر٦

 ساالنه خط فقر سرانه ـ= مخارج كل دهك چهارم-مخارج انرژي دريافتي مازاد نياز دهك چهارم
 ٦٣جامعه شهري در سال 

١٣٩٤٩٤-٨/١٨٥٣≅١٣٧٦٤ =                             

 
  درصد ميانگين مخارج٦٦ يا ٥٠ روش اندازه گيري خط فقر براساس -٣-١-٢

 به منظور اندازه گيري خط فقر بر پايه مفهوم نسبي مي توان با محاسبه ميانگين مخارج خانوارها و               
البته در اين روش اگرچه به مفهوم نسبي فقر           .  تعيين درصدي از آن بعنوان خط فقر اقدام نمود          

تاكيد شده اما ديدگاه نظري مستدلي براي تعيين درصد مورد نظر وجود ندارد، و در واقع تعيين                    
. درصد اختياري و تجربي است و هر محقق مي تواند آن را براي خود تعيين نمايد              ٦٦درصد و يا    ٥٠

 درصد ميانگين مخارج     ٦٦ درصد و     ٥٠بااينحال بر اساس مطالعات گذشته، در اين تحقيق از             
در اين روش ابتدا ميانگين مخارج محاسبه         .  بعنوان دو معيار تعيين خط فقر استفاده شده است          



 
 

٦٩ 
 

 درصد ميانگين مخارج بعنوان خط فقر درنظر گرفته            ٦٦ يا   ٥٠مي شود سپس در مرحله بعد        
 .مي شود

 :مثال

 ١٣٦٣ـ تعيين ميانگين مخارج خانوارها شهري در سال ١
 

 دهك دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم دهك ششم دهك هفتم دهك هشتم دهك نهم دهك دهم

 مخارج كل ٦٤٨٨٤ ٨٨٣٤١ ١١٢٩٩٨ ١٣٩٤٩٤ ١٧٠٨٨٩ ٢٠٤٨٨٣ ٢٤٩٥٦٧ ٣٠٩٩٨٠ ٤١٢٥٣٤ ٨١٩٦٩٦

 
)٢٥٧٣٥١=(

10
819694125343099802495672048831708891394941129988834164884 +++++++++=X = ميانگين مخارج

 خانوارها

 
 
  درصد ميانگين مخارج خانوارها٦٦ يا ٥٠ـ تعيين خط فقر براساس ٢

=٥/١٢٨٦٧٥سرانه ـ ساالنه         
100
50

  درصد ميانگين مخارج٥٠خط فقر براساس = ٢٥٧٣٥١×

=٦٦/١٦٩٨٥١سرانه ـ ساالنه        
100
66

  درصد ميانگين مخارج٦٦خط فقر براساس = ٢٥٧٣٥١×

 
  درصد ميانه مخارج خانوارها٦٦ يا ٥٠ تعيين خط فقر براساس -٣-١-٣

همانطور كه در مباني نظري روشهاي اندازه گيري خط فقر بيان گرديد، از ديگر روشهاي تعيين                
ارج خانوارهاي مورد مطالعه و     خط فقر كه بر پايه مفهوم فقر نسبي استوار است، تعيين ميانه مخ              

در اين روش نيز همانند روش قبلي        .   درصد آن بعنوان خط فقر است       ٦٦ درصد يا    ٥٠محاسبه  
معيار خاصي براي محاسبه درصدي از ميانه مخارج بعنوان خط فقر وجود ندارد بلكه محقق                      

بوط به مطالعات   براساس تجربيات و شناختي كه از جامعه مورد مطالعه دارد و برپايه نتايج مر                 
 .مورد نظر را بصورت اختياري تعيين مي كنند“ درصد”گذشته 

به منظور تعيين خط فقر در روش فوق الذكر ابتدا مخارج خانوارها در ده دهك درآمدي                      
مرتب گرديد، سپس از مخارج دهكهاي پنجم و ششم ميانگين گيري شد و اين ميانگين               )  هزينه اي(



 
 

٧٠ 
 

 درصد  ٦٦ درصد و يك بار      ٥٠در نهايت يك بار     .  ا درنظر گرفته شد   بعنوان ميانه مخارج خانوراه   
 .ميانه مخارج محاسبه گرديد كه به اين ترتيب دو خط فقر بر پايه مالكهاي فوق محاسبه شد

 :مثال

 ١٣٦٣ـ تعيين ميانه مخارج خانوارهاي شهري در سال ١
 

 دهك دهك اول دهك دوم دهك سوم دهك چهارم دهك پنجم دهك ششم دهك هفتم دهك هشتم دهك نهم دهك دهم

 مخارج ٣/٦٤٨٨٤ ٨٨٣٤١ ١١٢٩٩٨ ١٣٩٤٩٤ ١٧٠٨٨٩ ٢٠٤٨٨٣ ٢٤٩٥٦٧ ٣٠٩٩٨٠ ٤١٢٥٣٤ ٨١٩٦٩٦

 
١٨٧٨٨٦=

2
 ميانه مخارج خانوارهاي شهري= مخارج دهك پنجم + مخارج دهك ششم/  ٢=+204883170889

 
 قر درصد ميانه مخارج بعنوان خط ف٦٦ درصد يا ٥٠ـ محاسبه ٢

=٩٣٩٤٣:     ساالنه–سرانه 
100
50

  درصد ميانه مخارج٥٠ بر پايه ٦٣خط فقر خانوراهاي شهري در سال = ١٨٧٨٨٦×

=٧٦/١٢٤٠٠٤   : ساالنه–سرانه 
100
66

  درصد ميانه مخارج٦٦ بر پايه ٦٣خط فقر خانوارهاي شهري در سال = ١٨٧٨٨٦×

 
 قر برپايه معكوس ضريب انگل تعيين خط ف-٣-١-٤

ارنست انگل به منظور ارزيابي رابطه مخارج خوراكي خانوارها و درآمد آنها از شاخص نسبت                 
اين روش بعدها بعنوان معياري براي محاسبه خط        .  مخارج خوراكي به درآمد خانوارها استفاده نمود      

در اين روش ابتدا    .  استوار است اين رويه بر پايه مفهوم عيني فقر         .  فقر مورد استفاده قرار گرفت     
ضريب انگل براساس مدلهاي اقتصادسنجي برآورد مي گردد، سپس مخارج خوراكي خانوار در                 

 .حاصل اين محاسبه معادل با خط فقر برآوردي خواهد بود. معكوس ضريب انگل ضرب مي شود

 :مثال

 ٧٩ـ برآورد ضريب انگل براي مخارج خوراكي خانوارهاي شهري در سال ١

راي برآورد ضريب انگل ابتدا مخارج خوراكي و مخارج كل خانوارهاي مورد مطالعه به ده                   ب
 . مدل زير به روشهاي اقتصادسنجي برآورد شدند٤گروه درآمدي تقسيم و سپس 



 
 

٧١ 
 

εαα ++= IF 10)1 
µββ ++= ILnLnF 10)2 

θγγ ++= ILnF 10)3  
ϑηη ++= ILnF 10)4  

 برابر مخارج كل هر دهك      I برابر مخارج خوراكي خانوارهاي هر دهك و          Fي فوق   در تمام مدلها  
εµθϑ.  مي باشد  تخمين زده شده و     OLSاين مدلها به روش     .   نيز جمالت پسماند مدل هستند     ,,,

 .، بهترين مدل انتخاب و ضريب انگل محاسبه گرديدOLSپس از بررسي فروض روش تخمين 

 
 

950180656621 2 ///) =+= RIF  
)                                                                                                                                     ٩٦/٤)    (٨/١١(  

9907604722 2 ///) =+= RILFLn n  
                                                                    )                                                          ١/٥)     (٩/٢٣     (  

7600415133 27 ///) =+= RIFLn -E  
)                                                                                                                            ٩/٨٨)     (٩٨/٤ (  

9601200948167288854 2 /) =+−= RILF n  
)                                                                                                                     ٤/١٣)          (٧/١٤-            ( 

 
ن بهترين انتخاب و بر اين       مدلها، دومين مدل بعنوا    2Rو)  اعداد داخل پرانتز    (tبا توجه به مقادير     

 .اساس ضريب انگل به صورت زير محاسبه مي گردد

2170                                            ضريب انگل                     
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 ـ محاسبه معكوس ضريب انگل٢

٦/٤=
2170

1

/
1

1

=
α

 معكوس ضريب انگل= ١/ ضريب انگل= 

 حاسبه خط فقرـ م٣

 ١٣٧٩خط فقر شهري در سال =٧٩ مخارج خوراكي شهري در سال ×٦/٤=١٦٠٤٣٣٦×٦/٤=٦/٧٣٧٩٩٤٥



 
 

٧٢ 
 

  تعيين خط فقر بر پايه معكوس ضريب انگل فقرا-٣-١-٥

ا در  محاسبه خط فقر براساس معكوس ضريب انگل از آن جهت كه كليه گروههاي درآمدي ر               
محاسبه ضريب انگل لحاظ مي كند مورد انتقاد مي باشد زيرا اين روش خط فقر را بيش از اندازه                    

براي رفع اين مشكل در محاسبه ضريب انگل پيشنهاد مي شود كه از مخارج                   .  تعيين مي كند 
 واقع  كاربرد اين پيشنهاد خود مستلزم تعيين فقرا از قبل مي باشد و در           .  گروههاي فقير استفاده شود   

بايد به ترتيبي فقيرها را شناسايي كنيم، در صورتيكه هدف تعيين خط فقر و سپس شناسايي فقيرها                  
براي رفع اين مشكل مخارج دهك اول درآمدي را به عنوان شاخصي از مخارج فقيرها در                .  مي باشد

كوس كاربرد روش اخير موجب تخمين پائيني از خط فقر نسبي برحسب معيار مع              .  نظر مي گيريم 
 .ضريب انگل مي باشد

 :مثال

 ٧٩ـ محاسبه ضريب انگل بر پايه مخارج دهك اول شهري در سال ١

2940
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 ـ محاسبه معكوس ضريب انگل٢

٤/٣=
2940

11

/1

=
α

 معكوس ضريب انگل مخارج دهك اول= 

 ـ محاسبه خط فقر٣
 
 ) ساالنه-سرانه (٧٩خط فقر شهري در سال= ٧٩ي در سال مخارج خوراكي شهر× ٤/٣=١٦٠٤٣٣٦×٤/٣=٤/٥٤٥٤٧٤٢

 
 ١٣٧٩جدول مخارج كل خانوارهاي شهري و روستايي به تفكيك دهكهاي درآمدي در سال 

 دهك متوسط ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩  ١٠

 شهري ٥٦٢٠٧٨٥ ١٣٠٣٩٠٨ ١٩٤٥٦٧٧ ٢٥٨٨٥٧٨ ٧١٣٠١١٨ ٣٧٢٥٧٨٤ ٤٤٥٦٦٢٧ ٥٣٦٢٦٣٥ ٦٦٩٧٠٤٤ ٨٩٦٥٣٠٠ ١٨٠١٨٩٠٧

 روستايي ٣١٣٠٧٣٣ ٦٩٨٧٣٤ ١١٠٩٨٨٠ ١٤٤٨٦٦٣ ١٧٨٢٨١٥ ٢١٥٠٣٠٤ ٢٥٧٠٢٠٠ ٣٠٨٥٥٩٣ ٣٧٨٠٠٠٩ ٤٩٠٣١٩٦ ٩٧٨٢٨٤٧

 



 
 

٧٣ 
 

 ١٣٦٣-١٣٧٩ خط فقر جوامع شهري و روستايي طي سالهاي -٣-٢

همانطور كه در قسمت قبل مالحظه گرديد روشهاي متعددي براي اندازه گيري خط فقر وجود                
بر اين اساس در ادامه اين گزارش نتايج مربوط به            .  واهد بود دارد و نتايج حاصل نيز متفاوت خ       

 به تفكيك هر    ١٣٧٩ تا   ١٣٦٣برآورد خط فقر در جوامع شهري و روستايي كشور طي سالهاي               
 .روش ارائه و مقايسه مي گردد

  برآورد خط فقر در جوامع شهري و روستايي براساس نياز كالري-٣-٢-١

 كالري انرژي نياز دارد در آن صورت ميزان خط          ٢١٧٩به  اگر فرض شود هر نفر در روز تنها         
اين نتايج داللت . نشان داده شده است   )  ١( در جدول    ١٣٧٩ تا   ١٣٦٣فقر برآوردي در طي سالهاي      

بر آن دارد كه خط فقر در جوامع شهري طي سالهاي مطالعه روند صعودي داشته است بطوريكه                   
 ريال در سال    ١٥٣٤٠٨ به   ١٣٦٣ ريال در سال     ١٠٨٦٧مقدار ماهانه آن براي يك فرد شهري از         

 درصد داشته است كه با توجه به         ١٨ افزايش يافته است، يعني ساالنه رشدي نزديك به            ١٣٧٩
در جوامع روستايي خط فقر     .  تورم دو رقمي در تمامي سالهاي مطالعه، اين رشد دور از انتظار نيست            

  ٧٩ ريـال بـرآورد گرديده كـه در سـال         ٤/٣٥٠٣ حـدود   ٦٣براي يك نفر در هر ماه در سـال          
 درصد داشته كه رشد      ٢٢ ريال افزايش يافته است، يعني ساالنه رشدي نزديك به              ٥/٨٤٦٨٤

ساالنه آن بيشتر از جوامع شهري است ولي مقدار مطلق خط فقر شهري در تمامي سالهاي مطالعه                   
 . برابر بيشتر از جوامع روستايي بوده است٣ تا ٢/١

 
  ٦٣-٧٩ كالري در روز طي سالهاي ٢١٧٩ برآورد خط فقر جوامع شهري و روستايي بر پايه نياز به -)١(جدول 

 ) ريال– ماهانه -سرانه  (
 سال ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ١٠٨٦٧ ١١٦٠٨ ١٢٦٥٧ ١٤٢٥٥ ٢٥٠٠٧ ٢٠٤٥٥ ٢١٠٣٠ ١٧٦٦٣ ٣١٥٠٢ ٣٧٤٧٠ ٦٣٣٥٥ ٥٦٣٧٦ ٧٧٢٣٤ ٤٠٢٦٤ ١١٠٧٥٢ ١١٣٢٨٠ ١٥٣٤٠٨

 روستايي ٣٥٠٣ ٤٣٢٠ ٩٢٠٨ ٩٠٧٩ ١٢٧٥٤ ٨٨٥١ ١١٦٧٨ ١٠١١٩ ١٩٠٤٦ ٢٥٦٣٩ ٣٩١٦٢ ٤٠١٢٠ ٤٥٨٥٢ ٥٠١٧٧ ٦١٣١٦ ٦٤٤٧١ ٨٤٦٨٤

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
 كالري درنظر بگيريم در اين صورت مقدار         ٢٣٠٠اگر نياز روزانه هر فرد به كالري را معادل           

نتايج حاصل از برآورد    .  افزايش خواهد يافت  )   كالري ٢١٧٩(ه فرض قبلي    مطلق خط فقر نسبت ب    



 
 

٧٤ 
 

اين نتايج  .  درج گرديده است  )  ٢(خط فقر با اين فرض براي جوامع شهري و روستايي در جدول               
 ريال در سال    ١١٤٧٠نشان مي دهد يك نفر شهري در ماه براي تامين حداقل رفاه خود نياز به                  

رشد .   ريال افزايش يافته است     ٥/١٦١٩٢٨ اين رقم به      ١٣٧٩ داشته است كه در سال         ١٣٦٣
 كالري  ٢٣٠٠براي جوامع روستايي خط فقر بر پايه نياز به           .   درصد بوده است   ١٨ساالنه خط فقر    

 ٨٩٣٨٣ اين رقم به     ٧٩ ريال برآورد گرديده كه در سال         ٣٦٩٨ براي هر نفر در ماه       ٦٣در سال   
 . درصد داشته است٢٢ادل ريال افزايش يافته، يعني ساالنه رشدي مع

 
    ٧٩ تا ٦٣ كالري در روز طي سالهاي ٢٣٠٠ـ برآورد خط فقر جوامع شهري و روستايي بر پايه نياز به ) ٢(جدول 

 سرانه ـ ماهانه ـ ريال
 سال ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ١١٤٧٠ ١٣٩٣٩ ١٣٣٦٠ ٢٢٥٣٩ ٢٦٣٩٦ ٢١٥٧٢ ٢٣٤٢٧ ٢١٨٧٥ ٣٣٢٥١ ٥١٦٩١ ٧٥٩٨٤ ٥٩٥٠٧ ٨١٥٢٣ ٨٥٦٠٤ ١١٦٩٠٢ ١٣٨٠٠٨ ٥/١٦١٩٢٨

 روستايي ٣٦٩٨ ٥٠١٨ ٦٢٢٢ ٨٨١٣ ١٦٥٧٩ ٩٣٤٧ ١٢٣٠٥ ١٨٠٨٢ ٢٠١٠٤ ٢٧٠٦٢ ٤٢٣٩٠ ٤٢٣٤٨ ٤٨٣٩٨ ٥٨٥٣٨ ٦٤٧٢١ ٦٨٠٥٢ ٨٩٣٨٣

 
 
  برآورد خط فقر در جوامع شهري و روستايي بر پايه درصدي از ميانه مخارج خانوارها-٣-٢-٢

طور كه ذكر شد برآورد خط فقر برپايه ميانه مخارج خانوارها بر مفهوم نسبي فقر استوار                   همان
 درصد ميانه مخارج براي جوامع شهري و روستايي طي           ٥٠نتايج برآورد خط فقر بر اساس       .  است

اين نتايج داللت بر آن دارد كه يك نفر         .  درج گرديده است  )  ٣( در جدول    ١٣٧٩ تا   ١٣٦٣سالهاي  
 ريال الزم داشته كه در سال       ٧٨٢٩ براي تامين حداقل نيازهاي خود حدود        ١٣٦٣سال  شهري در   

 درصد داشته   ٢١ ريال افزايش يافته است يعني ساالنه رشدي معادل          ١٧٠٤٦٧ اين رقم به     ١٣٧٩
 . درصد رشد بيشتري نشان مي دهد٣كه نسبت به روش نياز كالري، 

 ٣٨٣٤ برابر   ٦٣ درصد ميانه مخارج در سال       ٥٠خط فقر برآوردي در جوامع روستايي بر پايه         
 ٢٢ ريال افزايش يافته است يعني ساالنه رشدي معادل             ٩٨٣٤٤ به   ٧٩ريال بوده كه در سال       

مقايسه خط فقر شهري و روستايي داللت بر آن دارد كه خط فقر مناطق                   .  درصد داشته است  
 .شهري حدود دو برابر خط فقر در جوامع روستايي است
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    ٧٩ تا ٦٣ درصد ميانه مخارج طي سالهاي ٥٠ برآورد خط فقر جوامع شهري و روستايي بر پايه ـ) ٣(جدول 
 سرانه ـ ماهانه ـ ريال

 سال ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ٧٨٢٩ ٦٦٨٩ ٧٥٥٦ ٥/٨٢٨٦ ١٠١٦٥ ١٢٠٩٤ ١١٥٥٦ ١٤٩٩٥ ١٩٣٩٦ ٢٤٧٢١ ٣٥٤٦٩ ٦١٣٨١ ٨٣١٣٣ ٩٦٨٨٢ ١٢١٨٢٣ ١٤٥٠٥٥ ١٧٠٤٦٧

 روستايي ٣٨٣٤ ٣٣٨٧ ٣٥٦٢ ٥/٤٤٢٦ ٥١٢٠ ٣٠٨٥ ٦٠٧٨ ٨٥٥٣ ١١١١٩ ١٣٥٦٦ ١٨٨٠٤ ٣٥٣٥٠ ٤٣١٥٥ ٥٢٤٥٩ ٦٣٧٥٨ ٨٣٩٠٠ ٩٨٣٤٤

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
 درصد ميانه مخارج خانوارهاي شهري      ٦٦نتايج مربوط به برآورد خط فقر بر پايه         )  ٤(در جدول   

 در  ٦٣اين نتايج داللت بر آن دارد كه سال         .   درج گرديده است   ٧٩ تا   ٦٣و روستايي طي سالهاي     
 ريال نياز داشته تا حداقل مايحتاج زندگي خود را تامين           ١٠٣٣٤جامعه شهري هر نفر بطور ماهيانه       

 ريال افزايش يافته است به عبارت ديگر خط فقر از رشد             ٢٢٥٠١٦ به   ٧٩اين رقم در سال     .  نمايد
 ٦٦در جوامع روستايي خط فقر برآوردي بر پايه            .  برخوردار است  درصد   ٢١ساالنه اي معادل   

 ريال افزايش   ١٢٩٨١٤ به   ٧٩ ريال بوده كه در سال       ٥٠٦٠ برابر   ٦٣درصد ميانه مخارج در سال      
 . درصد داشته است٢٢يافته يعني ساالنه رشدي معادل 

 
   ٧٩ تا ٦٣ مخارج طي سالهاي  درصد ميانه٦٦ـ برآورد خط فقر جوامع شهري و روستايي بر پايه ) ٤(جدول 

 سرانه ـ ماهيانه ـ ريال 
 سال ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ١٠٣٣٤ ٨٨٢٩ ٩٩٧٣ ١٠٩٣٨ ١٣٤١٨ ١٥٩٦٤ ١٥٢٥٤ ١٩٧٩٤ ٢٥٦٠٢ ٣٢٦٣٢ ٤٦٨١٩ ٨١٠٢٣ ١٠٩٧٣٥ ١٢٧٨٨٤ ١٦٠٨٠٦ ١٩١٤٧٣ ٢٢٥٠١٦

 روستايي ٥٠٦٠ ٤٤٧٠ ٤٧٠٢ ٥٨٤٣ ٦٧٥٩ ٤٠٧٣ ٨٠٢٣ ١١٢٩٠ ١٤٦٧٨ ١٧٩٠٧ ٢٤٨٢١ ٤٦٦٦٢ ٥٦٩٦٥ ٦٩٢٤٦ ٩٤١٦٠ ١١٠٧٤٨ ١٢٩٨١٤

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
  برآورد خط فقر بر پايه درصدي از ميانگين مخارج خانوارهاي شهري و روستايي-٣-٢-٣

خط فقر بر پايه درصدي از ميانگين مخارج همانند خط فقر بر پايه درصدي از ميانه مخارج، بر                   
 درصد ميانگين مخارج    ٥٠نتايج حاصل از برآورد خط فقر براساس        .  هوم نسبي فقر استوار است    مف

اين نتايج داللت بر آن دارد كه در        .  درج گرديده است  )  ٥(خانوارهاي شهري و روستايي در جدول       
 ٧٩ ريال بوده كه در سال       ١٠٧٢٣خط فقر برآوردي براي هر نفر در ماه در جوامع شهري            ٦٣سال  

براي جوامع  .   درصد داشته است   ٢١ ريال افزايش يافته يعني ساالنه رشدي معادل           ٢٣٤١٩٩به  
 ريال در هر ماه بوده      ٥/٥٠٥٢ برابر   ٦٣روستايي خط فقر برآوردي بر پايه معيار فوق الذكر در سال           
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 درصد داشته   ٥/٢٢ ريال افزايش يافته يعني ساالنه رشدي معادل           ١٣٠٤٤٧ به   ٧٩كه در سال    
ه مقادير مطلق خط فقر بر پايه اين معيار در تمامي سالهاي مطالعه با مقادير متناظر                   مقايس.  است

 درصد ميانه مخارج در جامعه شهري و روستايي داللت بر آن دارد كه همواره خط                ٥٠آن بر پايه    
 . فقر برآوردي روش اول بزرگتر از روش دوم بوده است

 
  ٧٩ تا ٦٣ درصد ميانگين مخارج طي سالهاي ٥٠ايي بر پايه ـ برآورد خط فقر جوامع شهري و روست) ٥(جدول 

  سرانه ـ ماهيانه ـ ريال
 سال ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ١٠٧٢٣ ٩٠٩٧ ١٠٦٤٠ ١١٧٦٦ ١٣٧٥٥ ١٦١٦٠ ١٥٤٩٩ ٢٠٧٧٧ ٢٦٢٠٨ ٣٢١٥٢ ٤٧٩٧٠ ٨٥٨٧٩ ١١٦٩٩١ ١٣٦٢٧٢ ١٦٨٧٩٢ ١٩٩٧٥٩ ٢٣٤١٩٩

 روستايي ٥/٥٠٥٢ ٤٣٣١ ٤٧٧٣ ٥/٥٥١٨ ٦٣٩١ ٧٦٦٩ ٥/٩٧٨٥ ١١٧٩٤ ١٤٤٥٠ ١٧٤٥٤ ٢٤٧٧٢ ٤٧٧٢١ ٥٦١٦٠ ٦٩٦٩٦ ٨٨٢٢٢ ١١٣٣٦٥ ١٣٠٤٤٧

 يافته هاي پژوهش: مأخذ
 

 درصد ميانگين مخارج خانوارهاي شهري و        ٦٦نتايج برآورد خط فقر براساس       )  ٦(در جدول   
ج نشان مي دهد خط فقر جامعه شهري       اين نتاي .   ارائه گرديده است   ٧٩ تا   ٦٣روستايي طي سالهاي    

 ريال  ٣٠٩١٤٣ به   ١٣٧٩ ريال در ماه براي هر نفر بوده كه در سال             ١٤١٥٤ برابر   ١٣٦٣در سال   
براي جامعه روستايي خط فقر      .   درصد داشته است   ٢١افزايش يافته يعني ساالنه رشدي معادل        
راي هر نفر در ماه بوده كه در         ريال ب  ٦٦٦٩ برابر   ١٣٦٣برآوردي بر پايه مالك فوق الذكر در سال        

 درصد داشته   ٢٢ ريال افزايش يافته يعني ساالنه رشدي معادل            ١٧٢١٩٠ به رقم     ١٣٧٩سال  
 .است

   ٧٩ تا ٦٣ درصد ميانگين مخارج طي سالهاي ٦٦ـ برآورد خط فقر جوامع شهري و روستايي بر پايه ) ٦(جدول 
 سرانه ـ ماهيانه ـ ريال

 سال ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ١٤١٥٤ ١٢٠٠٨ ١٤٠٤٥ ١٥٥٣١ ١٨١٥٦ ٢١٣٣١ ٢٠٤٥٩ ٢٧٤٢٥ ٣٤٥٩٤ ٤٢٤٤١ ٦٣٣٢٠ ١١٣٣٦٠ ١٥٤٤٢٨ ١٧٩٨٧٩ ٢٢٢٨٠٥ ٢٦٣٦٨٣ ٣٠٩١٤٣

 روستايي ٦٦٦٩ ٥٧١٧ ٦٣٠٠ ٧٢٨٤ ٨٤٣٦ ١٠١٢٤ ١٢٩١٧ ١٥٥٦٨ ١٩٠٧٥ ٢٣٠٣٩ ٣٢٦٩٩ ٦٢٩٩٢ ٧٤١٣١ ٩١٩٩٩ ١١٦٤٥٣ ١٤٩٦٤٢ ١٧٢١٩٠

 يافته هاي پژوهش: أخذم

 
 )روش اول( برآورد خط فقر بر پايه معكوس ضريب، انگل -٣-٢-٤

در اين روش    .  چهارمين روش در برآورد خط فقر معروف به معكوس ضريب انگل است                
نتايج حاصل از برآورد خط     .  همانطور كه ذكر شد خط فقر بر پايه مفهوم نسبي فقر برآورد مي گردد            
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ارائه )  ٧( با استفاده از اين روش در جدول         ٧٩ تا   ٦٣روستايي براي سالهاي    فقر در جوامع شهري و      
 ٢٣اين نتايج داللت بر آن دارد كه خط فقر شهري در ماه براي هر نفر رشدي معادل                   .  شده است 

 ريال در سال    ٦١٤٩٩٥ به   ١٣٦٣ ريال در ماه براي يك نفر در سال          ٢٢٤٥٩درصد داشته زيرا از     
در جوامع روستايي نرخ رشد ساالنه خط فقر بر پايه معكوس ضريب              .  ت افزايش يافته اس   ١٣٧٩

 ريال براي هر نفر در ماه در سال          ١٣٣٠٠ درصد بوده زيرا از      ٢٢انگل طي سالهاي مطالعه برابر      
اين رشد بسيار   .   افزايش يافته است   ١٣٧٩ ريال در ماه براي هر نفر در سال           ٣٠٥٥٧٣ به   ١٣٦٣

محاسبات نشان مي دهند در طي تمامي سالهاي        .  امع شهري است  نزديك به نرخ رشد ساالنه جو      
 .مطالعه خط فقر شهري بزرگتر از خط فقر جوامع روستايي بوده است

 
   ٧٩ تا ٦٣ـ برآورد خط فقر جوامع شهري و روستايي بر پايه معكوس ضريب انگل طي سالهاي ) ٧(جدول 

 سرانه ـ ماهانه ـ ريال
 سال ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ٢٢٤٥٩ ١٧٩٨٨ ١٩٠٤١ ٢٢٩٠١ ٢٧٢٩١ ٣١٦٠٣ ٤٣١٣٥ ٦٥٥٣٢ ٨٠٥٩٥ ٩٩٦٦٥ ١٥٨٢٦٠ ٢٤٣٧٨٢ ٣٨٧٥٤٢ ٤٢٣٧١٥ ٤٣٣٠٣٢ ٥١١٧٠٧ ٦١٤٩٩٥

 يروستاي ١٣٣٠٠ ١٠٦٤٨ ٩٧٣٦ ١١٢١٢ ١٥٣٨٧ ٢٠٧٠٨ ٢٣٥٠٩ ٢٩٤٤٣ ٣٥٥١٤ ٤١٦٨٢ ٦٣٤٦٣ ١١٢١٠٤ ١٤٢٤٤١ ١٦٩٣٧٩ ١٨٩٦١١ ٢٦٩١٤٩ ٣٠٥٥٧٣

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
 )روش دوم( ارائه نتايج برآورد خط فقر برپايه معكوس ضريب انگل -٣-٢-٥

در روش فوق الذكر بجاي استفاده از متوسط مخارج خوراكي خانوارها از مخارج دهك اول                    
بر پايه نتايج   .  جامعه روستايي و شهري براي محاسبه معكوس ضريب انگل استفاده شده است               

 هر نفر ماهانه به     ٦٣در جوامع شهري در سال      ))  ٨(جدول  (ز برآورد خط فقر در اين روش        حاصل ا 
 ريال نياز داشته است تا حداقل امكانات رفاهي را فراهم نمايد در حاليكه اين رقم در سال                    ٥٠٣٥

 درصد  ٢٣ افزايش يافته است يعني خط فقر برآوردي، ساالنه نرخ رشدي معادل              ١٤٢٩٤٩ به   ٧٩
 ريال در ماه براي يك      ٣١٩٩ برآورد خط فقر رقم      ٦٣در جوامع روستايي براي سال      .  تداشته اس 

 ريال در ماه براي هر      ٦٥٧٢١ به رقم    ٧٩ درصد رشد ساالنه در سال       ٢١نفر را نشان مي دهد كه با       
 .نفر افزايش يافته است
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ك اول در مخارج خوراكي دهك اول ـ برآورد خط فقر جوامع شهري و روستايي بر پايه معكوس ضريب انگل ده) ٨(جدول 
   ٧٩ تا ٦٣شهري و روستايي طي سالهاي 

 سرانه ـ ماهانه ـ ريال
 سال ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ٥٠٣٥ ٤١٧٤ ٥٦١٨ ٥١٥٠ ٦٦٤١ ٩٠١٨ ١١٨٣٧ ١٠٨١٨ ١٤٢٣١ ٢١٩١٢ ٣١٥٠٢ ٦١٦١٣ ٨٦٨٠١ ٦٨٥٦٩ ١٣٣٨١٧ ١٥٠٦٢٦ ١٤٢٩٤٩

 روستايي ٣١٩٩ ٢٧٠٦ ١٩٧٠ ٣١٠٣ ٣٧٨٥ ٤٤٥٧ ٤١٧٢ ٤١١٧ ٥٤٥٩ ٧٢٨٥ ١٢٠٥٢ ٢١٩٢٨ ٣٠٥٦٤ ٣٤٢٤٢ ٤٨١١٢ ٦٤١١٨ ٦٥٧٢١

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 

  مقايسه خط فقر به روشهاي مختلف-٣-٣

همانگونه كه قبال  اشاره شد خط فقر يك واقعيت خارجي ثابت نيست بلكه با توجه به باور محقق               
ي و اخالقي و همچنين روش محاسبه مي توان مقادير متعددي براي خط فقر              نسبت به مسائل ارزش   

با مقايسه ارقام اين جداول مشخص      .  بر اين امر گواهي مي دهند    )  ٨(تا  )  ١(جداول  .  در اختيار داشت  
مي گردد خط فقري كه بر پايه مفهوم مطلق ساخته مي شود كوچكتر از خط فقري است كه بر                       

در سال  )   كالري ٢١٧٩(خط فقر بر اساس حداقل انرژي مورد نياز          .  استمفهوم نسبي فقر استوار     
 ريال در ماه براي هر فرد شهري برآورد شد در حاليكه در همان سال                   ١٥٣٤٠٨ معادل   ١٣٧٩

بر اين اساس   .   ريال برآورد شد    ٦١٤٩٩٥براساس روش معكوس ضريب انگل خط فقر معادل           
در .  برابر خط فقر مبتني بر روش اول مي باشد        مالحظه مي شود خط فقر برحسب روش دوم چهار          

 ٣٠٥٥٧٣ و در مناطق روستايي، خط فقر برحسب معيار معكوس ضريب انگل معادل                ١٣٧٩سال  
در .   ريال برآورد شد   ٨٤٦٨٤به ميزان   )   كالري ٢١٧٩(ريال و برحسب حداقل انرژي مورد نياز         

ني بر حداقل انرژي مور نياز        برابر خط فقر مبت     ٦/٣واقع خط فقر مبتني بر روش ضريب انگل           
 كالري صرفا  براساس     ٢١٧٩خط فقر مبتني بر معيار        :  علت اين تفاوت اين است كه       .  مي باشد

حداقل نيازهاي انسان برآورد شده است و بر مفهوم مطلق فقر استوار است در حاليكه در روش                    
ه مي شود و بر     معكوس ضريب انگل، خط فقر براساس الگوي مخارج كليه افراد جامعه محاسب               

 .مفهوم نسبي فقر استوار مي باشد

خط فقر براساس معيار ضريب انگل تعديل شده محاسبه شده است و تعديل به               )  ٨(در جدول   
همانگونه كه قبال  اشاره    .  نحوي صورت گرفته است كه مفهوم فقر مطلق اندازة خط فقر را متاثر كند             



 
 

٧٩ 
 

استوار است و در صورتيكه در متوسط مخارج        شد معيار معكوس ضريب انگل بر مفهوم نسبي فقر          
معكوس ضريب انگل در    )  ٨(در جدول شماره    .  جامعه ضرب شود خط فقر نسبي برآورد مي گردد       

ضرب شده است بنابراين خط فقر محاسبه شده        )  فقيرترين فرد جامعه  (مخارج دهك اول درآمدي     
اين خط فقر بر دو مفهوم       اجزاي تشكيل دهنده     .  به شدت متاثر از مخارج دهك اول مي گردد         

معكوس ضريب انگل، بر مفهوم نسبي و مخارج دهك اول، بر مفهوم                .  متفاوت فقر تاكيد دارند    
مطلق فقر اشاره دارند و لذا خط فقر بدست آمده برآيندي از اين دو مفهوم مي باشد، اما با مقايسه                    

زنه اهميت مفهوم مطلق      و  ٨مشخص مي گردد در محاسبه خط فقر جدول        )  ٨(و  )  ١(ارقام جداول   
 .فقر بر مفهوم نسبي فقر تسلط دارد

 و به تفكيك مناطق     ٧٩ و   ٦٣خط فقر براساس معيارهاي مختلف براي سالهاي         )  ٩(در جدول   
با مقايسه خط فقر برحسب معيارهاي مرتبط با ميانگين و ميانه           .  شهري و روستايي درج شده است     

 جوامع شهري و روستايي ايراني به صورت چوله         مخارج جامعه مشخص مي گردد توزيع درآمد در      
. راست مي باشد زيرا خط فقرهاي مرتبط با ميانگين بزرگتر از خط فقرهاي مرتبط با ميانه مي باشند                

 مشخص مي گردد در جوامع شهري خط فقر براساس         ٦٣ و   ٧٩با مقايسه اندازه خط فقر در سالهاي        
 افزايش يافته است در حاليكه ميزان افزايش خط           برابر ١/١٤)   كالري ٢١٧٩(معيار حداقل انرژي    

نكته قابل توجه ديگر اين     .   برابر افزايش يافته است    ٣/٢٧فقر براساس معيار معكوس ضريب انگل       
است كه در تمامي سالها خط فقر شهري بزرگتر از خط فقر روستايي است و كليه روشهاي محاسبه                  

بر اين با مقايسه ميزان افزايش خط فقر برحسب            عالوه  .  خط فقر اين نكته را تائيد مي نمايند        
مالكهاي مختلف، مي توان نتيجه گرفت كه نابرابري در توزيع درآمد در مناطق شهري نسبت به                 

 خط فقر مبتني بر      ٦٩ تا   ٦٣توضيح اينكه در طي سالهاي       .  مناطق روستايي افزايش يافته است     
 ٣/٢٧قر برحسب معكوس ضريب انگل       برابر شده است در حاليكه خط ف        ١/١٤مفهوم مطلق فقر    

در جوامع روستايي   .  خط فقر اخير از نحوه توزيع درآمد در جامعه متاثر مي باشد           .  برابر شده است  
 .اندازه خط فقر برحسب روشهاي مختلف محاسبه خط فقر تقريبا  به يك نسبت افزايش يافته است
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 ـ مقايسه مقدار خط فقر برحسب روشهاي مختلف   ) ٩(جدول 

 )    سرانه ـ ماهانه ـ ريال(

معكوس ضريب 
 )٢(انگل 

معكوس ضريب 
 )١(انگل 

 درصد ٦٦
 ميانگين

 درصد ٥٠
 ميانگين

 روش  كالري٢١٧٩  كالري٢٣٠٠  درصد ميانه٥٠  درصد ميانه٦٦

328
5035

142949
/= 327

22459

614995
/= 821

14154

309143
/= 821

10723

234199
/= 721

10334

225016
/= 721

7829

170467
/= 114

11470

161928
/= 114

10867

153408
 شهري =/

520
3199

65721
/= 922

13300

305573
/= 825

6669

172190
/= 825

5052

130447
/= 725

5060

129814
/= 725

3834

98344
/= 224

3698

89383
/= 124

3503

84684
 روستايي =/

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٨١ 
 

 ٤فصل 
 

 محاسبه شاخص هاي فقر در ايران
 

 
 

 مقدمه

شكاف «و  »  درصد فقيرها «در مطالعات گذشته پيرامون اندازه فقر در ايران عمدتا  بر دو شاخص              
عالوه بر اين هدف بسياري از مطالعات پيرامون فقر محاسبه خط فقر                 .  تاكيد شده است  »  فقر

روش محاسبه شده و مالحظه گرديد خط فقر        در بخش قبلي اين گزارش خط فقر به چند          .  مي باشد
اندازه واحد و يكساني ندارد و اساسا  با توجه به ارزشهاي اخالقي و نوع روش محاسبه مي توان                      

در اين بخش از مطالعه شاخص هاي فقر در ايران را           .  اندازه هاي متفاوتي را براي خط فقر ارايه داد       
ن اولين شاخصي است كه با استناد به پايه هاي نظري          شاخص فقر س  .  معرفي و اندازه گيري مي نمائيم   

. در اين گزارش اندازه فقر برحسب شاخص سن محاسبه و گزارش مي شود           .  قوي ساخته شده است   
شاخص سن يك شاخص تركيبي است و از اجزاي مختلف تشكيل شده است بطوريكه هر يك از                   

اجزاي تشكيل دهنده اين    .  ص مي سازند اين اجزا به تنهايي بخشي از واقعيت فقر در جامعه را مشخ           
 :شاخص عبارتند از

 ـ ضريب جيني توزيع درآمد بين فقيرها ١

 ـ درصد فقيرها در كل جمعيت ٢

 ـ شكاف نسبي فقر ٣

در واقع شاخص سن تركيبي است از دو نوع شكاف درآمدي يعني شكاف نسبت به خط فقر و                      
 .شكاف نسبت به برابري كامل
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]                                                   شاخص فقر سن          ]GIIHP )( −+= 1 

 :كه درآن

H  =     ،درصد فقيرهاI  =    و  )  شكاف فقر (شكاف نسبي درآمدG  =      ضريب جيني توزيع درآمد بين
 فقيرها

 محاسبه شود و محاسبه هر يك       G و   H   ، Iبراي محاسبه شاخص فقر سن ابتدا مي بايد سه شاخص        
 .شاخص اخيرالذكر مستلزم در اختيار داشتن خط فقر مي باشداز سه 

در بخشهاي قبل خط فقر به روشهاي مختلف محاسبه شد براي محاسبه شاخص هاي فقر صرفا  از                
دو خط فقر استفاده مي كنيم بطوريكه يكي از آنها متناظر با مفهوم مطلق فقر باشد و ديگري با                       

فقر انتخابي عبارتند از خط فقر مبتني بر حداقل انرژي مورد           دو خط   .  مفهوم نسبي فقر سازگار باشد    
پس از محاسبه اين دو خط فقر به        .  و خط فقر مبتني بر معكوس ضريب انگل       )   كالري ٢١٧٩(نياز  

تفكيك سالهاي مختلف وضعيت فقر خانوارهاي نمونه در طرح هزينه و درآمد خانوار تعيين                     
مقدار خط فقر را با     .   درصد خانوارها فقير مي باشند    براي اينكه تشخيص داده شود چند      .  مي گردد

ام مساوي يا   iاگر چنانچه مخارج سرانه خانوار      .  مخارج سرانه هر يك از خانوارها مقايسه مي كنيم        
بزرگتر از خط فقر محاسبه شده باشد آن خانوار غير فقير تلقي مي شود و اگر كوچكتر از خط فقر                      

 .بدين ترتيب مي توانيم درصد خانوارهاي فقير را شناسايي كنيم. باشد آن خانوار فقير تلقي مي شود

براي اينكار ابتدا    .  مرحله بعد براي محاسبه شاخص فقر، محاسبه شكاف نسبي فقر مي باشد                
خانوارهاي فقير را از خانوارهاي غيرفقير جدا مي كنيم سپس كمبود مخارج سرانه هر يك از                      

حاسبه مي كنيم و اين شكاف درآمدي را براي تمامي             خانوارهاي فقير را نسبت به خط فقر م          
مجموع بدست آمده را بر خط فقر و تعداد خانوارهاي فقير تقسيم              .  خانوارهاي فقير جمع مي كنيم   

مقداري كه بدين ترتيب بدست مي آيد نشان دهنده آن است كه بطور متوسط شكاف                 .  مي كنيم
 .درآمدي هر فرد فقير چه نسبي از خط فقر مي باشد

مرحله سوم براي محاسبه شاخص فقر سن، محاسبه ضريب جيني توزيع درآمد بين فقيرها                    
در ادامه اين   .   فراهم مي آيد  (p) امكان محاسبه شاخص فقر سن       G و   H   ، Iپس از محاسبه    .  مي باشد
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 محاسبه و   ٧٩ تا   ٦٤ را براي جوامع شهري و روستايي در سالهاي          P و   H   ، I   ، Gبخش ابتدا مقدار    
 مي كنيم و سپس شاخصهاي فوق الذكر را برحسب تقسيم بندي هاي مختلف از خانوارهاي               گزارش

 .ايراني ارايه خواهيم داد

  شاخصهاي فقر در جوامع شهري و روستايي-٤-١

 براي مناطق   ١٣٧٩ تا   ١٣٦٤در اين بخش از مطالعه، اندازة شاخصهاي فقر در طي سالهاي                
ندازه شاخصهاي فقر به اعتبار تقسيم بندي هاي مختلف از        البته ا .  شهري و روستايي گزارش مي شود    

 .خانوارها به بخش بعدي اين گزارش موكول مي شود

نتايج مربوط به محاسبه شاخصهاي شكاف نسبي فقر، ضريب جيني فقرا، درصد             )  ١٠(در جدول   
 ٢١٧٩برحسب خط فقر محاسبه شده با مالك          .  خانوارهاي فقير و شاخص سن درج شده است         

 براي هر نفر در روز كه در بخشهاي قبلي به طور مفصل توضيح داده شده شكاف نسبي فقر                    كالري
 ٤٠٦/٠ به   ٦٤ در سال    ٣٦٦/٠ افزايش يافته بطوريكه از      ١٣٦٨ تا   ١٣٦٤در جامعه شهري از سال      

 ٧٩ يك روند نزولي را آغاز نموده كه تا سال            ٦٨ رسيده است، اما در سالهاي بعد از          ٦٨در سال   
البته .   كاهش يافته است   ٧٩ در سال    ٢٩٦/٠ به   ٦٨ در سال    ٤٠٦/٠بطوريكه از   .  فته است ادامه يا 

قابل توجه است كه اين مقدار شكاف در بعضي از سالهاي مطالعه نوسان داشته ولي در مجموع                     
 آغاز اجراي برنامه توسعه     ٦٨همچنين قابل توجه است كه سال        .  داراي روندي نزولي بوده است    

ن برنامه هاي توسعه دوم و سوم بوده است و در سالهاي قبل از آن شرايط جنگي بر                 اول و بدنبال آ   
 .كشور حاكم بوده است

توزيع درآمد بين فقرادر سالهاي مطالعه تقريبا  شبيه به روند شكاف فقر است بطوريكه از سال                   
 به  ٦٤   در سال  ٢١١/٠ توزيع درآمد بين فقرا نامتعادل تر شده يعني ضريب جيني از              ٦٨ تا   ٦٤

 روند كاهشي ضريب جيني توزيع درآمد       ٦٨پس از سال    .   افزايش يافته است   ٦٨ در سال    ٢٣٨/٠
 ادامه يافته است بطوريكه ضريب جيني توزيع درآمد بين فقرا در            ٧٩بين فقرا آغاز شده و تا سال        

اين وضعيت داللت بر متعادل تر شدن توزيع درآمد بين          .   كاهش يافته است   ١٧٤/٠ به   ٧٩سال  
البته نوسان در توزيع درآمد در برخي سالها مشاهده            .   را دارد  ٧٩ تا   ٦٨فقرا پس از سالهاي      
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اين .  شاخص سوم درصد خانوارهاي فقير است      .  مي شود اما تاثيرگذار بر روند كاهشي آن نيست        
شاخص همانگونه كه گفته شد در عين سادگي اطالع جالب توجه و ملموسي از سطح فقر را نيز                      

 افزايش  ٦٧ تا   ٦٤بر پايه اين شاخص ميزان فقر همانند سه شاخص قبلي از سال               .  هدنشان مي د 
 افزايش يافته سپس سير نزولي      ٦٧ درصد در سال     ٤٧ به   ٦٤ درصد در سال     ٣١يافته بطوريكه از    

 . درصد تنزل پيدا كرده است١٥ درصدو ٧/٩ به ترتيب به ٧٩ ، ٧٨را آغاز و در سالهاي 

 شاخص قبلي اقدام به ارائه       ٣ با استفاده از اصول بديهي و تركيب           همانطور كه گفته شد سن     
بر پايه محاسبه مقدار اين شاخص، سطح       .  شاخصي نمود كه سطح فقر را بطور دقيق برآورد نمايد          

 رسيده  ٢٥٣/٠ به   ١٥٦/٠ افزايش يافته و از       ٦٨ تا   ٦٤فقر در جامعه شهري كشور طي سالهاي         
 ١٩٨/٠ر در جوامع شهري روندي نزولي داشته بطوريكه از            سطح فق  ٧٩ تا   ٦٨طي سالهاي   .  است

 .  كاهش يافته است٧٩ در سال ٠٥٢/٠ به ٦٩در سال 

براي جوامع روستايي تغييرات روند زماني فقر نشان دهنده آنست كه شكاف نسبي فقر از سال                  
 سال   در ٣٧٢/٠ به   ٦٤ در سال    ٢٨٥/٠ يك روند افزايشي داشته بطوريكه از        ١٣٧١ تا سال    ١٣٦٤
 يك روند نزولي را تجربه نموده است بطوريكه از          ١٣٧٩ افزايش يافته سپس از اين سال تا         ١٣٧١
تغييرات توزيع درآمد بين فقرا     .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ در سال    ٢٨٣/٠ به   ٧٢ در سال    ٣٦٠/٠

ا  ت ٦٤در جامعه روستايي در طي سالهاي مطالعه شبيه به تغييرات شكاف فقراست بطوريكه از سال                
ارقام مربوط به توزيع    .   ادامه يافته است   ٧٩ تغييرات افزايشي بوده سپس نزولي، كه تا سال            ٧١

 ٧١ در سال    ٢١٤/٠ به   ٦٤ در سال    ١٦٤/٠درآمد فقرا در جامعه روستايي نشان مي دهد كه از            
درصد خانوارهاي فقير در     .   رسيده است  ١٦١/٠ به   ٧٩افزايش يافته است در حاليكه در سال          

 درصد  ١٥ افزايشي بوده و از      ٧٣ تا سال    ٦٤وستايي روندي ديگر داشته بطوريكه از سال         جامعه ر 
 درصد در   ١٢ رسيده سپس روند نزولي را آغاز نموده و به           ٧٣ درصد در سال     ٤٢ به   ٦٤در سال   

 .  كاهش يافته است٧٩سال 

ه در  لحاظ نمودن سه عنصر اصلي شاخص فقر و محاسبه شاخص فقر سن در جامعه روستايي ك                
 روندي افزايشي   ٧٣آمده، داللت بر آن دارد كه سطح فقر در جامعه روستايي تا سال               )  ١٠(جدول  
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). ٧٠ و   ٦٩سالهاي  (داشته است اگرچه در برخي سالها نوسان نسبتا  شديدي را نشان مي دهد                 
 افزايش يافته و پس از اين       ٧٣ در سال    ٢٠١/٠ به   ٦٤ در سال    ٠٦٢/٠بطوريكه شاخص فقر سن از      

 ٧٩ ادامه داشته است؛ بطوريكه در سال          ٧٩ال روند نزولي اندازه فقر آغاز گرديده و تا سال              س
 . رسيده است٠٤٨/٠شاخص سن در جامعه روستايي به 

 ١٣٧٩ تا ١٣٦٤ـ شاخصهاي فقر براي جوامع شهري و روستايي طي سالهاي ) ١٠(جدول 
 شهري روستايي

شاخص 
 سن  

درصد خانوارهاي 
 فقير

يني ضريب ج
 فقرا

شكاف 
 فقر

شاخص 
 سن

درصد خانوارهاي 
 فقير

ضريب جيني 
 فقرا

شكاف 
 فقر

 سال

٦٤ ٣٦٦/٠ ٢١١/٠ ٣١ ١٥٦/٠ ٢٨٥/٠ ١٦٤/٠ ١٥ ٠٦٢/٠ 
٦٥ ٣٩١/٠ ٢٢٥/٠ ٤٠ ٢١١/٠ ٣٢٩/٠ ١٩٢/٠ ٢٥ ١١٥/٠ 
٦٦ ٣٦٢/٠ ٢٠٨/٠ ٣٥ ١٧٢/٠ ٣١٤/٠ ١٧٨/٠ ٢١ ٠٩١/٠ 
٦٧ ٣٩٧/٠ ٢٢٥/٠ ٤٧ ٢٤٨/٠ ٣٠٥/٠ ١٦٩/٠ ٢٦ ١١٢/٠ 
٦٨ ٤٠٦/٠ ٢٣٨/٠ ٤٦ ٢٥٣/٠ ٣١٣/٠ ١٧٩/٠ ٢٥ ١١٠/٠ 
٦٩ ٣٥٦/٠ ١٩٨/٠ ٤١ ١٩٨/٠ ٣٣٢/٠ ١٩٦/٠ ١٨ ٠٨٣/٠ 
٧٠ ٣٦٤/٠ ٢٠٣/٠ ٣٧ ١٨١/٠ ٣٤٢/٠ ٢٠٢/٠ ١٩ ٠٩٠/٠ 
٧١ ٣٣٨/٠ ١٩٥/٠ ٢٨ ١٣٢/٠ ٣٧٢/٠ ٢١٤/٠ ٥/٣٢ ١٦٥/٠ 
٧٢ ٢٩٩/٠ ١٦٧/٠ ٢٤ ٠٩٩/٠ ٣٦٠/٠ ٢٠٤/٠ ٣٧ ١٨١/٠ 
٧٣ ٣٣٤/٠ ١٨٥/٠ ٣٤ ١٥٥/٠ ٣٥٦/٠ ١٩٦/٠ ٤٢ ٢٠١/٠ 
٧٤ ٣٠٣/٠ ١٨٤/٠ ١٥ ٠٦٥/٠ ٣٣٣/٠ ١٩٢/٠ ٥/٢٢ ١٠٣/٠ 
٧٥ ٣٠١/٠ ١٨٥/٠ ٥/١٦ ٠٧١/٠ ٣٠٩/٠ ١٧٨/٠ ١٩ ٠٨٣/٠ 
 ٧٦ ـ ـ - ـ ٢٩٥/٠ ١٦٧/٠ ١٤ ٠٥٩/٠
٧٧ ٢٩٣/٠ ١٧٦/٠ ١٤ ٠٥٧/٠ ٢٩٨/٠ ١٧٥/٠ ١٦ ٠٦٦/٠ 
٧٨ ٢٨٨/٠ ١٧٧/٠ ٧/٩ ٠٤٠/٠ ٢٨٨/٠ ١٧١/٠ ٦/٩ ٠٣٩/٠ 
٧٩ ٢٩٦/٠ ١٧٤/٠ ١٢,٣ ٠٥٢/٠ ٢٨٣/٠ ١٦١/٠ ١٢ ٠٤٨/٠ 

 يافته هاي پژوهشي: مأخذ

 
كه نكته قابل توجه در خصوص مقايسه اندازه شاخص سن در شهر با روستا داللت بر آن دارد                    

اوال  در جامعه روستايي چند سال تاخير در توجه به مسأله فقرزدايي وجود داشته است ثانيا  سطح                   
 ٧٧ بيشتر از جامعه روستايي بوده و پس از اين سال تا سال              ٧١مطلق فقر در جامعه شهري تا سال        

مجددا  فقر  در دو سال آخر مطالعه      .  سطح فقر در جامعه روستايي باالتر از جامعه شهري بوده است          
مقايسه سه عنصر اصلي شاخص سن در جامعه        .  جامعه شهري باالتر از جامعه روستايي بوده است       

 فقر در جامعه شهري بيشتر از جامعه        ٧١شهري و روستايي تاييد كننده اين نكته است كه تا سال             
ش فقر در   اين نكته مي تواند توجيه كننده توجه بيشتر سياستگذاران به كاه           .  روستايي بوده است  

 .جامعه شهري نسبت به جامعه روستايي باشد
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  شاخصهاي فقر برحسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوارها-٤-٢

پس از محاسبه شاخصهاي فقر در جوامع شهري و روستايي، در اين بخش از گزارش قصد آنرا                   
جتماعي و  داريم كه موضوع فقر را فراتر از مناطق شهري و روستايي و براساس خصوصيات ا                    

محاسبه شاخص هاي فقر براي خانوارها با خصوصيات مختلف اين          .  اقتصادي خانوار بررسي نمائيم   
امكان را فراهم مي سازد كه نحوه پراكندگي فقر و شدت آن بين گروههاي مختلف اجتماعي بهتر                   

 .د ارايه مي گرد٧١-٧٩در اين بخش از گزارش شاخص هاي فقر براي دوره زماني . نمايان شود

 گروه تفكيك گرديد و براي هر گروه با توجه به خط فقرهاي مختلف               ٧ابتدا استانهاي كشور به     
ـ چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و         ١:   گروه عبارتند از    ٧اين  .  شاخصهاي فقر محاسبه شد    

ـ مركزي، كرمان، يزد، سمنان     ٣ـ تهران، فارس، اصفهان     ٢بويراحمد، ايالم و سيستان و بلوچستان       
ـ خوزستان، لرستان، بوشهر،    ٦ـ گيالن، مازندران، خراسان      ٥ آذربايجان غربي و شرقي، زنجان      ـ٤

 . ـ كردستان، كرمانشاه، همدان٧هرمزگان 

اين گروه ها عبارتند   .   گروه محاسبه گرديد   ٩سپس بر پايه نوع فعاليت سرپرست خانوار فقر در           
عمده فروشي و خرده فروشي؛ هتل و      كشاورزي؛ صنعت و معدن؛ برق؛ آب و گاز؛ ساختمان؛             :  از

 . رستوران؛ حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گريهاي مالي و ساير

در مرحله سوم شاخصهاي  فقر برحسب پايه سواد سرپرست خانوار و برحسب تقسيم بندي زير                 
 ـ فوق ديپلم و ليسانس    ٥ـ دبيرستان و ديپلم     ٤ـ راهنمايي   ٣ـ ابتدايي   ٢ـ بي سواد   ١:  محاسبه شد 

 .ـ ساير ٧ـ باالتر از ليسانس و دكتري ٦

 گروه  ٥در اين تقسيم بندي     .  در مرحله چهارم فقر به اعتبار سن سرپرست خانوار محاسبه  گرديد          
 :زير در نظر گرفته شده است

  سال و كمتر٢٥ـ ١

 سال ٣٥ تا ٢٦ـ ٢

  سال ٤٥ تا ٣٦ـ ٣
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  سال٥٥  تا ٤٦ـ ٤

  سال به باال٥٦ـ ٥ 

بر .   فقر براساس نوع تصدي بر شغل سرپرست خانوار محاسبه شد            در مرحله پنجم شاخصهاي   
پايه اين مالك مشاغل به كارفرما، كاركن مستقل، كاركن بخش عمومي، كاركن بخش خصوصي و                

 .كاركن فاميلي تقسيم مي شوند

براساس اين تقسيم بندي    .  در مرحله ششم فقر بر حسب گروههاي عمده شغلي برآورد گرديد            
 : ه زير طبقه بندي شده اند گرو٩مشاغل به 

 ـ تكنسين ها و دستياران     ٣ـ متخصصان علمي ـ فني           ٢ـ قانونگذاران و مقامات عاليرتبه           ١

 ـ كاركنان ماهر كشاورزي       ٦ـ كاركنان خدماتي و فروشندگان           ٥ـ كارمندان دفتري          ٤

 مات ـ كارگران ساده خد    ٨ـ متصديان ماشين االت و دستگاههاي مونتاژ             ٨ـ صنعت گران      ٧

 ـ ساير مشاغل٩ 

  بررسي سطح فقردر خانوارهاي ايراني-٤-٣

در بخش اول اين مطالعه انواع خط فقر برحسب روشهاي مختلف و برپايه مفاهيم مختلف از فقر                  
اين نتايج پايه تفكيك فقيرها از غير فقيرها قرار مي گيرد و به            .  محاسبه گرديد و نتايج آن ارائه شد      

 كه نشان  دهنده سطح فقر در بين خانوارهاي مختلف است، ساخته               كمك آن اولين شاخص فقر     
 :اين شاخص بسيار ساده با عنوان درصد خانوارهاي فقير، از رابطه زير محاسبه شده است. مي شود

100×=
n
mH 

 H =درصد خانوارهاي فقير 

 m= تعداد خانوارهايي كه درآمدي كمتر از خط فقر دارند 

 n= نوارهاي مورد مطالعه تعداد كل خا

در ادامه بحث شاخص درصد فقر بر حسب خصوصيات مختلف اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي               
در انتخاب اين دو خط فقر، كوشش       .  خانوارهاي ايراني و براسا دو خط فقر مختلف محاسبه مي شود         

 با توجه به    براين اساس .  شده است هم مفهوم مطلق فقر و هم مفهوم نسبي آن لحاظ شده است                
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روش نيازهاي اساسي و رويكرد حداقل ميزان انرژي دريافتي يك خط فقر مورد توجه قرار گرفت و              
پس از محاسبه هاي خط فقر ساير شاخصهاي فقر متناظر با آن محاسبه شده اند از طرف ديگر خط                  

اي فقر  فقر ديگري كه مفهوم نسبي فقر را در برداشته باشد مورد توجه قرار گرفت تا شاخصه                    
در واقع انتخاب اين دو شاخص با اين هدف صورت           .  براساس مفهوم نسبي فقر نيز محاسبه شوند      

بر اين  .  گرفته است كه امكان مقايسه اندازه شاخصهاي فقر براساس دو رويكرد متفاوت فراهم آيد              
،شكاف فقر و شاخص فقر نسبي به كمك دو خط            »  درصد فقيرها «اساس شاخصهاي فقر همچون     

 .زير محاسبه شده اندفقر 

  كالري انرژي٢١٧٩ـ خط فقر متناظر با ١

 ـ خط فقر براساس روش معكوس ضريب انگل٢

  درصد خانوارهاي فقير شهري و روستايي-٤-٣-١

 برحسب خط فقر    ٧٩ تا   ٧١درصد خانوارهاي فقير شهري و روستايي طي سالهاي         )  ١١(در جدول   
 . كالري و معكوس ضريب انگل درج شده است٢١٧٩

 ٧٩ تا ٧١ـ درصد خانوارهاي فقير شهري و روستايي طي سالهاي )١١(جدول
 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

  كالري٢١٧٩خط فقر  ٢٨ ٢٤ ٣٤ ١٥ ٥/١٦ ١٧ ١٤ ٧/٩ ١٢

٥/٧٥ ٧٦ ٧٩ ٨٣ ٨٧ ٨٥ ٧٩ ٧٩ ٧٨ 
خط فقر معكوس ضريب 

 انگل

 شهري

 لري كا٢١٧٩خط فقر  ٥/٣٢ ٨/٣٦ ٤٢ ٥/٢٢ ١٩ ٥/١٤ ١٦ ٦/٩ ١٢

٦٥ ٦٣ ٥/٦٨ ٧٤ ٧٨ ٧٦ ٥/٧٠ ٧٥ ٧٣ 
خط فقر معكوس ضريب 

 انگل

 روستايي

يافته هاي پژوهش: مأخذ  
 

نتايج فوق داللت بر آن دارد كه درصد خانوارهاي فقير بسته به اينكه چه مفهومي از فقر مد نظر                   
 ٢١٧٩(شود  قرار گيرد بسيار متفاوت خواهد بود بطوريكه اگرخط فقربه مفهوم مطلق درنظر گرفته              

خط فقر برپايه   (درصد خانوارهاي فقير بسيار كمتر از درصد خانوارهاي با مفهوم نسبي               )  كالري
براساس مالك اول درصد خانوارهاي فقير شهري        .  خواهد بود )  معكوس ضريب انگل خواهد بود     
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در حاليكه براساس مالك دوم درصد خانوارهاي فقير         .   كاهش يافته است   ٧٨ تا   ٧١طي سالهاي   
 درصد در سال    ٥/٧٥هري در سالهاي مطالعه از يك روند صعودي برخوردار بوده بطوريكه از               ش

 برحسب  ٧٩درصد خانوارهاي فقير در سال      .   افزايش يافته است   ١٣٧٨ درصد در سال     ٧٩ به   ٧١
روش اول افزايش و برحسب روش دوم درصد ناچيزي كاهش يافته است اين نتايج داللت بر آن                  

دولت در جهت كاهش فقر مطلق مؤثر بوده است ام ا در كاهش فقر نسبي ناموفق               دارد كه اقدامات    
. عمل شده است و يا مي توان گفت كاهش فقر نسبي در كانون توجه اقدامات دولت نبوده است                    

نكته قابل توجه ديگر اين است كه ارقام جدول فوق بر تفاوت مفاهيم مختلف فقر و تاثير آن بر                      
از   متاثر  در واقع ارقام مختلفي كه محقيقن مختلف از خط فقر ارائه مي دهند            .  داندازه فقر اشاره دار   

 .ديدگاه آنها و مفهوم فقري است كه براي اندازه  گيري آن انتخاب كرده اند

براي جوامع روستايي نيز تصوير كامال  مشابهي با جامعه شهري مالحظه مي شود، يعني اينكه                   
ي فقير براساس دو مفهوم فقر مطلق و نسبي بسيار متفاوت             مشابه مناطق شهري درصد خانوارها     

 درصد خانوارهاي روستايي براساس مفهوم مطلق فقر،         ١٢ حدود   ٧٩مي باشد براي مثال در سال       
 درصد خانوارهاي روستايي فقير     ٧٣در حاليكه براساس مفهوم نسبي فقر حدود        .  فقير تلقي مي شوند  

هاي فقير در مالك اول كاهشي و در مالك دوم افزايشي            بودند همچنين روند زماني درصد خانوار     
 ٥/٣٢ برابر   ١٣٧١ كالري در سال     ٢١٧٩درصد خانوارهاي فقير روستايي براساس خط فقر         .  است

براساس خط فقر مبتني بر معكوس      .   درصد كاهش يافته است    ١٢ به   ٧٩درصد بوده كه در سال      
 به  ١٣٧٨ درصد بوده كه در سال       ٦٥ابر   بر ١٣٧١ضريب انگل درصد خانوارهاي روستايي در سال        

نكته جالب توجه ديگر    .   درصد تغيير يافته است    ٧٣ به   ١٣٧٩ درصد افزايش يافته و در سال         ٧٥
مقايسه جامعه شهري و روستايي از نظر درصد خانوارهاي فقير در هر يك از سالهاي مورد مطالعه                  

 اگر مالك خط فقر، مفهوم مطلق        با اين مقايسه مشخص مي گردد كه در جوامع شهري          .  مي باشد
فقر باشد درصد خانوارهاي فقير روستايي بيشتر از درصد خانوارهاي فقير شهري است در حاليكه                 
اگر مالك خط فقر، مفهوم نسبي باشد، درصد خانوارهاي فقير شهري بيشتر از درصد خانوارهاي                  
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يشتر از جامعه شهري است ام ا      به عبارت ديگر فقر مطلق در جامعه روستايي ب        .  فقير روستايي است  
 .فقر نسبي در جامعه شهري بيشتر از جامعه روستايي است

  درصد خانوارهاي فقير بر حسب سن سرپرست خانوار -٤-٣-٢

 و بر   ٧٩ تا   ٧١ گروه سني طي سالهاي      ٥درصد خانوارهاي فقير به تفكيك      )  ١٣ و   ١٢(در جدول   
 كالري و خط فقر مبتني بر معكوس        ٢١٧٩تني بر   پايه دو مالك فقر مطلق و نسبي يعني خط فقر مب          

 .ضريب انگل درج شده است

  كالري٢١٧٩ـ درصد خانوارهاي فقير به تفكيك گروههاي سني بر پايه خط فقر مبتني بر ) ١٢(جدول 
 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 ٣٠ ٣١ ٥/٣٩ ٥/٢٠ ٢٥ ٩/٧ ١٩ ١٢ ـ
 ٢٥كمتر از 
 سال

  سال٣٥ تا ٢٦ ٣٠ ٢٩ ٥/٣٨ ٥/١٧ ٢٠ ٥/٦ ٥/١٧ ١١ ١٤

  سال٤٥ تا ٣٦ ٣٥ ٣١ ٥/٣٩ ٢١ ٢١ ٤/٦ ١٨ ١٢ ١٦

  سال٥٥ تا ٤٦ ٦/٣٣ ٣٢ ٣٨ ١٩ ٢٠ ٣/٦ ١٨ ١٢ ١٦

  سال به باال٥٥ ٣٤ ٣٤ ٤٠ ٢٢ ٢٣ ٨ ٢٠ ١٣ ١٧
يافته هاي پژوهش: مأخذ  

تا   ٧١داللت بر آن دارد كه براي تمامي گروههاي سني طي سالهاي            )  ١٢(نتايج مندرج در جدول   
همچنين در سالهاي مطالعه بيشترين درصد خانوارهاي         .   اندازه فقر مطلق كاهش يافته است        ٧٩

 سال به باال قرار گرفته اند و كمترين درصد             ٥٥ سال و     ٢٥فقير در گروههاي سني كمتر از          
اين امر كامال  منطقي است زيرا در گروه        .   سال قرار دارند   ٣٥تا    ٢٦خانوارهاي فقير در گروه سني      

 سال معموال  موقعيت پيدا نمودن شغل كمتر است در نتيجه سطح درآمد پايين                ٢٥سني كمتر از    
 سال معموال  سرپرست خانوار بازنشسته مي باشد كه موجب         ٥٥است همچنين در گروه سني باالي       

 سال در اوج دوره كاري      ٣٥ تا   ٢٦افت شديد درآمد خانوار مي گردد و در مقابل، افراد گروه سني             
گي خود قرار دارند و انتظار اين است كه از سطح درآمدي خوبي در مقايسه با ساير دوره هاي                   زند

 .زندگي خود برخوردار باشند
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در ادامه به منظور مقايسه فقر مطلق با فقر نسبي، درصد خانوارهاي فقير بر پايه خط فقر مبتني                    
 .درج شده است) ١٣(بر معكوس ضريب انگل در جدول 

 بررسي درصد خانوارهاي شهري و روستايي بر پايه مالك فقر مطلق و نسبي                  همانطور كه در  
مالحظه گرديد، مالك فقر نسبي درصد خانوارهاي فقير را بسيار بيشتر از مالك فقر مطلق برآورد                

با توجه به مفهوم فقر نسبي، در طي سالهاي مورد مطالعه كمترين درصد فقر مشاهده                   .  مي نمايد
 مي باشد در حــاليكه) ١٣٧٢سال ( درصد ٧١ سال و به ميزان ٥٥ تا ٤٦سني شده مربوط به گروه 

 ـ درصد خانوارهاي فقير به تفكيك گروههاي سني برپايه خط فقر معكوس ضريب انگل) ١٣(جدول 
 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٧٣ ٧٥ ٧٨ ٧٩ ٨٧ ٨٥ ٨١ ٨٠ ٨١ 
 ٢٥كمتر از 
 سال

  سال٣٥ تا ٢٦ ٧٣ ٧٣ ٧٩ ٨١ ٨٧ ٨٤ ٥/٧٨ ٧٩ ٧٧

  سال٤٥ تا ٣٦ ٧٤ ٧٤ ٧٩ ٨٢ ٨٦ ٨٥ ٧٧ ٧٩ ٧٩

  سال٥٥ تا ٤٦ ٧٢ ٧١ ٧٥ ٥/٧٩ ٨٢ ٨١ ٧٣ ٥/٧٥ ٧٧

  سال به باال٥٥ ٧٢ ٧٣ ٧٥ ٨٠ ٨٤ ٨١ ٧٤ ٧٥ ٧٨
يافته هاي پژوهش: مأخذ  

 سال به باال و به      ٥٥باالترين درصد خانوارهاي فقير بر پايه مالك فقر مطلق مربوط به گروه سني               
به عبارت ديگر پايين ترين درصد فقر در مالك فقر نسبي          ).  ١٣٧٣سال  ( درصد مي باشد    ٤٠ن  ميزا

 . درصد اختالف دارند٣١با باالترين درصد فقر در مفهوم مطلق 

 درصد خانوارهاي فقير براي      ٧٩ تا   ٧١داللت بر آن دارد كه طي سالهاي          )  ١٢(ارقام جدول   
 ٧١در واقع بر حسب مفهوم مطلق فقر طي سالهاي           تمامي گروههاي سني كاهش يافته است يعني        

كه درصد خانوارهاي فقير را برحسب      )  ١٣( درصد فقر كاهش يافته است در حاليكه جدول           ٧٩تا  
فقر نسبي نشان مي دهد بر افزايش درصد خانوراهاي فقير در طي سالهاي مورد مطالعه داللت                    

 .دارد
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  تحصيلي  بررسي درصد خانوارهاي فقير برحسب پايه-٤-٣-٣

 كالري به تفكيك پايه تحصيلي سرپرست خانوار         ٢١٧٩درصد خانوارهاي فقير بر پايه خط فقر         
 .درج شده است) ١٤( در جدول ٧٩ تا ٧١طي سالهاي 

بررسي درصد خانوارها به تفكيك سطح سواد سرپرست خانوار در رد يا تاييد اين موضوع كه                    
 ايـن . نتيجه كـاهش فقر مي شود، مفيد مي بــاشدافزايش سطح سواد باعث افزايش درآمــد و در 

  كالري٢١٧٩ـ درصد خانوارهاي فقير بر حسب پايه تحصيلي سرپرست خانوار بر پايه خط فقر مبتني ) ١٤(جدول

 ٧٩ تا٧١ طي سالهاي 

 درصد
 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 بي سواد ٤٦ ٤٥ ٥٥ ٣١ ٣٣ ٣٠ ٢٠ ٢٨

 داييابت ٣٠ ٢٩ ٣٨ ١٧ ١٨ ١٥ ٤/٩ ١٥

 راهنمايي ١٥ ١٧ ٢٧ ١٠ ١٠ ٧/٩ ٤/٥ ٧/٨

 دبيرستان و ديپلم ٨/٨ ١٠ ١٥ ٦/٥ ٦ ٨/٤ ٩/١ ٤

 فوق ديپلم و ليسانس ٥/٣ ٤ ٩ ٣ ٥/٢ ٦/١ ٥/١ ٦/١

٠ ٥/٢ ٣ ٤/٣ ٧ ٥/٥ ٢/٣ ٢/٤ 
باالتز ار ليسانس و 

 دكترا

 ساير ٣٤ ٣٠ ٣٨ ١٩ ٢٢ ١٩ ١٠ ٥/٢٤

يافته هاي پژوهش: مأخذ  

جنبه اول اينكه آيا افزايش سطح سواد در كاهش فقر           .  به مي توان تحليل نمود   موضوع را از دو جن    
در تمامي سالهاي مطالعه نشان مي دهد با افزايش سطح سواد          )  ١٤(مطلق موثر است؟ نتايج جدول      

 درصد  ١٣٧٩سرپرست خانوار، درصد خانوارهاي فقير كاهش يافته است، براي مثال در سال                  
 درصد و خانوارهايي كه سرپرست آنها داراي         ٢٨ت آنها بي سواد بوده     خانوارهاي فقير كه سرپرس   

 درصد و خانوارهايي كه داراي تحصيالت باالتر از            ٦/١تحصيالت فوق ديپلم و ليسانس بوده         
اين تصوير دقيقا  در ساير سالهاي مطالعه نيز          .   درصد بوده است    ٢/٤ليسانس و دكترا بوده اند      

 در طي زمان درصد خانوارهاي فقير در كليه گروههاي تحصيلي             از سوي ديگر  .  مشاهده مي گردد 
 به  ١٣٧١ درصد در سال     ٤٦روند نزولي داشته بطوريكه در گروه بي سواد درصد خانوارهاي فقير از            

 ١٣٧١ درصد در سال     ٣٠ كاهش يافته؛ در گروه ابتدايي درصد فقر از           ١٣٧٩ درصد در سال     ٢٨
 درصد، در گروه دبيرستان و ديپلم       ٧/٨ درصد به    ١٥ي از   ، در گروه راهنماي   ١٣٧٩ در سال    ١٥به  
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 درصد كاهش   ٦/١ درصد به    ٥/٣ درصد، در گروه فوق ديپلم و ليسانس از           ٤ درصد به    ٨/٨از  
ام ا در خصوص گروه باالتر از ليسانس و دكترا يك استثناء مشاهد مي گردد به اين معنا                .  يافته است 

ر اين گروه افزايش يافته است و از آنجا كه اين ارقام              كه در طي زمان درصد خانوارهاي فقير د        
زيرا درصد خانوارهاي فقير در     .  مربوط به فقر مطلق مي باشد، توجه به آن بسيار حايز اهميت است           

 ١٣٧٩ درصد در سال     ٢/٤ و   ١٣٧٥ درصد در سال     ٧ به   ١٣٧١اين گروه از صفر درصد در سال        
وجهي اقدامات فقرزدايي در طي سالهاي مطالعه نسبت به         اين امر داللت بر بي ت    .  افزايش يافته است  

 .گروه فوق الذكر دارد

جنبه دوم تحليل نتايج مربوط به آن است كه وضعيت گروههاي مختلف تحصيلي بر پايه فقر                   
نسبي چگونه است، به عبارت ديگر آيا در هر يك از گروههاي تحصيلي فقر نسبي با افزايش سطح                   

همچنين مي توان بررسي نمود آيا در طي زمان فقر نسبي در كليه                تحصيالت كاهش مي يابد؟     
گروههاي تحصيلي كاهش يافته است يا خير؟ براي پاسخ به سوال فوق، درصد خانوارهاي فقير                   

 .درج شده است) ١٥(براساس مفهوم نسبي فقر به تفكيك گروههاي مختلف تحصيلي در جدول 

 ك گروههاي تحصيلي بر پايه خط فقر معكوس ضريب انگلـ درصد خانوارهاي فقير به تفكي) ١٥(جدول 

  ٧٩ تا ٧١ طي سالهاي 
 

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 بي سواد ٨٤ ٨٤ ٨٨ ٨٩ ٩٣ ٩١ ٨٦ ٨٧ ٨٨

 ابتدايي ٧٤ ٧٥ ٨٠ ٨٣ ٨٨ ٨٦ ٧٧ ٨٠ ٨٢

 راهنمايي ٦٢ ٦٥ ٧٢ ٧٧ ٨١ ٨٠ ٧١ ٧٤ ٧٤

 دبيرستان و ديپلم ٤٩ ٤٩ ٥٨ ٦٣ ٧٠ ٦٥ ٥٦ ٥٧ ٥٤

 فوق ديپلم و ليسانس ٢٦ ٦/٢٩ ٤٢ ٥٠ ٥٤ ٥٢ ٣٧ ٤٢ ٤٠

٩/٤ ١١ ١٤ ١٩ ٤١ ٥/٣٧ ٣٣ ٢٧ ٢٩ 
باالتر ار ليسانس و 

 دكترا

 ساير ٧٢ ٧٣ ٧٦ ٨٣ ٩٠ ٥/٨٧ ٨٣ ٨٠ ٨٢

 يافته هاي پژوهش: مأخذ
 

بررسي درصد خانوارهاي فقير بر پايه مفهوم نسبي فقر نيز اين موضوع را تائيد مي كند كه با                     
در تمامي سالهاي مطالعه با حركت از گروه           .  طح تحصيالت، فقر نيز كاهش مي يابد       افزايش س 

بي سواد به سمت باالترين سطح سواد يعني گروه باالتر از ليسانس و دكترا، درصد خانوارهاي فقير                 
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 ٨٨ درصد خانوارهاي فقير با سرپرست بي سواد          ١٣٧٩براي مثال در سال      .  كاهش يافته است  
 ٧٤ درصد، براي گروه داراي سرپرست راهنمايي          ٨٢هاي سرپرست ابتدايي     درصد، براي گروه  

 درصد، براي گروه فوق ديپلم و ليسانس        ٥٤درصد؛ براي گروه داراي سرپرست دبيرستان و ديپلم         
 . درصد بوده است٢٩ درصد و براي گروه باالتر از ليسانس و دكترا ٤٠

رهاي فقير در تمامي گروههاي تحصيلي       درصد خانوا  ١٣٧٩ تا   ١٣٧١در طي زمان يعني سالهاي      
روند افزايشي داشته است يعني سطح فقر نسبي بر خالف فقر مطلق در كليه گروههاي تحصيلي                   

 .اين نتايج تاييد كننده نتايج قبلي است. افزايش يافته است

  بررسي درصد خانوارهاي فقير برحسب مناطق جغرافيايي-٤-٣-٤

يي از ديدگاه برنامه ريزي منطقه اي بسيار حايز اهميت است،         بررسي فقر بر حسب مناطق جغرافيا     
زيرا امكان را فراهم مي كند تا منابع تخصيص داده شده براي فقرزدايي به مناطق با اولويت باال                     

 ٧براي بررسي فقر در مناطق مختلف كشور ابتدا استانهاي كشور را در قالب               .  تخصيص داده شود  
م بندي سعي شده است استانهاي محروم و استانهاي برخوردار در           در اين تقسي  .  منطقه تفكيك شد  

 .گروههاي مختلف قرار گيرند

 و  ١٦( گانه در جداول     ٧درصد خانوارهاي فقير برپايه مفهوم نسبي و مطلق فقر و به تفكيك مناطق              
 .درج گرديده است) ١٧

          درصد٧٩ تا ٧١ گانه طي سالهاي ٧يك مناطق كالري به تفك٢١٧٩ـ درصد خانوارهاي فقير برپايه مالك خط فقر )١٦(جدول

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٤٢ ٣٥ ٥٧ ٢٩ ٣٩ ٣٣ ٢٢ ٥/٢٥ 
چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و 
 بويراحمدايالم، سيستان و بلوچستان

 تهران، فارس، اصفهان ١٨ ٢٠ ٢٢ ٩ ١٠ ٨ ٥/٤ ٤/٦

 ، سمنانمركزي، كرمان، يزد ٣٠ ٣٠ ٤٠ ٢١ ٢٣ ٢١ ١١ ٥/١٥

 آذربايجان غربي، شرقي و زنجان ٤١ ٤١ ٤٥ ٢٢ ٢٤ ٢٠ ١٥ ١٩

 گيالن، مازندران و خراسان ٣٤ ٥/٣٧ ٥٣ ٥/٢٧ ٥/٢٩ ٢٤ ٥/٩ ١٨

 خوزستان، لرستان، بوشهر، هرمزگان ٣٢ ٣٢ ٥/٤٣ ٢٠ ١٧ ٥/١٩ ١١ ١٤

 كردستان، كرمانشاه، همدان ٤٤ ٣٨ ٤٦ ٢٣ ٢٧ ٢٧ ٢٠ ٢٣
 يافته هاي پژوهش: مأخذ
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داللت بر آن دارد كه گروه استانهاي چهارمحال و بختياري،              )  ١٦(ام مندرج در جدول       ارق
كهكيلويه و بويراحمد، ايالم، سيستان و بلوچستان در اكثر سالهاي مطالعه باالترين درصد                      

همچنين در  .  خانوارهاي فقير را داشته است كه با توجه به محروميت اين استانها قابل تاييد است                
اي مطالعه كمترين درصد خانوارهاي فقير را گروه استانهاي تهران، فارس و اصفهان                 تمامي ساله 

 .داشته است كه با توجه به برخورداري اين استانها از امكانات مختلف دور از انتظار نيز نيست

بررسي تحول زماني درصد خانوارهاي فقير در گروههاي مختلف جغرافيايي داللت بر كاهش                 
 دارد بطوريكه درصد خانوارهاي فقير براي         ١٣٧٩ تا   ١٣٧١قير طي سالهاي     درصد خانوارهاي ف  

 كاهش  ١٣٧٩ درصد در سال     ٥/٢٥ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٤٢از  )  محرومترين گروه (گروه اول   
 درصد در سال     ١٨درصد خانوارهاي فقير از      )  برخوردارترين گروه (براي گروه دوم     .  يافته است 

براي گروههاي سوم تا هفتم به ترتيب        .  كاهش يافته است    ١٣٧٩ درصد در سال     ٤/٦ به   ١٣٧١
 درصد بوده   ٤٤ درصد و    ٣٢ درصد،   ٤١ درصد،   ٣٠ برابر   ١٣٧١درصد خانوارهاي فقير در سال       

 درصد  ٢٣ درصد و     ١٤ درصد،   ١٨ درصد،   ١٩ درصد،   ٥/١٥به ترتيب به     ١٣٧٩كه در سال     
 . دوره مورد بررسي دارداين نتايج داللت بر كاهش فقر مطلق در طي. كاهش يافته است

گانه جغرافيايي و بر پايه مفهوم نسبي فقر        ٧درصد خانوارهاي فقير برحسب مناطق      )  ١٧(در جدول   
 .درج شده است

مشخص مي گردد برآورد سطح فقر      )  ١٦(و مقايسه ارقام آن با جدول      )  ١٧(با مالحظه جدول     
 مراتب بيشتر از برآورد برپايه      در مناطق مختلف به   )  مالك معكوس ضريب انگل   (برپايه فقر نسبي    

اما تصوير مربوط به وضعيت فقر در گروههاي مختلف          .  مي باشد)  كالري٢١٧٩مالك  (فقر مطلق   
 كالري است به اين      ٢١٧٩جغرافيايي بر پايه فقر نسبي مشابه درصد فقر برپايه مالك خط فقر                

د، ايالم، سيستان و بلوچستان     معنا كه گروه استانهاي چهار محال و بختياري، كهكيلويه و بوير احم            
 در اكثر سالهاي مطالعه داراي باالترين درصد خانوارهاي فقير و گروه استانهاي تهران، فـــارس و

 
 
 



٩٦ 
 

 گانه جغرافيايي بر پايه خط فقر معكوس ضريب انگل٧ـ درصد خانوارهاي فقير به تفكيك مناطق )١٧(جدول

 ٧٩ تا ٧١ طي سالهاي 

 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٨٢ ٧٥ ٩٠ ٨٩ ٩٦ ٩٤ ٨٩ ٨٦ ٨٧ 
چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و 
بويراحمدايالم، سيستان و بلوچستان

 تهران، فارس، اصفهان ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٦ ٧٣ ٧٠ ٦١ ٦١ ٦٢

٥/٨١ ٧٦ ٨٠ ٥/٧٨ ٨٣ ٨٩ ٨٨  مركزي، كرمان، يزد، سمنان ٧١ ٧٣

٥/٨١ ٨٢ ٨١  و زنجانآذربايجان غربي، شرقي  ٧٨ ٧٨ ٨٤ ٨٥ ٩٠ ٨٨

 گيالن، مازندران و خراسان ٧٤ ٧٨ ٨٧ ٨٧ ٩١ ٨٨ ٨١ ٧٦ ٧٨

٧٥ ٧٦ ٨٤ ٨٥ ٨٩ ٨٩ ٨١ ٨٤ ٨٤ 
خوزستان، لرستان، بوشهر، 

 هرمزگان

٥/٨٨ ٨٦  كردستان، كرمانشاه، همدان ٨٠ ٨١ ٨٥ ٨٧ ٩٣ ٩١ ٨٨
 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
اما در خصوص   .  ي فقير بوده است   اصفهان در تمامي سالهاي مطالعه داراي كمترين درصد خانوارها        

درصد خانوارهاي فقير بر پايه مالك معكوس ضريب انگل، تصوير          )  كاهش يا افزايش  (تحول زماني   
بر حسب مفهوم   ( ارائه مي شود، يعني در طي زمان درصد خانوارهاي فقير             ١٦متفاوتي از جدول    

 خانوارهاي فقير گروه اول      بطوريكه درصد .  گانه افزايش يافته است   ٧در كليه مناطق     )  نسبي فقر 
 افزايش يافته   ١٣٧٩ درصد در سال      ٨٧ به   ١٣٧١ درصد در سال      ٨٢از  )  محرومترين استانها (

درصد خانوارهاي فقير   )  برخوردارترين استانها (براي گروه استانهاي تهران، فارس و اصفهان         .  است
براي ساير گروههاي .  افزايش يافته است ١٣٧٩ درصد در سال     ٦٢ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٥٩از  

 ٧٤،  )٤گروه  ( درصد ٧٨،  )گروه سوم ( درصد،   ٧١جغرافيايي به ترتيب درصد خانوارهاي فقير از         
 ٨١ درصد،   ٨٠ به   ١٣٧١، در سال     )٧گروه  ( درصد   ٨٠و  )  ٦گروه( درصد ٧٥)  ٥گروه  (درصد

 اين نتايج داللت بر آن دارد كه       .   درصد افزايش يافته است    ٨٦ درصد و    ٨٤ درصد،   ٧٨درصد،  
 .اقدامات دولت در زمينه كاهش فقر نسبي موفقيت آميز نبوده است



٩٧ 
 

  بررسي درصد فقر خانوارها بر حسب نوع تصدي در شغل سرپرست خانوار-٤-٣-٥

بررسي درصد خانوارهاي فقير بر حسب نوع تصدي شغل سرپرست خانوار اين امكان را فراهم                 
اين امر به برنامه ريزي    .   شايع تر است  مي كند كه مشخص گردد فقر در كداميك از گروههاي شغلي         

بر اين اساس نتايج مربوط به درصد خانوارهاي فقير بر          .  در خصوص كاهش فقر كمك خواهد نمود      
 كالري يعني فقر مطلق در      ٢١٧٩حسب تصدي در شغل سرپرست خانوار بر پايه خط فقر مبتني بر             

 .درج شده است) ١٨(جدول 

  ٧٩ تا ٧١رحسب تصدي در شغل سرپرست خانوار برپايه مفهوم مطلق فقر طي سالهاي  درصد خانوارهاي فقير ب-)١٨(جدول

 درصد ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كارفرما  ٢٢ ٢٥ ٣١ ١٢ ١٤ ٥/٩ ٧/٤ ٩/٥

 كاركن مستقل ٣٦ ٣٤ ٤٣ ٥/٢٠ ٢٣ ٢١ ٥/١٢ ١٧

 كاركن بخش عمومي ١٤ ١٥ ٢٥ ٧/٨ ٨ ٧/٥ ٨/٢ ٨/٢

 بخش خصوصيكاركن  ٤٦ ٤٣ ٥١ ٣٠ ٣٠ ٢٥ ١٦ ٤/٩

 كاركن فاميلي ٣٥ ٣٤ ٣٧ ٢٤ ٢٣ ٢٤ ٥/١٦ ٢٣
 يافته هاي پژوهش:  مأخذ

بررسي درصد خانوارهاي فقير بر پايه فقر مطلق داللت بر آن دارد كه باالترين درصد فقر                      
اين مساله در   .  مربوط به گروهي از خانوارهاست كه سرپرست آنها كاركن بخش خصوصي هستند            

همين نتايج نشان دهنده آن است كه كمترين درصد فقر            .  شهود است تمامي سالهاي مطالعه م    
اين مساله  .  است)  دولت (مربوط به خانوارهايي است كه سرپرست آنها كاركن بخش عمومي              

توجيهي ساده دارد به اين ترتيب كه كاركنان بخش دولتي به روشهاي مختلف مانند انواع بيمه هاي                
مورد حمايت دولت قرار مي گيرند ام ا كاركنان بخش           ..  .درماني، بازنشستگي، بن غيرنقدي و        

گروه كارفرمايان پس از كاركنان بخش عمومي          .  خصوصي كمتر مورد حمايت قرار مي گيرند        
خانوارهايي كه سرپرست آنها    .  كمترين درصد خانوارهاي فقير را دارند كه دور از انتظار نيز نيست            

 جايگاه بهتري داشته اند و در سالهاي اخير درصد          كاركن مستقل است در سالهاي ابتدايي مطالعه       
برعكس اين وضعيت براي گروه كاركن فاميلي قابل مشاهده         .  خانوارهاي فقيرشان زيادتر شده است    

 .است
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تحول زماني كاهش يا افزايش درصد خانوارهاي فقير نيز براي كليه گروههاي كارفرما، كاركن                 
صي و كاركن فاميلي طي سالهاي مطالعه يعني          مستقل، كاركن بخش عمومي، كاركن بخش خصو       

 داللت بر كاهش فقر مطلق دارد بطوريكه براي گروه اول، درصد خانوارهاي فقير               ١٣٧٩ تا   ١٣٧١
براي گروه  .   كاهش يافته است    ١٣٧٩ درصد در سال       ٩/٥ به    ١٣٧١ درصد در سال       ٢٢از  
 درصد در سال     ١٧ به   ١٣٧١ درصد در سال      ٣٦درصد خانوارهاي فقير از      )  كاركن مستقل (دوم

 درصد  ١٤براي گروه كاركن بخش عمومي نيز درصد خانوارهاي فقير از           .   كاهش يافته است   ١٣٧٩
 درصد در سال    ٤٦، براي كاركن بخش خصوصي از       ١٣٧٩ درصد در سال     ٨/٢ به   ١٣٧١در سال   
ه  ب ١٣٧١ درصد در سال     ٣٥ و براي گروه كاركن فاميلي از        ١٣٧٩ درصد در سال     ٤/٩ به   ١٣٧١

 . كاهش يافته است١٣٧٩ درصد در سال ٢٣

معكوس ضريب  (در ادامه بحث نتايج مربوط به درصد خانوارهاي فقير برپايه خط فقر نسبي                  
 . ارائه مي گردد) ١٩(به تفكيك تصدي در شغل سرپرست خانوار در جدول ) انگل

 خانوار برپايه مفهوم ـ درصد خانوارهاي فقير بر حسب گروههاي مختلف تصدي در شغل سرپرست)١٩(جدول
  ٧٩ تا ٧١نسبي فقر طي سالهاي 

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كارفرما  ٥٩ ٥/٦٣ ٥/٦٨ ٦٩ ٧٧ ٧٥ ٦٣ ٦٣ ٦٣

 كاركن مستقل ٧٧ ٧٧ ٨١ ٨٤ ٨٩ ٨٧ ٨١ ٥/٨١ ٥/٨٢

 كاركن بخش عمومي ٥٨ ٦٠ ٦٩ ٧٤ ٧٩ ٧٥ ٦٥ ٦٤ ٦١

 كاركن بخش خصوصي ٨٤ ٨٣ ٨٦ ٨٩ ٩٠ ٩٠ ٨٢ ٧٩ ٨٥

 كاركن فاميلي ٧٠ ٦٩ ٧١ ٧٧ ٨٠ ٧٦ ٧٩ ٨١ ٨٣
 يافته هاي پژوهش: مأخذ

سيماي فقر نسبي در ايران بر حسب درصد خانوارهاي فقير از جنبه تصدي در شغل سرپرست                  
خانوار كمي متفاوت با سيماي فقر مطلق است، به نحوي كه كمترين درصد فقر مربوط به                         

ستند در حاليكه از جنبه فقر مطلق كمترين درصد          خانوارهايي است كه سرپرست آنها كارفرما ه       
ام ا از نظر بيشترين درصد خانوارهاي فقير وضعيت        .  فقر مربوط به گروه كاركن بخش عمومي است       
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يكساني مالحظه مي گردد بطوريكه برحسب هر دو مفهوم فقر كاركنان بخش خصوصي با بيشترين               
 .درصد خانوار فقير مواجه مي باشند

ل زماني درصد خانوارهاي فقير در تمامي گروههاي مختلف مورد مطالعه، فقر                از ديدگاه تحو  
اين نتايج برخالف نتايج مربوط به فقر         .   افزايش يافته است    ١٣٧٩ تا   ١٣٧١نسبي طي سالهاي     

 ١٣٧١براساس مفهوم نسبي فقر درصد خانوارهاي فقير در گروه كارفرما در سال              .  مطلق مي باشند 
براي گروه كاركن   .   درصد افزايش يافته است     ٦٣ به   ١٣٧٩ در سال      درصد بوده كه    ٥٩برابر  

 درصد، براي   ٥/٨٢ به   ١٣٧٩ درصد بوده كه در سال       ٧٧ معادل   ١٣٧١مستقل درصد فقر در سال      
 درصد، براي   ٦١ به   ١٣٧٩ درصد بوده كه در سال       ٥٨ برابر   ١٣٧١كاركن بخش عمومي در سال      

 درصد و   ٩٠ به   ١٣٧٥صد بوده كه در سال       در ٨٤ معادل   ١٣٧١كاركن بخش خصوصي در سال      
 درصد بوده   ٧٠ برابر   ١٣٧١ درصد و باالخره براي كاركن فاميلي در سال           ٨٤ به   ١٣٧٩در سال   

 . درصد افزايش يافته است٨٣ به ١٣٧٩كه در سال 

  بررسي درصد فقر برحسب شغل دقيق سرپرست خانوار-٤-٣-٦

نوار در شغل، اطالعات جالب توجهي       اگر چه بررسي درصد فقر براساس تصدي سرپرست خا          
در اين جنبه از مطالعه فقر،      .  بدست داد اما بررسي درصد فقر از جنبه ديگري نيز امكان پذير است            

.  گروه تقسيم مي شوند   ١٠در اين روش مشاغل به       .  شغل دقيق خانوار مورد توجه قرار مي گيرد       
بر پايه خط فقر    .   تعيين شده است   نتايج مربوط به درصد خانوارهاي فقير كه براساس نوع شغل           

 . درج شده است) ٢٠( كالري در جدول ٢١٧٩مبتني بر 

داللت بر آن دارد كه بيشترين خانوارهاي فقير در گروه كاركنان             )  ٢٠(نتايج مندرج در جدول     
ماهر كشاورزي و كارگران ساده خدمات هستند و كمترين درصد خانوارهاي فقير در گروههاي                  

 .مقامات عالي رتبه، متخصصان علمي ـ فني و تكنسين ها و دستياران قرار دارندقانونگذاران و 
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ـ درصد خانوارهاي فقير برحسب نوع شغل سرپرست خانوار بر پايه مفهوم مطلق فقر طي ) ٢٠(جدول 
  ٧٩ تا ٧١سالهاي 

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 ت عالي رتبهقانونگذاران و مقاما ٧/٨ ٨ ٥/١٨ ٦ ٦/٣ ٥/٤ ٩/١ ٩/١

 متخصصان علمي ـ فني ٧/٥ ٨/٣ ٦ ٦/٢ ٤ ٨/٢ ٤/٢ ٨/١

 تكنسينها و دستياران ٨ ٧ ٥/١٥ ٨/٤ ٨ ٧ ٣/٤ ٦

 كارمندان دفتري ٥/٢١ ٢١ ٢٨ ١٢ ٥/٥ ٤/٣ ٩/١ ٤/٢

 كاركنان خدماتي و فروشندگان ٢٥ ٣٠ ٤ ١٥ ١١ ٥/٨ ٣/٤ ٧/٦

 كاركنان ماهر كشاورزي ٤٤ ٤٤ ٥٥ ٢٨ ٢٩ ٢٥ ١٥ ٢٠

 صنعت گران و مشاغل مربوط ٣١ ٣١ ٤١ ٢٠ ١٤ ١٣ ٤/٧ ١٠

٥/١٢ ٥/١٠ ٩/٤ ٧ ٥/٢٠ ٢٠ ٥/٢٩ ١١ 
متصديان ماشين آالت و دستگاههاي 

 مونتاژ

 كارگران ساده خدمات ٣٨ ٣٤ ٤٦ ٢٥ ٤٠ ٣٣ ٢٥ ٣٠

٥/٢١ ٢٠ ١٤ ٥/٢٢ ٥/٢٠  ساير مشاغل ٣٥ ٣٢ ٥/٣٥
 يافته هاي پژوهش: مأخذ

هاي فقير در تمامي گروههاي ده گانه مورد مطالعه طي سالهاي           از نظر تحول زماني، درصد خانوار     
 كاهش يافته است، بطوريكه درصد خانوارهاي فقير در گروه قانونگذاران و مقامات             ١٣٧٩ تا   ١٣٧١

 درصد كاهش يافته    ٩/١ به   ١٣٧٩ درصد بوده كه در سال        ٧/٨ برابر   ١٣٧١عالي رتبه در سال    
  به ١٣٧١ درصد در سال      ٧/٥صد خانوارهاي فقير از      در گروه متخصصان علمي ـ فني در       .  است

 ٨در گروه تكنسين ها و دستياران درصد فقر از           .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال      ٨/١ 
در گروه كارمندان دفتري    .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال     ٦ به   ١٣٧١درصد در سال    

در .   كاهش يافته است   ١٣٧٩   درصد در سال   ٤/٢ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٥/٢١درصد فقر از    
 درصد در   ٧/٦ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٢٥گروه كاركنان خدماتي و فروشندگان درصد فقر از          

 درصد در سال    ٤٤در گروه كاركنان ماهر كشاورزي درصد فقر از         .   كاهش يافته است   ١٣٧٩سال  
ربوط در گروه صنعت گران و مشاغل م      .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال      ٢٠ به   ١٣٧١

در گروه  .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال     ١٠ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٣١درصد فقر از    



١٠١ 
 

 ١٣٧١ درصد در سال     ٥/٢٠متصديان ماشين آالت و دستگاههاي مونتاژ درصد خانوارهاي فقير از           
 ٣٨در گروه كارگران ساده خدمات درصد فقر از          .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال     ٧به  

اين نتايج تمامي داللت بر     .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال     ٣٠ به   ١٣٧١ال  درصد در س  
نتايج )  ٢١(در جدول   .  كاهش فقر مطلق و محدود شدن گستره فقر نزد گروههاي مختلف است              

 درج  ١٣٧٩ تا   ١٣٧١مربوط به فقر نسبي خانوارها برحسب گروههاي شغلي مختلف طي سالهاي              
ج با نتايج مربوط به درصد فقر مطلق خانوارها براساس نوع شغل              مقايسه اين نتاي  .  گرديده است 

 .آنها حائز اهميت است

ـ درصد خانوارهاي فقير برحسب نوع شغل سرپرست خانوار بر پايه مفهوم نسبي فقر سالهاي ) ٢١(جدول 
  ٧٩ تا ٧١

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٥/٣٩ ٣٦  امات عالي رتبهقانونگذاران و مق ٤٢ ٤٥ ٦١ ٦٦ ٥٠ ٤٨ ٣٨

٥/٥٦ ٤٦ ٥٠ ٤٦ ٥/٦٠  متخصصان علمي ـ فني ٢٥ ٥/١٧ ٣٢ ٤٣

 تكنسينها و دستياران ٤٩ ٤٩ ٦١ ٦٥ ٧١ ٦٥ ٥٨ ٦٠ ٥٦

 كارمندان دفتري ٦٤ ٦٤ ٧٠ ٧٣ ٧٦ ٦٩ ٥٩ ٥٩ ٥٥

 كاركنان خدماتي و فروشندگان ٧٥ ٧٩ ٨١ ٨٦ ٨٠ ٧٥ ٦٦ ٦٩ ٥/٦٧

٥/٨٨ ٩٣ ٩١ ٨٥ ٨٤ ٨٦  هر كشاورزيكاركنان ما ٨٣ ٨٤ ٨٨

 صنعت گران و مشاغل مربوط ٧٥ ٧٩ ٨٠ ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 متصديان ماشين آالت و دستگاههاي مونتاژ ٦٥ ٦٦ ٧٥ ٨٠ ٨٦ ٨٦ ٧٤ ٧٧ ٧٨

٥/٨٨ ٩٦ ٩٦ ٩٢ ٩٣ ٩٣  كارگران ساده خدمات ٨٠ ٨٠ ٨٥

٥/٧٤ ٨٠ ٧٦ ٧١ ٧٣ ٧٧ ٥/٧٠  ساير مشاغل ٧٠ ٦٩
 يافته هاي پژوهش: مأخذ

شده از ديدگاه فقر مطلق براي مفهوم فقر نسبي نيز تكرار مي شود بطوريكه بيشترين               تصوير ارايه   
درصد خانوارهاي فقير مربوط به گروه كارگران ساده خدمات و كاركنان ماهر كشاورزي است در                 
حاليكه كمترين درصد خانوارهاي فقير مربوط به گروه متخصصان علمي ـ فني، قانونگذاران و                    

نكته قابل توجه در خصوص گروه كارگران       .  ه و گروه تكنسين ها و دستياران است      مقامات عالي رتب  
 باالترين درصد خانوارهاي    ١٣٧٤ تا سال    ١٣٧١ساده خدمات و كاركنان ماهر آن است كه از سال           
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فقير در گروه كاركنان ماهر كشاورزي قرار داشته و بعد از آن مربوط به گروه كارگران ساده                       
 جايگاه اين دو گروه از نظر درصد خانوارهاي فقير            ١٣٧٩ تا   ١٣٧٥ز سال   ا.  خدمات بوده است  

تغيير كرده است و باالترين درصد خانوارهاي فقير در گروه كارگران ساده خدمات و پس از آن در                  
 .گروه كاركنان ماهر كشاورزي مشاهده مي شود

حظه مي شود كه   در خصوص تحول زماني درصد خانوارهاي فقير در گروههاي مختلف شغلي مال            
براي گروه  .  در برخي از گروهها، فقر نسبي افزايش و در برخي از گروهها كاهش يافته است                    

 ٧٤ درصد در سال     ٦٦ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٤٢قانونگذاران و مقامات عالي رتبه درصد فقر از        
ـ براي متخصصان علمي    .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال     ٣٦افزايش يافته و سپس به       

 ٤٦ افزايش و سپس     ١٣٧٥ درصد در سال     ٥/٦٠ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٢٥فني درصد فقر از     
براي گروه  .   كاهش يافته است؛ يعني در مجموع روندي صعودي داشته است          ١٣٧٩درصد در سال    

 ١٣٧٩ درصد در سال      ٥٦ به   ١٣٧١ درصد در سال      ٤٩تكنسين ها و دستياران درصد فقر از         
 ٧٦ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٦٤ي گروه كارمندان دفتري درصد فقر از         برا.  افزايش داشته است  

 كاهش يافته است يعني در مجموع       ١٣٧٩ در سال    ٥٥ افزايش و سپس به      ١٣٧٦درصد در سال    
 .روندي نزولي داشته است

 ٥/٦٧ به   ١٣٧١ درصد در سال      ٧٥براي گروه كاركنان خدماتي و فروشندگان درصد فقر از            
 ٨٣براي گروه كاركنان ماهر كشاورزي درصد فقر از           .  هش يافته است   كا ١٣٧٩درصد در سال    
 افزايش يافته   ١٣٧٩ درصد در سال      ٨٦ و   ١٣٧٥ درصد در سال      ٩٣ به   ١٣٧١درصد در سال    

 ٧٩ به   ١٣٧١ درصد در سال      ٧٥براي صنعت گران و مشاغل مربوط درصد فقر نسبي از            .  است
يان ماشين آالت و دستگاههاي مونتاژ درصد      براي متصد .   افزايش يافته است   ١٣٧٩درصد در سال    

همچنين براي  .   افزايش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال     ٧٨ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٦٥فقر از   
 ١٣٧٩ درصد در سال     ٩٣ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٨٠گروه كارگران ساده خدمات درصد فقر از        

 .افزايش يافته است
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 قتصادي سرپرست خانوار بررسي درصد فقر برحسب نوع فعاليت ا-٤-٣-٧

بررسي درصد فقر برحسب نوع فعاليت اقتصادي سرپرست خانوار وجوه ديگري از فقر را نمايان                
زيرا اين بررسي ها در برنامه ريزيهاي مربوط به كاهش فقر، الويت ها           .  مي كند كه حايز اهميت است    

.  كاهش فقر را آغاز نمايند     را براي سياستگذاران مشخص مي كند كه ابتدا از كدام فعاليت اقتصادي          
براي مثال بعنوان يك پيش فرض انتظار بر اين است كه درصد فقر در مشاغل كشاورزي بيشتر                   

نتايج مي تواند درستي   .  باشد و در بخش واسطه گريهاي مالي كمترين درصد فقر وجود داشته باشد            
خانوارهاي فقير كه سرپرست    نتايج مربوط به درصد     )  ٢٢(جدول  .  يا نادرستي اين ادعا را ثابت كند      

اين نتايج بر پايه خط     .   گروه فعاليت اقتصادي مشغول مي باشند را نشان مي دهد         ٩آنها در يكي از     
 . كالري مي باشد٢١٧٩فقر مبتني بر 

ـ درصد خانوارهاي فقير برحسب نوع فعاليت اقتصادي سرپرست خانوار بر پايه مفهوم مطلق ) ٢٢(جدول 
   ٧٩ تا ٧٤فقر سالهاي 

 شرح ٧٤ ٧٥ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كشاورزي ٢٨ ٣٢ ٢٨ ٥/١٧ ٢٣

 صنعت و معدن ٥/١٥ ١٤ ٥/١٢ ٦ ٥/٨

 برق، آب و گاز ٨/٧ ٦/٦ ٦/٨ ٤ ٥

 ساختمان ٣٣ ٣٣ ٢٩ ٢٢ ٥/٢٥

عمده فروشي و خرده فروشي ١٢ ١٢ ١١ ٦ ٨
 هتل و رستوران ١٠ ٧/٩ ٩ ٥ ٧

 حمل و نقل و ارتباطات ١٢ ١٢ ١٠ ٥ ٧

 اسطه گريهاي ماليو ٢ ٩/١ ٢ ٤/١ ٤/١

 ساير ١٧ ١٧ ١٥ ١٠ ١٦
 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 گانه فعاليتهاي   ٩نتايج مربوط به درصد خانوارهاي فقير كه سرپرست آنها در يكي از گروههاي               
اقتصادي مشغول فعاليت هستند داللت بر آنها دارد كه باالترين درصد فقر به ترتيب مربوط به                   

صنعت و معدن مي باشد و كمترين درصد فقر مربوط به خانوارهايي           گروههاي ساختمان، كشاورزي    
. است كه سرپرست آنها به مشاغل واسطه گري مالي و يا در بخش برق، آب و گاز مشغول هستند                  
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بررسي .  اين نتايج درستي انتظارات مربوط به سطح فقر در فعاليتهاي اقتصادي را تائيد مي كند                 
 داللت بر آن دارد كه در       ١٣٧٩١ تا   ١٣٧٤طالعه يعني سالهاي    تحول زماني سطح فقر طي سالهاي م      

كليه فعاليتهاي اقتصادي يك روند نزولي بر سطح فقر حاكم بوده است به نحوي كه در مجموع                     
براي مثال درصد فقر نزد     .   بوده است  ١٣٧٤ پايين تر از سال     ١٣٧٩درصد خانوارهاي فقير در سال      

 درصد  ٢٨ برابر   ١٣٧١اورزي شاغل بوده اند در سال       خانوارهايي كه سرپرست آن در بخش كش       
 درصد كاهش يافته و براي گروه واسطه گريهاي مالي اين رقم در              ٢٣ به   ١٣٧٩بوده كه در سال     

اين نتايج  .   درصد كاهش يافته است    ٤/١ به   ١٣٧٩ درصد بوده كه در سال        ٢ برابر   ١٣٧١سال  
نتايج .  لق نزد خانوارهاي ايراني مي باشد    تاييد كننده نتايج قبلي در خصوص كاهش درصد فقر مط          

 مربوط به درصد خانوارهاي فقير برحسب همين تقسيم بندي و بر پايه مفهوم فقر نسبي در جدول

 .درج شده است) ٢٣ (

 مي باشد بطوريكه براساس نوع فعاليت اقتصادي       ٢٢ مشابه جدول    ٢٣تصوير ارايه شده در جدول      
ه، بيشترين درصد خانوارهاي فقير مربوط به خانوارهايي است         سرپرست خانوارها طي سالهاي مطالع    

كه در بخش ساختمان و كشاورزي فعاليت داشته اند و كمترين درصد خانوارهاي فقير مربوط به                  
در خصوص تحول   .  خانوارهايي است كه در گروه مشاغل واسطه گريهاي مالي فعاليت داشته اند            

 مي توان در   ١٣٧٩ تا   ١٣٧٤ت اقتصادي طي سالهاي     زماني درصد فقر در گروههاي مختلف فعالي       
مجموع اظهار داشت درصد فقر نسبي كاهش يافته است، براي مثال در گـــروه مشاغل كشاورزي               

 ١٣٧٨ درصد در سال      ٨٦ به   ١٣٧٤ درصد در سال      ٨٨درصد فقر بر پايه مفهوم نسبي فقر از           
براي گروه ساختمان درصد    .   است  درصد رسيده  ٨٨ مجددا  به    ١٣٧٩كاهش يافته البته در سال       

در .   افزايش يافته است   ١٣٧٩ درصد در سال     ٩٠ به   ١٣٧٤ درصد در سال     ٨٩خانوارهاي فقير از    
 ١٣٧٩ درصد در سال      ٣٩ به   ١٣٧٤ درصد در سال      ٥٧گروه واسطه گريهاي مالي درصد فقر از        

 .كاهش يافته است و در ساير گروهها درصد فقر كاهش يافته است

 
                                                 

 براساس تقسيم بندي نوع فعاليت اقتصادي قابل اعتماد نبود لذا از ارائه نتايج آن ٧٣ تا ٧١هاي  اطالعات مربوط به داده هاي سال 1
 .خودداري گرديد
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 ـ درصد خانوارهاي فقير برحسب نوع فعاليت سرپرست خانوار بر پايه مفهوم نسبي فقر )٢٣(جدول 
 ٧٩ تا ٧٤سالهاي 

 شرح ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كشاورزي ٨٨ ٥/٩٣ ٩٢ ٨٦ ٨٦ ٨٨

 صنعت و معدن ٨٠ ٨٣ ٨١ ٧٢ ٧٢ ٧١

 برق، آب و گاز ٧٧ ٨٢ ٧٤ ٧٣ ٦٢ ٦٥

 ساختمان ٨٩ ٩١ ٩٢ ٨٧ ٨٩ ٩٠

٧٥ ٧٩ ٧٦ ٦٨ ٥/٧٢ ٦٩ 
عمده فروشي و 
 خرده فروشي

 هتل و رستوران ٧٨ ٨٤ ٧٧ ٦٥ ٧٤ ٧٠

 حمل و نقل و ارتباطات ٨١ ٨٦ ٥/٨٣ ٧٤ ٥/٧٥ ٧٧

 واسطه گريهاي مالي ٥٧ ٦٢ ٥٥ ٤٥ ٤٧ ٣٩

 ساير ٧٦ ٥/٧٨ ٧٥ ٦٨ ٧٠ ٧٢
 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 

  بررسي شدت فقر نزد خانوارهاي ايراني-٤-٤

صد خانوارهاي فقير براساس خصوصيات مختلف اقتصادي،       در قسمت قبل سطح فقر برحسب در      
اين بررسي اگر چه اطالعات جالب توجهي از تعداد خانوارهاي فقير           .  اجتماعي خانوارها محاسبه شد   

در مقاله خود   )  برنده جايزه نوبل اقتصاد   (به تفكيك خصوصيات مختلف بدست داد اما آمارتياسن          
ول بديهي نقاط ضعف اين شاخص را در تبيين وضعيت فقر            با استفاده از تعدادي اص     ١٩٧٦در سال   

براي مثال اگر دو    .  نظرات او را مي توان در قالب يك مثال ساده جمع بندي كرد           .  جامعه نشان داد  
 خانوار مورد مطالعه    ١٠را در نظر بگيريد كه در اين دو جامعه آماري             )  ٢(و  )  ١(جامعه آماري   

نوار درآمدي كمتر از خط فقر داشته باشند، درصد فقر براي             خا ٢قرار گيرند و در هر جامعه اگر         
حال سوالي كه مطرح مي شود اين است آيا فقر در هر دو            .   درصد خواهد بود   ٢٠هر دو جامعه برابر     

جامعه يكسان است؟ اگر در جامعه اول فاصله درآمد هر خانوار از خط فقر دو برابر فاصله درآمد                   
 دوم باشد، مسلما  نمي توان ادعا نمود كه فقر در هر دو جامعه                هر خانوار از خط فقر در جامعه       
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بر همين اساس آمارتياسن نشان داد كه عامل ديگري كه در تعيين فقر بايد مورد                  .  يكسان است 
اين شكاف براي كل جامعه      .  توجه قرارگيرد ميزان شكاف درآمد هر خانوار از خط فقر است              

 .بصورت  زير قابل محاسبه مي باشد

                 Z=       خط فقرiX=مد هر خانوار زير خط فقردرآ
n
XZ

I i∑ −
=

)(
 

 تقسيم نماييم به طور متوسط كمبود درآمد هر خانوار فقير              (Z)اگر رابطه فوق را بر خط فقر          
 .فقر گويندنسبت به خط فقر بدست مي آيد كه به آن شدت كمبود نسبي درآمد فقرا يا شدت 

nZ
XZ

I i∑ −
=

)(
 

با توجه به مطالب فوق تالش شده است تا نتايج مربوط به شدت كمبود درآمد فقرا طي سالهاي                    
 به تفكيك خصوصيات مختلف اقتصادي، اجتماعي كه در ابتداي گزارش بدان                ١٣٧٩ تا   ١٣٧١

 .اشاره شد، ارائه گردد

  شدت فقر در مناطق شهري و روستايي-٤-٤-١

 بر پايه دو    ١٣٧٩ تا   ١٣٧١شدت فقر در مناطق شهري و روستايي طي سالهاي           )  ٢٤(در جدول   
 كالري  ٢١٧٩خط فقر مطلق متناظر با نياز روزانه به         .  نوع مفهوم مطلق و نسبي فقر درج شده است        

 . و خط فقر نسبي متناظر با خط فقر معكوس ضريب انگل درنظر گرفته شده است

 
 د درآمد فقراي شهري و روستايي بر پايه مفهوم مطلق و نسبي فقرـ شدت كمبو) ٢٤(جدول 

 ١٣٧٩ تا ١٣٧١ طي سالهاي 
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

  كالري٢١٧٩خط فقر  ٣٣٨/٠ ٢٩٩/٠ ٣٣٤/٠ ٣٠٣/٠ ٣٠١/٠ ٤٨١/٠ ٢٩٣/٠ ٢٨٨/٠ ٢٩٦/٠

 كوس ضريب انگلخط فقر مع ٥٠٣/٠ ٤٨٤/٠ ٥٢٠/٠ ٥٤٨/٠ ٥٩٦/٠ ٥٦٥/٠ ٥١٢/٠ ٥٠٩/٠ ٥١٠/٠
 شهري

  كالري٢١٧٩خط فقر  ٣٧٢/٠ ٣٦١/٠ ٣٥٦/٠ ٣٣٣/٠ ٣٠٩/٠ ٢٩٥/٠ ٢٩٩/٠ ٢٨٨/٠ ٢٨٣/٠

 خط فقر معكوس ضريب انگل ٤٥٦/٠ ٤٣٩/٠ ٤٤٩/٠ ٤٩١/٠ ٤٩٥/٠ ٤٨٢/٠ ٤٧٤/٠ ٤٨٨/٠ ٤٧٧/٠
 روستايي

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
 در  ١٣٧٩ تا   ١٣٧١لهاي   كالري طي سا   ٢١٧٩شدت كمبود درآمد فقرا نسبت بر پايه خط فقر           

جامعه شهري همانند درصد فقرا يك روند نزولي را نشان مي دهد به عبارت ديگر در طي زمان از                   
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 به  ١٣٧١ در سال    ٣٣٨/٠شدت فقر كاسته شده است بطوريكه شدت فقر در مناطق شهري از                
 اما شدت فقر بر اساس مفهوم نسبي فقر، طي سالهاي             .   رسيده است   ١٣٧٩ در سال     ٢٩٦/٠

 در سال   ٥٩٦/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٥٠٣/٠فوق الذكر افزايش يافته است بطوريكه مقدار آن از           
بنابراين، نتايج مربوط به شدت فقر نيز تاييد        .   افزايش يافته است   ١٣٧٩ در سال    ٥١٠/٠ و   ١٣٧٥

به اين ترتيب در زمينه كاهش فقر مطلق موفقيتهايي بدست آمده است اما             .  كننده نتايج قبلي است   
 .ر خصوص فقر نسبي بهبودي مالحظه نمي شودد

مالحظه مي شود از نظر شدت فقر، براي جامه روستايي نيز تصويري             )  ٢٤(با مراجعه به جدول     
 در سال   ٣٧٢/٠مشابه با جامعه شهري وجود دارد بطوريكه بر پاية خط فقر مطلق، شدت كمبود از                

ايه خط فقر معكوس ضريب انگل        كاهش يافته است ام ا بر پ        ١٣٧٩ در سال     ٢٨٣/٠ به   ١٣٧١
 . افزايش يافته است١٣٧٩ در سال ٤٧٧/٠ به ١٣٧١ در سال ٤٥٦/٠شدت كمبود از 

 ١٣٧٥مقايسه جامعه شهري با روستايي از نظر شدت فقر مطلق داللت بر آن دارد كه تا سال                     
اين  به بعد    ١٣٧٥شدت فقر در جامعه روستايي بيشتر از جامعه شهري بوده است ام ا از سال                   

. وضعيت معكوس گرديده و شدت فقر در جامعه شهري بيشتر از جامعه روستايي گرديده است                 
بطوريكه در برخي از سالها شدت فقر در جامعه شهري بيشتر از جامعه روستايي بوده و در برخي                    

 .سالهاي ديگر شدت فقر در جامعه روستايي بيشتر از جامعه شهري بوده است

 رحسب گروههاي سني مختلف  بررسي شدت فقر ب-٤-٤-٢

 ٢١٧٩ بر پايه خط فقر      ١٣٧٩ تا   ١٣٧١شدت فقر بر حسب گروههاي مختلف سني طي سالهاي          
 .درج گرديده است) ٢٥(كالري يعني فقر مطلق در جدول

داللت بر آن دارد كه شدت فقر بر پايه مفهوم مطلق فقر، در گروه              )  ٢٥(نتايج مندرج در جدول     
اين امر دور از انتظار نيز نمي باشد چرا كه            .  شتر از ساير گروههاست     سال بي  ٥٥سني باالتر از     

معموال  خانوارهاي داراي سرپرست بازنشسته عمدتا  در اين گروه قرار مي گيرند كه از افت شديد                 
  سال بوده است٢٥كمترين شدت فقر مربوط به گروه كمتر از . درآمدي برخوردار مي شوند

 
 



١٠٨ 
 

 ١٣٧٩ تا ١٣٧١ گروههاي مختلف سني برپايه مفهوم مطلق فقر طي سالهاي  شدت فقر بر حسب-)٢٥(جدول

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

-٢٨٣/٠ ١   سال٢٥كمتر از  ٣٩٥/٠ ٣٥٤/٠ ٣٥٥/٠ ٣١٢/٠ ٣١٥/٠ ٣١٦/٠ ٢٩٤/٠

٣٠٦/٠ ٣١٠/٠  سال٣٥ تا ٢٦ ٣٦٢/٠ ٣٤٢/٠ ٣٦٣/٠ ٣٣٢/٠ ٣٢٣/٠ ٣٠٩/٠ ٣١٠/٠

٣٢١/٠ ٣١٧/٠   سال٤٥ تا ٣٦ ٣٧١/٠ ٣٥٦/٠ ٣٦٤/٠ ٣٣١/٠ ٣٢٢/٠ ٢٩٤/٠ ٣٢٩/٠

٢٩٩/٠ ٣٠١/٠   سال٥٥ تا ٤٦ ٣٧٢/٠ ٣٦١/٠ ٣٧٢/٠ ٣١٩/٠ ٣١٧/٠ ٢٨٨/٠ ٣٢١/٠

٣٠٧/٠ ٣٠٧/٠   سال٥٥باالتر از  ٤٠٤/٠ ٣٨٢/٠ ٣٩٠/٠ ٣٥١/٠ ٣٥٣/٠ ٣٢٠/٠ ٣٣١/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 سني در مجموع نزولي بوده       تحول شدت فقر در گروههاي مختلف      ١٣٧٩ تا   ١٣٧١طي سالهاي   
 در سال   ٢٨٣/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٣٩٥/٠ سال از    ٢٥است بطوريكه شدت فقر در گروه كمتر از         

 ٣٠٦/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٣٦٢/٠ سال شدت فقر از      ٣٥ تا   ٢٦در گروه   .   كاهش يافته است   ١٣٧٨
ر سال   د ٣٧١/٠ سال شدت فقر از       ٤٥ تا   ٣٦در گروه سني    .   كاهش يافته است   ١٣٧٩در سال   
 ٥٥ سال و    ٥٥ تا   ٤٦ كاهش يافته است و براي گروههاي سني          ١٣٧٩ در سال    ٣٢١/٠ به   ١٣٧١

 در سال   ٣٠٧/٠ و   ٢٩٩/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٤٠٤/٠ و   ٣٧٢/٠سال به باال شدت فقر به ترتيب از         
 .اين نتايج داللت بر موثر بودن اقدامات كاهش شدت فقر دارد.  كاهش يافته است١٣٧٩

شدت فقر برحسب گروههاي مختلف سني برپايه مفهوم نسبي فقر طي سالهاي              )  ٢٦(در جدول   
 .  درج شده است١٣٧٩ تا ١٣٧١

 ٧٩ تا ٧١ـ شدت فقر بر حسب گروههاي مختلف سني برپايه مفهوم نسبي فقر طي سالهاي )٢٦(   جدول
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

  سال٢٥كمتر از  ٤٩٤/٠ ٤٨٤/٠ ٥٢٢/٠ ٥٤٥/٠ ٥٩٣/٠ ٥٦٥/٠ ٥٣٧/٠ ٥٢٠/٠ ٦٢٧/٠

  سال٣٥ تا ٢٦ ٤٨٨/٠ ٤٧٧/٠ ٥١٨/٠ ٥٣١/٠ ٥٧٦/٠ ٥٥٤/٠ ٥١٤/٠ ٥١٤/٠ ٤٩٧/٠

  سال٤٥ تا ٣٦ ٥١٦/٠ ٤٩١/٠ ٥٢٣/٠ ٥٤٩/٠ ٥٨٥/٠ ٥٥٥/٠ ٥٢٠/٠ ٥٢١/٠ ٥٢٤/٠

  سال٥٥ تا ٤٦ ٥١٠/٠ ٤٩٣/٠ ٥٢٧/٠ ٥٣٨/٠ ٥٧٨/٠ ٥٥٢/٠ ٥٢١/٠ ٥٢١/٠ ٥١٧/٠

  سال به باال٥٥ ٥٢٤/٠ ٥٠٦/٠ ٥٤٠/٠ ٥٥٧/٠ ٥٩٥/٠ ٥٧١/٠ ٥٣٨/٠ ٥٢٦/٠ ٥٢٨/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

                                                 
 . برآورد گرديد كه چندان قابل اعتماد نمي باشد٧٦٣/٠ معادل ١٣٧٩ سال در سال ٢٥شدت فقر خانوارهاي كمتر از  ١

 



١٠٩ 
 

 سال به باال بيشتر از ساير گروهها و در            ٥٥براساس خط فقر نسبي، شدت فقر در گروه سني            
شدت .   مشاهده مي گردد  ١٣٧٩ تا   ٣١٧١ سال كمترين شدت فقر طي سالهاي        ٣٥ تا   ٢٦گروه سني   

براي .  وندي صعودي را در كليه گروههاي سني نشان مي دهد         فقر نسبي نيز طي سالهاي مطالعه ر       
 به  ١٣٧١ در سال    ٤٨٨/٠ سال كه كمترين شدت فقر را داشته از           ٣٥ تا   ٢٦مثال در گروه سني     

همچنين شدت فقر در گروه     .   افزايش يافته است   ١٣٧٩ در سال    ٤٩٧/٠ و   ١٣٧٨ در سال    ٥١٤/٠
 در سال   ٥٢٨/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٥٢٤/٠ته از    سال به باال كه بيشترين شدت فقر را داش         ٥٥سني  
 .  افزايش داشته است١٣٧٩

 
  بررسي شدت فقر برحسب پايه تحصيلي سرپرست خانوار-٤-٤-٣

 ٧٩ تا   ٧١شدت فقر برحسب پايه تحصيلي سرپرست خانوار برپايه مفهوم مطلق فقر طي سالهاي              
 . درج شده است) ٢٧(در جدول 

 
 ٧٩ تا ٧١تحصيلي سرپرست خانوار برپايه مفهوم مطلق فقر طي سالهاي  شدت فقر برحسب پايه -)٢٧(جدول

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٣١٥/٠ ٣٠٩/٠ ٣٣٢/٠ ٢٨٧/٠ ٣٤٦/٠ ٣٤٦/٠ ٤٠٧/٠ ٣٩٢/٠  بي سواد ٤٠٢/٠

٢٨٢/٠ ٢٨٩/٠ ٢٩٠/٠ ٣٠٣/٠ ٢٩٦/٠ ٣١٠/٠ ٣٣٧/٠ ٣١٥/٠  ابتدايي ٣٤٢/٠

٢٨٥/٠ ٣٠٣/٠ ٣١٦/٠ ٣٤٣/٠ ٣١١/٠ ٣١٠/٠ ٣١٠/٠ ٣٢١/٠  راهنمايي ٣١٩/٠

٤٤٨/٠ ٥٣١/٠ ٣٨٩/٠ ٦٣٧/٠ ٣٥٨/٠ ٣٥١/٠ ٣٠٨/٠ ٢٩١/٠  دبيرستان و ديپلم ٣١٢/٠

٥٨٦/٠ ٦٤٤/٠ ٦٢٤/٠ ٩١٥/٠ ٥٢٠/٠ ٤٤٢/٠ ٣١١/٠ ٣٠٢/٠  فوق ديپلم و ليسانس ٤٠٣/٠

٣٦٩/٠ ٥١٢/٠ ٣٣١/٠ ٤٣٩/٠ ٣١٣/٠ ٧٠٠/٠ ٧١٨/٠ ٨٠٤/٠  باالتر از ليسانس و دكترا ٠٠٠/٠

٥٩٢/٠ ٢٧٢/٠ ٣٠٢/٠ ٢٨٧/٠ ٢٩٩/٠ ٣١٢/٠ ٣٤٤/٠ ٣٣٢/٠  ساير ٣٧٧/٠

 يافته هاي پژوهش:     مأخذ

 نتايج مربوط به شدت فقر برحسب پايه تحصيلي سرپرست خانوار داللت برآن دارد كه                      
دسته بندي مشخصي را براساس كمترين و بيشترين شدت فقر نمي توان ارائه نمود، با اينحال در                  

واد ابتدايي در اكثر سالهاي مطالعه كمترين شدت فقر مالحظه مي گردد و در سه                 گروه داراي س  
 بيشترين شدت فقر مربوط به گروه فوق ديپلم و ليسانس           ٧٩ تا   ٧٧سال آخر مطالعه يعني سالهاي      

بوده است كه علت اين امر مي تواند با بيكاري گسترده فارغ التحصيالن خصوصا  در اين دو مقطع                   



١١٠ 
 

به عبارت روشنتر فقيرهاي تحصيلكرده در مقايسه با فقيرهاي بي سواد از شدت فقر               .  توجيه گردد 
 .بيشتري در رنج مي باشند

شدت فقر برحسب پايه تحصيلي سرپرست خانوار برپايه مفهوم نسبي فقرطي               )  ٢٨(درجدول  
 .  درج شده است١٣٧٩ تا ١٣٧١سالهاي 

 ٧٩ تا ٧١ر برپايه مفهوم نسبي فقر طي سالهاي ـ شدت فقر برحسب پايه تحصيلي سرپرست خانوا)٢٨(جدول
 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٥٨١/٠ ٥٨٥/٠ ٥٩٠/٠ ٦٢٤/٠ ٦٤٨/٠ ٦٠٦/٠ ٥٩٠/٠  بي سواد ٥٦٠/٠ ٥٤٧/٠

٥٠٣/٠ ٥٠٧/٠ ٥٠٦/٠ ٥٤٨/٠ ٥٧٢/٠ ٥٣١/٠ ٥١٢/٠  ابتدايي ٤٨٣/٠ ٤٦٦/٠

٤٤٦/٠ ٤٤٥/٠ ٤٥١/٠ ٤٩٨/٠ ٥١٩/٠ ٤٨١/٠ ٤٥٨/٠  اهنمايير ٣٩٧/٠ ٤٠٥/٠

٣٨١/٠ ٣٨٢/٠ ٣٩١/٠ ٤١٩/٠ ٤٤٩/٠ ٤١٦/٠ ٣٩٦/٠  دبيرستان و ديپلم ٣٥٨/٠ ٣٦١/٠

٣١٩/٠ ٣٤٤/٠ ٣٣٦/٠ ٣٦٨/٠ ٣٩٦/٠ ٣٧٢/٠ ٣٦٠/٠  فوق ديپلم و ليسانس ٣٢١/٠ ٣١٠/٠

٤٩٣/٠ ٤١٠/٠ ٤٩٤/٠ ٤٨٥/٠ ٤٩٦/٠ ٣٩١/٠ ٣٨٧/٠  باالتر از ليسانس و دكترا ٢٥٤/٠ ٣١٢/٠

٥٧١/٠ ٥١٤/٠ ٥١٧/٠ ٥٧٨/٠ ٦٠٠/٠ ٥٣٤/٠ ٥١٩/٠  ساير ٥١٩/٠ ٤٨٠/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 داللت برآن دارد    ٧٩ تا   ٧١شدت فقر نسبي برحسب پايه تحصيلي سرپرست خانوار طي سالهاي           
كه بيشترين شدت فقر نسبي مربوط به گروه بي سواد و كمترين شدت فقر مربوط به گروه فوق                     

 .ديپلم و ليسانس بوده است

 صعودي بوده   ٧٩ تا   ٧١تغييرات شدت فقر در تمامي گروههاي تحصيلي طي سالهاي          در مجموع   
است كه نشان دهنده عميق تر شدن فقر نسبي نزد خانوارها مي باشد در حاليكه تغييرات شدت فقر                
براساس مفهوم فقر مطلق براي گروههاي بي سواد، ابتدايي و راهنمايي كاهشي و براي گروههاي                  

اين امر داللت بر بهتر شدن وضعيت گروههاي با سطح             ).  ٢٧جدول  (ه است   ديگر افزايشي بود  
تحصيالت پايين و بدتر شدن وضعيت تحصيلكرده ها دارد كه به هيچ وجه مطلوب نيست و از آثار                  

 . اجتماعي آن، روند روبه گسترش مهاجرت تحصيلكرده هاي كشور است

  بررسي شدت فقر برحسب مناطق جغرافيايي مختلف-٤-٤-٤

 ٢١٧٩ گانه برپايه مفهوم مطلق فقر و خط فقر             ٧شدت فقر برحسب مناطق      )  ٢٩(در جدول   
 .كالري ارائه شده است



١١١ 
 

 ٧٩ تا ٧١ـ شدت فقر برحسب مناطق مختلف جغرافيايي برپايه مفهوم مطلق فقر طي سالهاي ) ٢٩(جدول 
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٣٩١/٠ ٤٠٥/٠ ٣٨٨/٠ ٣٥٣/٠ ٣٦٢/٠ ٢٨٥/٠ ٣٢٦/٠ ٣١٩/٠ ٣٢٩/٠ 
سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، 

 ايالم، كهكيلويه و بويراحمد

 تهران، فارس، اصفهان، قم ٣٢٣/٠ ٣٠٠/٠ ٣٢٠/٠ ٣٤٥/٠ ٣٣٩/٠ ٤٠٣/٠ ٣١٦/٠ ٣٢٠/٠ ٢٧٧/٠

 مركزي، كرمان، سمنان، يزد ٤٠٥/٠ ٣٩١/٠ ٣٨٣/٠ ٣٥٤/٠ ٣١٧/٠ ٢٩٣/٠ ٣٥٠/٠ ٣٢٧/٠ ٢٩٨/٠

٣٩٦/٠ ٤٣٣/٠ ٣٨٢/٠ ٣٢٨/٠ ٣١٦/٠ ٣١٥/٠ ٣٠١/٠ ٢٩٨/٠ ٣٧٦/٠ 
آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، زنجان، 

 قزوين

 گيالن، مازندران، گلستان، خراسان ٣٩٨/٠ ٣٧٨/٠ ٣٩٧/٠ ٣٣٣/٠ ٣٤٣/٠ ٣٠١/٠ ٣٤٦/٠ ٣١١/٠ ٤٥٣/٠

 نخوزستان، لرستان، بوشهر، هرمزگا ٣٣١/٠ ٣١٠/٠ ٣٦٤/٠ ٢٩١/٠ ٢٥٥/٠ ٢٠٤/٠ ٢٨٣/٠ ٢٦٦/٠ ٢٤٨/٠

 كرمانشاه، كردستان، همدان ٣٨٩/٠ ٣٥٠/٠ ٣٧٣/٠ ٣٣١/٠ ٣٥١/٠ ٢٩٠/٠ ٣١٥/٠ ٣١٩/٠ ٣١٥/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

بيشترين شدت فقر در سالهاي مطالعه بين مناطق مختلف در حال تغيير بوده است بطوريكه در                 
 مناطقي كه   اما در خصوص  .  هر سال يك منطقه جغرافيايي داراي بيشترين شدت فقر بوده است            

 تا  ٧١داراي كمترين شدت فقر بوده اند وضعيت مشخص تري قابل مالحظه است بطوريكه از سال               
 ٧٩ تا   ٧٤ استانهاي تهران، فارس، اصفهان و قم داراي كمترين شدت فقر بوده اند و از سال                    ٧٣

 . گروه استانهاي خوزستان، لرستان، بوشهر و هرمزگان داراي كمترين شدت فقر بوده اند

.  كاهشي بوده است   ٧٩ تا   ٧١تحول زماني شدت فقر در گروههاي هفتگانه جغرافيايي طي سالهاي           
 در سال   ٣٢٣/٠از  )  تهران، فارس، اصفهان و قم    (براي مثال شدت فقر در گروه استانهاي برخوردار         

شدت فقر در مجموعه استانهاي محروم        .   كاهش يافته است    ١٣٧٩ در سال     ٢٧٧/٠ به   ١٣٧١
 در سال   ٣٩١/٠از  )  ان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد         سيست(كشور  
 . كاهش يافته است١٣٧٩ در سال ٣٢٩/٠ به ١٣٧١

 ٧٩ تا   ٧١شدت فقر نسبي برحسب گروههاي هفتگانه جغرافيايي طي سالهاي            )  ٣٠(در جدول   
 .ارائه شده است

هاي هفتگانه جغرافيايي داللت برآن دارد       بررسي شدت فقر براساس مفهوم فقر نسبي در گروه          
سيستان و بلوچستان، چهارمحال و       (كه در اكثر سالهاي مطالعه گروه استانهاي غير برخوردار              

داراي باالترين شدت فقر بوده اند و در مقابل مجموعه             )  بختياري، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد      
 .اي كمترين شدت فقر بوده انددار) تهران، فارس، اصفهان و قم(استانهاي برخوردار 
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 ٧٩ تا ٧١ـ شدت فقر برحسب مناطق جغرافيايي مختلف بر پايه مفهوم نسبي فقر طي سالهاي ) ٣٠(جدول 
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٥٤٧/٠ ٥٠٨/٠ ٥٨٨/٠ ٥٩٣/٠ ٦٦١/٠ ٦٥١/٠ ٦٠٢/٠ ٥٩١/٠ ٥٧٨/٠ 
سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، 

 يه و بويراحمدايالم، كهكيلو

 تهران، فارس، اصفهان، قم ٤٢٧/٠ ٤٣٢/٠ ٤٤٧/٠ ٤٦٣/٠ ٥١٠/٠ ٤٨٣/٠ ٤٣٦/٠ ٤٣٤/٠ ٤٣٧/٠

 مركزي، كرمان، سمنان، يزد ٤٩٨/٠ ٤٨٥/٠ ٥٢٧/٠ ٥٥٠/٠ ٥٩٢/٠ ٥٨١/٠ ٥٣٨/٠ ٤٩٩/٠ ٥١٢/٠

٥٤٣/٠ ٥٤٧/٠ ٥٤٢/٠ ٥٦٢/٠ ٦٠٩/٠ ٥٨٨/٠ ٥٣٦/٠ ٥٤١/٠ ٥٤٠/٠ 
، زنجان، آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل

 قزوين

 گيالن، مازندران، گلستان، خراسان ٥١٩/٠ ٥١٧/٠ ٥٨٣/٠ ٥٨١/٠ ٦٣٣/٠ ٥٨٩/٠ ٥٥٩/٠ ٥٠٥/٠ ٥٣٣/٠

 خوزستان، لرستان، بوشهر، هرمزگان ٤٩١/٠ ٤٨١/٠ ٥٣٤/٠ ٥٥١/٠ ٥٧٠/٠ ٥٦٧/٠ ٥٣٠/٠ ٥٣٠/٠ ٥١٦/٠

 دستان، همدانكرمانشاه، كر ٥٥٣/٠ ٥١١/٠ ٥٤٩/٠ ٥٦٧/٠ ٦١٢/٠ ٥٧٥/٠ ٥٧٢/٠ ٥٩٥/٠ ٥٧٤/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 در  ٧٩ تا   ٧١اين نتايج همچنين داللت بر آن دارند كه تحول زماني شدت فقر نسبي طي سالهاي                
گروههاي مختلف مناطق جغرافيايي افزايشي بوده است بطوريكه براي مجموعه استانهاي غير                  

براي .   افزايش يافته است   ١٣٧٩ در سال    ٥٧٨/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٥٤٧/٠برخوردار شدت فقر از     
 ١٣٧٩ در سال     ٤٣٧/٠ به   ١٣٧١ در سال     ٤٢٧/٠مجموعه استانهاي برخوردار شدت فقر از         

 .افزايش يافته است

  بررسي شدت فقر برحسب تصدي در شغل سرپرست خانوار-٤-٤-٥

 گروه  ٥همانطور كه قبال  اشاره شد براساس تصدي سرپرست خانوار در شغل، خانوارها به                    
 گروه برپايه مفهوم مطلق فقر و خط        ٥شدت فقر برحسب اين     )  ٣١(در جدول   .  بندي مي گردند طبقه 

 . كالري ارائه شده است٢١٧٩فقر مبتني بر 

 ) كالري٢١٧٩خط فقر ( ـ شدت فقر برحسب تصدي در شغل سرپرست خانوار برپايه مفهوم مطلق فقر) ٣١(جدول 

 ٧٩ تا ٧١طي سالهاي 

 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كارفرما ٣٦٣/٠ ٣٤١/٠ ٣٥٠/٠ ٣٤٨/٠ ٣٢٦/٠ ٤٢٨/٠ ٣٠٣/٠ ٣٢٨/٠ ٢٧٧/٠

 كاركن مستقل ٣٦٦/٠ ٣٤٥/٠ ٣٦٥/٠ ٣١٣/٠ ٣٠٤/٠ ٢٨٩/٠ ٣٠٥/٠ ٣٠٠/٠ ٣٠١/٠

 كاركن بخش عمومي ٢٨٩/٠ ٣١٦/٠ ٢٩٥/٠ ٢٨٩/٠ ٣١٢/٠ ٤٢٦/٠ ٣٠٨/٠ ٣٤٨/٠ ٣٣٩/٠

 كاركن بخش خصوصي ٣٩١/٠ ٣٦٠/٠ ٣٩١/٠ ٣٣٣/٠ ٣٣٠/٠ ٢٦٢/٠ ٣٠٧/٠ ٢٤٧/٠ ٢٩٧/٠

 كاركن فاميلي ٤٥٦/٠ ٤٤١/٠ ٤٣١/٠ ٣٩٧/٠ ٤٠٤/٠ ٣٥٨/٠ ٣٤١/٠ ٣١١/٠ ٣٧٧/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ
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اما در مورد   .  بيشترين شدت فقر طي سالهاي مطالعه مربوط به گروه كاركن فاميلي بوده است               
 گروه كاركن بخش     ٧٤ تا   ٧١كمترين شدت فقر اگرچه نتايج حاصل نشان مي دهد كه از سال               

عمومي كمترين شدت فقر مطلق را داشته است پس ولي بطور مشخص نمي توان گروه خاصي را                   
 .ذكر نمود

 داللت  ٧٩ تا   ٧١تحول زماني شدت فقر برحسب تصدي در شغل سرپرست خانوار طي سالهاي              
 ١٧٧/٠ به   ١٣٧١ در سـال    ٣٦٣/٠برآن داردكه براي گروه كارفرمايان شدت فقر نزولي بـوده و از          

 ٣٦٦/٠براي گروه كاركنان مستقل نيز شدت فقر نزولي بوده، از           .   كاهش يافته است   ١٣٧٩در سال   
براي گروه كاركنان بخش عمومي      .   كاهش يافته است   ١٣٧٩ در سال    ٣٠١/٠ به   ١٣٧١در سال   

 افزايش  ١٣٧٩ در سال    ٣٣٩/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٢٨٩/٠شدت فقر صعودي بوده بطوريكه از        
براي دو گروه كاركن بخش خصوصي و كاركن فاميلي شدت فقر نزولي بوده كه به                   .  ستيافته ا 

 كاهش يافته   ١٣٧٩ در سال     ٣٧٧/٠ و   ٢٩٧/٠ به   ١٣٧١ در سال     ٤٥٦/٠ و   ٣٩١/٠ترتيب از   
 . است

 ٧٩ تا   ٧١طي سالهاي   )  معكوس ضريب انگل  (شدت فقر برپايه مفهوم نسبي فقر     )  ٣٢(در جدول   
 .ر در مشاغل مختلف درج شده استبرحسب تصدي سرپرست خانوا

 
)      خط فقر معكوس ضريب انگل(ـ شدت فقر برحسب سمت در شغل سرپرست خانوار برپايه مفهوم نسبي فقر ) ٣٢(جدول 

 ٧٩ تا ٧١طي سالهاي 

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كارفرما ٤٦٨/٠ ٤٧٠/٠ ٤٩٥/٠ ٤٩٧/٠ ٥٥٢/٠ ٥٠٧/٠ ٤٦٥/٠ ٤٥١/٠ ٤٤٥/٠

 كاركن مستقل ٥١٣/٠ ٤٩٣/٠ ٥٤٠/٠ ٥٤٩/٠ ٥٩٧/٠ ٥٦٩/٠ ٥٣٧/٠ ٥٣٢/٠ ٥٢٦/٠

 كاركن بخش عمومي ٣٩٨/٠ ٣٩٣/٠ ٤٤٧/٠ ٤٦٤/٠ ٤٩٤/٠ ٤٦٦/٠ ٤١٤/٠ ٤٠٦/٠ ٣٨٩/٠

 كاركن بخش خصوصي ٥٥٧/٠ ٥٣٥/٠ ٥٧٢/٠ ٦٠٣/٠ ٦٣٦/٠ ٦١٣/٠ ٥٦٤/٠ ٥٢٨/٠ ٤٦٠/٠

 اركن فاميليك ٥٤٦/٠ ٥٣١/٠ ٥٣٨/٠ ٥٦٧/٠ ٥٨٩/٠ ٥٧٩/٠ ٥٦٣/٠ ٥٥٨/٠ ٥٦٧/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

كمترين شدت فقر برپايه مفهوم نسبي فقر مربوط به گروه كاركن بخش عمومي بوده در حاليكه                  
مربوط به گروه   )  ٧٩ و   ٧٨سالهاي  (بيشترين شدت فقر در طي سالهاي مطالعه بجز دو سال آخر              

در گروه كارفرما طي     همچنين تحول زماني شدت فقر نسبي         .  كاركن بخش خصوصي بوده است     
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 كاهش  ١٣٧٩ در سال    ٤٤٥/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٤٦٨/٠ نزولي بوده بطوريكه از      ٧٩ تا   ٧١سالهاي  
 ١٣٧٥ در سال    ٤٩٤/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٣٩٨/٠براي طبقه كاركن بخش عمومي از       .  يافته است 

براي طبقه كاركن بخش خصوصي     .   كاهش يافته است   ٣٨٩/٠ به   ١٣٧٩افزايش و سپس در سال      
 ٤٦٠/٠ به   ١٣٧٩ افزايش و سپس در سال        ١٣٧٥ در سال    ٦٣٦/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٥٥٧/٠از  

 در  ٥٦٧/٠ به   ١٣٧١ در سال    ٥٤٦/٠براي طبقه كاركن فاميلي شدت فقر از         .  كاهش يافته است  
 . افزايش يافته است١٣٧٩سال 

  بررسي شدت فقر برحسب نوع فعاليت اقتصادي سرپرست خانوار-٤-٤-٦

 كالري يا همان    ٢١٧٩ نوع فعاليت اقتصادي سرپرست خانوار برپايه خط فقر          شدت فقر برحسب  
 .درج شده است) ٣٣( در جدول ٧٩ تا ٧١مفهوم مطلق فقر طي سالهاي 

طي )  كالري٢١٧٩خط فقر (ـ شدت فقر برحسب نوع فعاليت اقتصادي سرپرست خانوار برپايه مفهوم مطلق فقر ) ٣٣(جدول 
 ٧٩ تا ٧١سالهاي 

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كشاورزي    ٣٢٧/٠ ٣٢٢/٠ ٢٦٩/٠ ٣١١/٠ ٢٩٦/٠ ٣٠٧/٠

 صنعت و معدن    ٣١٦/٠ ٢٨٤/٠ ٣٤٠/٠ ٣٢٠/٠ ٣٠٠/٠ ٢٩٦/٠

 برق، آب، گاز    ٤٠٣/٠ ٤٠٩/٠ ١٩٥/٠ ٣٧٤/٠ ٣٣١/٠ ٢٨٦/٠

 ساختمان    ٣٢٧/٠ ٣٢٠/٠ ٢٤٨/٠ ٣١١/٠ ٢٨٥/٠ ٢٩١/٠

 عمده فروشي و خرده فروشي    ٣٠٦/٠ ٣١٥/٠ ٣١١/٠ ٢٨١/٠ ٣١٦/٠ ٢٨٦/٠

 هتل و رستوران    ٤٢٣/٠ ٢٦٩/٠ ٤٥٤/٠ ٢٨٣/٠ ٣٩٤/٠ ٣٦٨/٠

 حمل و نقل و ارتباطات    ٢٧٢/٠ ٣٠٠/٠ ٣٦٢/٠ ٣٠٦/٠ ٣٠٩/٠ ٢٧٢/٠

 واسطه گريهاي مالي    ٤٢٠/٠ ٤٨٨/٠ ـ ٦٢٤/٠ ٨٢٧/٠ ٣٣٤/٠

 ساير    ٣٧٥/٠ ٣٨٣/٠ ٣٧٧/٠ ٣٦٨/٠ ٣٤٥/٠ ٤٥٧/٠

 ه هاي پژوهشيافت: مأخذ

در خصوص گروه شغلي كه داراي كمترين شدت فقر باشد در سالهاي مختلف وضعيت مشخصي               
مالحظه نمي گردد اما  در خصوص گروه شغلي واسطه گريهاي مالي مي توان گفت در اكثر سالهاي                 

بايد توجه داشت كه اين گروه داراي كمترين سطح          .  مطالعه داراي باالترين شدت فقر بوده است       
در نتيجه مي توان گفت اگر چه گروه         .  قر يعني كمترين درصد خانوارهاي فقير را داشته است           ف

واسطه گريهاي مالي داراي كمترين درصد خانوارهاي فقير مي باشداما  همين درصد كم در فقر شديد              
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ير قرار دارند يعني در واقع فقيرهايي كه در بخش مالي فعاليت مي كنند در مقايسه با فقيرهاي سا                  
 ١.بخش ها از فقر شديدتري در رنج مي باشند

 براي كليه بخش هاي اقتصادي نزولي بوده است        ١٣٧٩ تا   ١٣٧٤شاخص شدت فقر طي سالهاي      
و تنها در بخش واسطه گريهاي مالي كه باالترين شدت فقر را تجربه كرده، روند زماني شدت فقر                   

 ٦٢٤/٠ بـه ١٣٧٤ در سال  ٤٢٠/٠ از   صعودي بوده است بطوريكه مقدار شدت فقر براي اين گروه          
 به شدت كاهش يافته كه       ٧٩ افزايش يافته و در سال        ١٣٧٨ در سال    ٨٢٧/٠ و   ١٣٧٧در سال   

نتايج مربوط به شدت فقر نسبي بر پايه خط         )  ٣٤(در جدول   .  احتماال  مربوط به خطاي آماري است     
 .فقر معكوس ضريب انگل ارائه شده است

طي ) خط فقر معكوس ضريب انگل(وع فعاليت اقتصادي سرپرست خانوار برپايه مفهوم نسبي فقر ـ شدت فقر برحسب ن) ٣٤(جدول 
 ١٣٧٩ تا ١٣٧٤سالهاي 

 شرح ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩

 كشاورزي ٥٨٩/٠ ٦٥٠/٠ ٦١٧/٠ ٥٨١/٠ ٥٦٩/٠ ٥٦٥/٠

 صنعت و معدن ٥٢٤/٠ ٥٤٢/٠ ٥٢٥/٠ ٤٨١/٠ ٤٦١/٠ ٤٥٩/٠

 برق، آب، گاز ٤٦٥/٠ ٤٩٩/٠ ٤٦٩/٠ ٤٢٥/٠ ٣٩٠/٠ ٤٣٢/٠

 ساختمان ٦٢٣/٠ ٦٥٣/٠ ٦٢٩/٠ ٥٨٩/٠ ٥٩٥/٠ ٥٩٠/٠

 عمده فروشي و خرده فروشي ٤٩١/٠ ٥٢٦/٠ ٥٠٣/٠ ٤٦٧/٠ ٤٦٩/٠ ٤٥٩/٠

 هتل و رستوران ٤٥٩/٠ ٥٤٤/٠ ٤٨٤/٠ ٤٨٦/٠ ٤١٧/٠ ٤٦٣/٠

 حمل و نقل و ارتباطات ٤٩٦/٠ ٥٢٧/٠ ٥٠١/٠ ٤٥٦/٠ ٤٥٤/٠ ٤٤٨/٠

 واسطه گريهاي مالي ٣٦٦/٠ ٣٧١/٠ ٣٦٦/٠ ٣٥٣/٠ ٣١٧/٠ ٢٩٤/٠

 ساير ٥٢٤/٠ ٥٤٩/٠ ٥٢٨/٠ ٤٩٤/٠ ٥٠٣/٠ ٥١٧/٠
 يافته هاي پژوهش: مأخذ

بيشترين شدت فقر در كليه سالهاي مطالعه مربوط به خانوارهايي است كه سرپرست آنها در                   
بخش ساختمان فعال است و كمترين شدت فقر مربوط به خانوارهاي شاغل در بخش                          

ه گريهاي مالي است كه اين امر با سطح فقر نيز سازگار است زيرا خانوارهاي شاغل در بخش                  واسط
 . واسطه گريهاي مالي داراي كمترين سطح فقر نيز بودند

                                                 
 .آورد گرديد كه قابل اعتماد نمي باشد شدت فقر گروه واسطه گريهاي مالي معادل عدد يك بر١
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 براي كليه بخش هاي فعاليت       ١٣٧٩ تا    ١٣٧٤تحول زماني شدت فقرنسبي در طي سالهاي           
اختمان كه داراي باالترين شدت فقر       اقتصادي نزولي بوده است بطوريكه براي مثال در بخش س           

 كاهش يافته است و براي بخش          ١٣٧٩ در سال     ٥٩٠/٠ به    ١٣٧٤ در سال     ٦٢٣/٠بوده از    
 در  ٢٩٤/٠ به   ١٣٧٤ در سال    ٣٦٦/٠واسطه گريهاي مالي كه داراي كمترين شدت فقر بوده نيز از           

 . كاهش يافته است١٣٧٩سال 

 سرپرست خانوار بررسي شدت فقر بر حسب نوع شغل دقيق -٤-٤-٧

نتايج مربوط به شدت فقر را بر حسب نوع دقيق شغل سرپرست خانوار برپايه خط                 )  ٣٥(جدول
 .  نشان مي دهد١٣٧٩ تا ١٣٧١ كالري طي سالهاي ٢١٧٩فقر مبتني بر 

    )          كالري٢١٧٩خط فقر ( شدت فقر برحسب نوع شغل دقيق سرپرست خانوار برپايه مفهوم مطلق فقر -) ٣٥(جدول
 ٧٩ تا ٧١طي سالهاي 

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 قانونگذاران و مقامات عالي رتبه ٣٤٩/٠ ٣٠٤/٠ ٢٩٠/٠ ٣٥١/٠ ٣٩٥/٠ ـ ٥٧٨/٠ ٨٣١/٠ ٧٣٥/٠

 متخصصان علمي ـ فني ٤٠٧/٠ ٥١٩/٠ ٣٥٥/٠ ٣٧٣/٠ ٤٥٠/٠ ٥٣٢/٠ ٣٤٤/٠ ٥١٨/٠ ٤٥٧/٠

 تكنسين ها و دستياران ٣٠٢/٠ ٢١٣/٠ ٢٩٩/٠ ٤١٢/٠ ٢٧٦/٠ ٥١٣/٠ ٢٨٩/٠ ٣٥١/٠ ٢٨٦/٠

 كارمندان دفتري ٣٢٨/٠ ٢٨٧/٠ ٣١٩/٠ ٣١٢/٠ ٢٨٠/٠ ٨١٩/٠ ٣٤١/٠ ٤٨٨/٠ ٤٤٢/٠

 كاركنان خدماتي و فروشندگان ٣١٤/٠ ٣٢٣/٠ ٣٢٧/٠ ٢٩٢/٠ ٣٢٣/٠ ٣١٣/٠ ٢٧٣/٠ ٣٢٨/٠ ٢٩٣/٠

 يكاركنان ماهر كشاورز ٣٨٦/٠ ٣٧٣/٠ ٣٩٩/٠ ٣٢٥/٠ ٣٠٨/٠ ٢٧٤/٠ ٣٠٢/٠ ٢٩٢/٠ ٣٠١/٠

 صنعت گران و مشاغل مربوط ٣٤٣/٠ ٣١٤/٠ ٣٥١/٠ ٣٠٩/٠ ٢٩٢/٠ ٣١٨/٠ ٣١٣/٠ ٢٨٤/٠ ٢٨٦/٠

 متصديان ماشين آالت و دستگاههاي مونتاژ ٣٢٥/٠ ٣١٢/٠ ٣٠٢/٠ ٢٨٦/٠ ٢٩٧/٠ ٣٧٧/٠ ٢٧٩/٠ ٣٠٧/٠ ٢٦٣/٠

 كارگران ساده خدمات ٣٥٦/٠ ٣٢٩/٠ ٣٥٥/٠ ٣١٨/٠ ٣٣٤/٠ ٢٥٢/٠ ٣٢٢/٠ ٢٨٨/٠ ٣٠٤/٠

 ساير مشاغل ٤٤٠/٠ ٤٢٧/٠ ٤١٩/٠ ٣٩٥/٠ ٤٠٤/٠ ٣٦٥/٠ ٣٨٧/٠ ٣٤٨/٠ ٤٧٥/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

داللت بر آن دارد كه در خصوص منتسب نمودن كمترين و بيشترين فقر به                )  ٣٥(نتايج جدول 
يك گروه خاص، نمي توان اظهارنظر نمود زيرا در سالهاي مختلف گروههاي مختلف داراي بيشترين              

تنها نكته قابل مالحظه مربوط به شدت فقر در گروه شغلي                 .  ت فقر بوده اند   و كمترين شد   
 همواره داراي كمترين    ١٣٧٩ تا   ١٣٧٧قانونگذاران و مقامات عالي رتبه است كه در فاصله سالهاي           

 .شدت فقر بوده اند
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در مورد تحول زماني شدت فقر در گروههاي مختلف شغلي نيز نمي توان يك روند صعودي يا                   
ي مشخص را تعيين نمود، براي برخي از گروههاي شغلي مانند گروه قانونگذاران و مقامات                   نزول

 صعودي  ٧٩ تا   ٧١عالي رتبه، متخصصان علمي ـ فني و كارمندان دفتري شدت فقر طي سالهاي                
بوده و براي برخي ديگر از گروهها مانند تكنسين ها و دستياران، كاركنان خدماتي و فروشندگان،                  

ماهر كشاورزي، صنعت گران و مشاغل مربوط، متصديان ماشين آالت و دستگاههاي مونتاژ           كاركنان  
شدت فقر بر پايه فقر نسبي      )  ٣٦(در جدول   .  و كارگران ساده خدمات شدت فقر نزولي بوده است        

 .ارائه شده است

 
)           ريب انگلخط فقر معكوس ض(ـ شدت فقر برحسب شغل دقيق سرپرست خانوار برپايه مفهوم نسبي )٣٦(جدول

 ٧٩ تا ٧١طي سالهالي 
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 قانونگذاران و مقامات عالي رتبه ٣٦٩/٠ ٣٥٠/٠ ٤١٨/٠ ٤٣٠/٠ ٣٩٧/٠ ٣٦٧/٠ ٣٨٤/٠ ٣٥٨/٠ ٣٦٢/٠

 متخصصان علمي ـ فني ٣٥٦/٠ ٣٧٠/٠ ٣٤١/٠ ٣٦٦/٠ ٤٣٣/٠ ٣٩٩/٠ ٣٧٥/٠ ٣٨٩/٠ ٣٥١/٠

 تكنسين ها و دستياران ٣٥٠/٠ ٣٢٥/٠ ٤٠٠/٠ ٤٢٥/٠ ٤٦٢/٠ ٤٥٤/٠ ٤٠٩/٠ ٤٠٦/٠ ٤٢٢/٠

 كارمندان دفتري ٤٤٤/٠ ٤٢٧/٠ ٤٧٣/٠ ٤٩٢/٠ ٤٥٣/٠ ٤١٨/٠ ٣٦٧/٠ ٣٧٨/٠ ٣٦٨/٠

 كاركنان خدماتي و فروشندگان ٤٦١/٠ ٤٧٢/٠ ٥٢٤/٠ ٥١٧/٠ ٥١٧/٠ ٤٨٣/٠ ٤٤٧/٠ ٤٤٦/٠ ٤٣٣/٠

 كاركنان ماهر كشاورزي ٥٤٩/٠ ٥٣٨/٠ ٥٩٢/٠ ٥٨٩/٠ ٦٣٧/٠ ٦٠٣/٠ ٥٦٥/٠ ٥٥٦/٠ ٥٤٩/٠

 صنعت گران و مشاغل مربوط ٤٨٥/٠ ٤٦٨/٠ ٥٣٠/٠ ٥٥٨/٠ ٥٥١/٠ ٥٣٩/٠ ٤٨٩/٠ ٤٨١/٠ ٤٨٢/٠

 متصديان ماشين آالت و دستگاههاي مونتاژ ٤٣٩/٠ ٤٣٣/٠ ٤٧٠/٠ ٤٧٧/٠ ٥٣٧/٠ ٥٠٣/٠ ٤٦٠/٠ ٤٤٩/٠ ٤٥٣/٠

 ن ساده خدماتكارگرا ٥١٥/٠ ٤٨٧/٠ ٥٣٨/٠ ٥٧٩/٠ ٦٨٤/٠ ٦٥٣/٠ ٦٠٨/٠ ٦١٣/٠ ٦٠٩/٠

 ساير مشاغل ٥٣٩/٠ ٥١٨/٠ ٥٢٧/٠ ٥٤٦/٠ ٥٧٨/٠ ٥٦٧/٠ ٥٣٤/٠ ٥٤٤/٠ ٥٦٥/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

مطالعه بيشترين و كمترين شدت فقر نسبي در گروههاي مختلف شغلي نشان مي دهد كه در اكثر                
اند ضمن اينكه   سالهاي مطالعه گروه شغلي كاركنان ماهر كشاورزي داراي بيشترين شدت فقر بوده             

اين گروه از لحاظ سطح فقر نيز جزو گروههايي است كه داراي باالترين درصد خانوارهاي فقير                    
به اين ترتيب وضعيت فقر در اين گروه بسيار وخيم و قابل توجه براي سياستگذاران                    .  مي باشد

ا گروه  در خصوص گروهي كه داراي كمترين شدت فقر باشد نظر قاطعي نمي توان داد ام                  .  است
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متخصصان علمي ـ فني و در برخي سالها گروه قانونگذاران و مقامات عالي رتبه داراي شدت فقر                   
 .كمتري نسبت به ساير گروهها بوده اند كه دور از انتظار نيز نمي باشد

 مشخص  ١٣٧٩ تا   ١٣٧١بررسي تحول زماني شدت فقر در گروههاي شغلي مختلف طي سالهاي            
نونگذاران و مقامات عالي رتبه، متخصصان علمي ـ فني، كارمندان دفتري،          مي كند كه در گروههاي قا    

كاركنان خدماتي و فروشندگان، صنعت گران و مشاغل مربوط، شدت فقر روند نزولي داشته و در                 
گروههاي تكنسين ها و دستياران، كاركنان ماهر كشاورزي، متصديان ماشين آالت و دستگاههاي               

 . ده خدمات شدت فقر صعودي بوده استمونتاژ همچنين كارگران سا

  بررسي اندازه فقر در ايران برپايه شاخص سن-٤-٥
 از جمله اقتصاد داناني است كه به دليل          ١٩٩٨آمار تياسن برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال            

 او فقر را بيش از آنكه ناشي از كمبود        .  مطالعاتش در زمينه رفاه و فقر به اين افتخار نايل شده است           
او .  غذا بداند بيشتر به فقدان توسعه اجتماعي، اقتصادي كشورهاي درگير فقر منتسب مي داند                 

او در يك   .  متعقد است وجود فقر در كشورهاي فقير مربوط به سوء مديريت مسئولين است                 
مصاحبه به هنگام آگاه شدن از تعلق جايزه نوبل به وي اظهار داشت من از كودكي خود و در                        

. د مردم نحيفي را به خاطر مي آورم كه در دسته هاي هزارتايي به كام مرگ مي رفتند              كشور فقير هن  
شايد اين سوابق ذهني، مطالعات     .  همان زمان فكر كردم كه گرسنگي فقط فقرا را هدف قرار مي دهد           

 .آمار تياسن را به حول محور فقرو رفاه كشانده باشد

محقيقين براي  )  ١٩٧٦(قر توسط آمارتياسن     تا قبل از نگارش مقاله اندازه گيري رتبه اي ف             
... اندازه گيري فقر عمدتا  از شاخصهايي همچون درصد خانوارهاي فقير، شكاف درآمدي فقرا و                   

آمار تياسن در مقاله خود ضمن مطرح نمودن نقاط ضعف و قوت اين شاخص ها              .  استفاده مي كردند 
اقدام به ارائه شاخص تركيبي جديدي      با استفاده از تعدادي اصل بديهي در خصوص موضوع فقر            

، به عبارت ديگر    .نمود كه عالوه بر دارا بودن نقاط قوت شاخصهاي قبلي فاقد نقاط ضعف آنها بود               
در بخشهاي قبلي اين    .  اولين شاخص مستدل فقر محسوب مي گردد      “  سن”مي توان گفت شاخص    

همچنين در  .  ري قرار گرفت  مطالعه انواع شاخصهاي فقر به ويژه شاخص فقر سن مورد بررسي نظ            
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بخش قبلي شاخصهايي همچون درصد خانوارهاي فقير، شكاف فقر براي خانوارها با خصوصيات                 
اندازه فقر در   “  سن”مختلف اقتصادي، اجتماعي ارائه گرديد، در ادامه بحث با استفاده از شاخص               

 .ايران محاسبه و مورد بررسي قرار مي گيرد

برپايه سه ركن يعني درصد خانوارهاي فقير،         “  سن”تركيبي  همانگونه كه اظهار شد شاخص        
و همچنين توزيع درآمد بين فقرا تعريف شده          )  يا شدت فقر  (شكاف درآمدي خانوارهاي فقير      

محاسبه اين  .  در اين پژوهش نتايج مربوط به تك تك اين شاخصها جداگانه بررسي گرديد              .  است
ها با خصوصيات اجتماعي و اقتصادي مختلف        شاخصها امكان محاسبه شاخص سن را براي خانوار        

 .فراهم آورد و در ادامه بحث نتايج حاصل مورد بررسي قرار مي گيرد

 “سن” بررسي اندازه فقر در جوامع شهري و روستايي بر حسب شاخص -٤-٥-١
 ١٣٧٩ تا   ١٣٧١در جوامع شهري و روستايي طي سالهاي         “  سن”اندازه شاخص   )  ٣٧(در جدول 

 .و مفهوم نسبي فقر درج شده است)  كالري٢١٧٩خط فقر (لق فقر برپايه مفهوم مط

 ١٣٧٩ تا ١٣٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن در جوامع شهري و روستايي طي سالهاي )٣٧(جدول
 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

١٣٢/٠ ٠٩٩/٠ ١٥٥/٠ ٠٦٥/٠ ٠٧١/٠ ٠١٢/٠ ٠٥٧/٠ ٠٤٠/٠ ٠١٢/٠ 
 كالري ٢١٧٩خط فقر 

 )فقر مطلق(

٤٨٢/٠ ٤٦٨/٠ ٥١٦/٠ ٥٦٤/٠ ٦٢٩/٠ ٥٨٩/٠ ٥٠٨/٠ ٥٠٦/٠ ٥٠٢/٠ 
خط فقر معكوس ضريب 

 )فقر نسبي(انگل 

 ريشه

١٦٥/٠ ١٨١/٠ ٢٠١/٠ ١٠٣/٠ ٠٨٣/٠ ٠٦٠/٠ ٠٦٦/٠ ٠٣٩/٠ ٠٤٨/٠ 
 كالري ٢١٧٩خط فقر 

 )فقر مطلق(

٣٨٩/٠ ٣٦٤/٠ ٣٩٨/٠ ٤٦٦/٠ ٤٨٧/٠ ٤٦٧/٠ ٤٢٨/٠ ٤٦٥/٠ ٤٤٧/٠ 
ب خط فقر معكوس ضري

 )فقر نسبي(انگل 

 روستايي

 ياقته هاي پژوهش: مأخذ

نتايج مربوط به اندازه فقر در جوامع شهري داللت بر آن دارد كه برپايه فقر مطلق اندازه فقر                     
 ١٣٧٩ در سال    ٠١٢/٠ به   ١٣٧١ در سال    ١٣٢/٠همراه با نوساناتي كاهش يافته است، بطوريكه از         

ندازه فقر در جوامع شهري همراه با نوساناتي           كاهش يافته است، در حاليكه برپايه فقر نسبي ا           
 ١٣٧٩ واحد در سال      ٥٠٢/٠ به   ١٣٧١ واحد در سال      ٤٨٢/٠افزايش يافته است بطوريكه از        

 واحد افزايش يافته    ٦٢٩/٠ بوده كه شاخص فقر به       ١٣٧٥البته اوج افزايش در سال      .  رسيده است 
ي فقير و شدت فقر نيز سازگار است و       اين نتايج با نتايج حاصل از شاخصهاي درصد خانوارها        .  است
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اندازه شاخصها سن در طول زمان      .  به عبارت ديگر تغييرات زماني اين شاخصها همسو بوده است          
تصوير ارائه  .  برحسب مفهوم مطلق فقر، كاهشي و برحسب مفهوم فقر نسبي، افزايشي بوده است               

د با اين تفاوت كه سطح فقر        شده در جوامع شهري عينا  در جوامع روستايي نيز مشاهده مي شو             
مطلق در تمامي سالهاي مطالعه در جامعه روستايي بيشتر از جامعه شهري بوده ام ا سطح فقر نسبي                 

 . در تمامي سالهاي مطالعه در جوامع شهري بيشتر از جوامع روستايي بوده است

  بررسي اندازه فقر برحسب سطوح سني مختلف در ايران-٤-٥-٢
 برپايه  ١٣٧٩ تا   ١٣٧١فقر سن براي گروههاي سني مختلف طي سالهاي         شاخص  )  ٣٨(در جدول 

 .  كالري درج شده است٢١٧٩خط فقر 

 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم مطلق فقر به تفكيك گروههاي سني )٣٨(جدول
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٠٣٦/٠ ٠٧٩/٠ ٠٤٩/٠ ـ   سال٢٥كمتر از  ١٦٤/٠ ١٥٢/٠ ١٨٩/٠ ٠٩٠/٠ ١١٠/٠

٠٢٩/٠ ٠٧٧/٠ ٠٤٩/٠ ٠٥٩/٠ ٣٦-٢٦ ١٤٩/٠ ١٣٩/٠ ١٨٩/٠ ٠٨١/٠ ٠٨٨/٠ 

٠٢٧/٠ ٠٨١/٠ ٠٥٥/٠ ٠٧١/٠ ٤٥-٣٦ ١٧٦/٠ ١٥٢/٠ ١٩٥/٠ ٠٩٦/٠ ٠٩٥/٠ 

٠٢٦/٠ ٠٨١/٠ ٠٤٠/٠ ٠٦٦/٠ ٥٥-٤٦ ١٦٩/٠ ١٥٦/٠ ١٨٩/٠ ٠٨٣/٠ ٠٨٧/٠ 

٠٣٧/٠ ٠٩٣/٠ ٠٥٤/٠ ٠٧٢/٠   سال٥٥تر از باال ١٨٧/٠ ١٧٥/٠ ٢١٢/٠ ١٠٨/٠ ١١١/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
 سال در اكثر سالهاي مطالعه كمترين مقدار و در گروه            ٣٥ سال تا    ٢٦اندازه فقر در گروه سني       

اين امر با انتظارات سازگار است زيرا معموال          .   سال بيشترين مقدار بوده است      ٥٥سني باالتر از    
. ي گيرند كه با افت شديد درآمدي مواجه هستند        سال به باال  قرار م      ٥٥بازنشستگان در گروه سني     

 سال در دوره كاري مناسبي قرار دارند و بلحاظ كسب              ٣٥ تا   ٢٦همچنين افراد در گروه سني       
 .درآمد در موقعيت مناسبي قرار دارند

 ١٣٧٩ تا   ١٣٧١تحول زماني اندازه فقر مطلق نيز براي كليه گروههاي سني مختلف طي سالهاي               
 .  اين نتايج يافته هاي قبلي را تاييد مي نمايد.كاهشي بوده است

 
 
 



١٢١ 
 

 ٧٩تا ٧١ اندازة فقر برحسب شاخص سن و مفهوم نسبي فقر و به تفكيك گروههاي سني -)٣٩(جدول

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

  سال٢٥كمتر از  ٤٦٥/٠ ٤٦٥/٠ ٥١٣٠/٠ ٥٣٦/٠ ٦٣٢/٠ ٥٩٦/٠ ٥٣٩/٠ ٥٢٤/٠ ٦٤٥/٠

  سال٣٥ تا ٢٦ ٤٥٨/٠ ٤٤٧/٠ ٥١٣٤/٠ ٥٤٠/٠ ٦١٢/٠ ٥٧٦/٠ ٥٠٩/٠ ٥٠٩/٠ ٤٨٥/٠

  سال٤٥ تا ٣٦ ٤٨١/٠ ٤٦٥/٠ ٥١٧/٠ ٥٦٢/٠ ٦١٤/٠ ٥٨١/٠ ٥٠٤/٠ ٥١٧/٠ ٥١٨/٠

  سال٥٥ تا ٤٦ ٤٦٩/٠ ٤٤٩/٠ ٤٩٣/٠ ٥٣٥/٠ ٥٨٤/٠ ٥٥٣/٠ ٤٨٥/٠ ٤٩٥/٠ ٥٠١/٠

  سال٥٥باالتر از  ٤٧٩/٠ ٤٧٤/٠ /٥١٠ ٥٥٨/٠ ٦٠٩/٠ ٥٦٧/٠ ٥٠٣/٠ ٤٩٨/٠ ٥١٧/٠

 يافته هاي پژوهش: أخذم

داللت بر آن دارد كه اندازه فقر نسبي براساس مفهوم نسبي فقر از نظر                )  ٣٩(يافته هاي جدول 
. بيشترين و كمترين ميزان فقر در گروههاي مختلف سني وضعيت مشخصي را به نمايش نمي گذارد              

بوده در حاليكه در     سال   ٤٥ تا   ٣٦ بيشترين فقر مربوط به گروه سني        ٧٥ تا   ٧٣در فاصله سالهاي    
نتايج نشان مي دهد كه     .   سال بوده است    ٢٥ مربوط به گروه كمتر از         ٧٩ تا   ٧٦فاصله سالهاي   

در سال  .   سال بوده است   ٥٥ تا   ٤٦ مربوط به گروه سني      ٧٨ تا   ٧٣كمترين ميزان فقر طي سالهاي      
د بوده در    واح ٤٨٥/٠ سال يعني    ٣٥ تا   ٢٦ كمترين ميزان فقر نسبي مربوط به گروه سني           ١٣٧٩

 واحد بوده   ٦٤٥/٠ سال با    ٢٥حاليكه در همين سال بيشترين ميزان فقر مربوط به گروه كمتر از               
در خصوص تحول زماني اندازه فقر نسبي در گروههاي مختلف سني نيز روند صعودي                   .  است

 .مالحظه مي شود

  بررسي اندازه فقر برحسب پايه تحصيلي -٤-٥-٣

 برحسب شاخص سن به تفكيك پايه هاي مختلف تحصيلي             اندازه فقر مطلق   )  ٤٠(در جدول 
 . درج شده است٧٩ تا ٧١سرپرست خانوار طي سالهاي 

 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم مطلق فقر به تفكيك پايه تحصيلي سرپرست خانوار ـ )٤٠(جدول
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 بي سواد ٢٤٨/٠ ٢٣٥/٠ ٢٩٧/٠ ١٤٧/٠ ١٥٧/٠ ٠٤٩/٠ ١٣٦/٠ ٠٨٦/٠ ١١١/٠

 ابتدايي ١٤١/٠ ١٢٨/٠ ١٧٥/٠ ٠٧٤/٠ ٠٧٤/٠ ٠٢١/٠ ٠٦٠/٠ ٠٤٠/٠ ٠٥١/٠

 راهنمايي ٠٦٨/٠ ٠٧٧/٠ ١١٦/٠ ٠٤٧/٠ ٠٤٥/٠ ٠١٧/٠ ٠٤٤/٠ ٠٢٤/٠ ٠٣١/٠

 دبيرستان ديپلم ٠٤٠/٠ ٠٤٤/٠ ٠٦٨/٠ ٠٣٠/٠ ٠٣٢/٠ ٠١٤/٠ ٠٢٧/٠ ٠١٤/٠ ٠٢٣/٠

 فوق ديپلم و ليسانس ٠٢٠/٠ ٠١٧/٠ ٠٤٢/٠ ٠١٨/٠ ٠١٩/٠ ٠٠٧/٠ ٠١٣/٠ ٠١٢/٠ ٠١٢/٠

 باالتر از ليسانس و دكترا ٠٠٠/٠ ٠٢٣/٠ ٠٢٦/٠ ٠٣١/٠ ٠٣٢/٠ ٠٢٢/٠ ٠٢٨/٠ ٠٢١/٠ ٠٢٢/٠

 ساير ١٧٢/٠ ١٣٩/٠ ١٨١/٠ ٠٨١/٠ ٠٩١/٠ ٠٢٥/٠ ٠٨١/٠ ٠٣٩/٠ ١٨٥/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ



١٢٢ 
 

زان تحصيالت سرپرست  خانوار اندازه      داللت بر آن دارد كه با افزايش مي         ٤٠يافته هاي جدول   
در اكثر سالها بشيترين ميزان فقر مربوط به خانوارهايي          .  فقر برحسب شاخص سن كاهش مي يابد     

كمترين ميزان فقر مربوط به تحصيالت ليسانس و          .  است كه سرپرست آنها بي سواد بوده است        
 در كليه پايه هاي تحصيلي      ٧٩   تا ٧١تحول زماني اندازه فقر مطلق طي سالهاي          .  باالتر مي باشد 

نتايج اندازه شاخص فقر سن با توجه به مفهوم          )  ٤١(در جدول .  سرپرست خانوار نزولي بوده است    
 .  درج شده است٧٩ تا ٧١نسبي فقر و به تفكيك گروههاي تحصيلي مختلف طي سالهاي 

 ٧٩ تا ٧١صيلي سرپرست خانوار ـ ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم نسبي فقر و به تفكيك پايه تح)٤١(جدول
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 بي سواد ٥٨٢/٠ ٥٧٥/٠ ٦٢٩/٠ ٦٥٥/٠ ٧١١/٠ ٦٧٩/٠ ٦١٩/٠ ٦١٦/٠ ٦٢٦/٠

 ابتدايي ٤٥٦/٠ ٤٥١/٠ ٥١٣/٠ ٥٥١/٠ ٦١٠/٠ ٥٨٠/٠ ٤٩٤/٠ ٥٠٩/٠ ٥١٨/٠

 راهنمايي ٣٢٨/٠ ٣٥٠/٠ ٤٢٢/٠ ٤٦٨/٠ ٥٢٣/٠ ٤٩٩/٠ ٤١٧/٠ ٤٢٥/٠ ٤٢٦/٠

 دبيرستان ديپلم ٢٣٥/٠ ٢٣٧/٠ ٣٠٦/٠ ٣٤٣/٠ ٤٠٨/٠ ٣٥٨/٠ ٢٩٢/٠ ٢٨٨/٠ ٢٧٥/٠

 فوق ديپلم و ليسانس ١١٥/٠ ١٢٧/٠ ٢٠٨/٠ ٢٥٣/٠ ٢٨٤/٠ ٢٥٦/٠ ١٧١/٠ ١٩٨/٠ ١٧٧/٠

 باالتر از ليسانس و دكترا ٠١٨/٠ ٠٥٣/٠ ٠٧٦/٠ ١٠٩/٠ ٢٦٠/٠ ٢٣٩/٠ ٢١٠/٠ ١٥١/٠ ١٨٢/٠

 ساير ٤٦٩/٠ ٤٤٧/٠ ٤٩٦/٠ ٥٥٥/٠ ٦٤٩/٠ ٦١٤/٠ ٥٤٣/٠ ٥١٦/٠ ٥٩٣/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 مشاهده مي شود كه همراه با افزايش سطح تحصيالت سرپرست خانوار اندازه              ٤٠مشابه جدول   
ام ا .  اين امر در تمامي سالهاي مطالعه قابل مالحظه است        .  فقر بر حسب مفهوم نسبي كاهش مي يابد      

 اندازه فقر افزايش يافته است در حاليكه          ٧٩ا   ت ٧١در طول زمان مطالعه يعني در طي سالهاي           
شاخص سن براساس مفهوم فقر مطلق براي تمامي گروههاي تحصيلي مختلف كاهش فقر را تجربه                

 .كرده است

  بررسي اندازه فقر برحسب مناطق جغرافيايي مختلف-٤-٥-٤
ي كشور  در اين قسمت اندازه فقر در مناطق مختلف جغرافيايي برحسب طبقه بندي استانها                 

 كالري  ٢١٧٩نتايج مربوط به اندازه فقر برپايه خط فقر          )  ٤٢(در جدول .  محاسبه و ارائه مي گردد   
 .درج گرديده است

 
 
 
 



١٢٣ 
 

 ٧٩ تا ٧١اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم مطلق فقر و به تفكيك گروههاي جغرافيايي مختلف ـ ). ٤٢(جدول
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٢٢١/٠ ١٨٩/٠ ٢٩٣/٠ ١٤١/٠ ١٨٩/٠ ٠٦٤/٠ ١٤٨/٠ ٠٩٨/٠ ١١٥/٠ 
سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، 

 ايالم، كهكيلويه و بويراحمد

 تهران، فارس، اصفهان، قم ٠٨١/٠ ٠٨٥/٠ ٠٩٩/٠ ٠٤٥/٠ ٠٥١/٠ ٠١٨/٠ ٠٣٦/٠ ٠٢١/٠ ٠٢٦/٠

 سمنان، يزدمركزي، كرمان،  ١٦٧/٠ ١٥٨/٠ ٢١٠/٠ ١٠٥/٠ ١٠٣/٠ ٠٣٧/٠ ١٠٣/٠ ٠٤٩/٠ ٠٦٤/٠

٢١٧/٠ ٢٣٥/٠ ٢٢٨/٠ ٠٩٩/٠ ١٠٧/٠ ٠٤٠/٠ ٠٨٥/٠ ٠٦٣/٠ ١٠٠/٠ 
آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، زنجان، 

 قزوين

 گيالن، مازندران، گلستان، خراسان ١٨٤/٠ ١٩٢/٠ ٢٨٣/٠ ١٢٦/٠ ١٣٩/٠ ٠٤١/٠ ١١٣/٠ ٠٤٢/٠ ١١٦/٠

 ان، لرستان، بوشهر، هرمزگانخوزست ١٤٨/٠ ١٣٦/٠ ٢١٤/٠ ٠٨٣/٠ ٠٦٣/٠ ٠١٥/٠ ٠٧٨/٠ ٠٤١/٠ ٠٥٠/٠

 كرمانشاه، كردستان، همدان ٢٣٠/٠ ١٧٩/٠ ٢٢٩/٠ ١٠١/٠ ١٢٨/٠ ٠٣٠/٠ ١١٦/٠ ٠٩٠/٠ ١٠١/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

يافته هاي مربوط به اندازه فقر در مناطق مختلف جغرافيايي داللت بر آن دارد كه اندازه فقر                     
ران، فارس، اصفهان و قم كمترين ميزان بوده است و          مطلق در مجموعه استانهاي برخوردار يعني ته      

در مقابل استانهاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد در اكثر               
با اينحال تحول زماني اندازه شاخص فقر سن در         .  سالهاي مطالعه داراي بيشترين ميزان فقر بوده اند      

 . يه استانهاي ديگر كشور با توجه به مفهوم مطلق فقر نزولي بوده استاين مجموعه از استانها و كل

 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم نسبي فقر و به تفكيك گروههاي مختلف جغرافيايي ـ )٤٣(جدول

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٥٥٦/٠ ٤٩١/٠ ٦٤٠/٠ ٦٤٢/٠ ٧٤٦/٠ ٧١٨/٠ ٦٤٧/٠ ٦٢٣/٠ ٦١٤/٠ 
و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، سيستان 

 ايالم، كهكيلويه و بويراحمد

 تهران، فارس، اصفهان، قم ٣٢٩/٠ ٣٦٢/٠ ٣٥٨/٠ ٣٩٨/٠ ٤٧٠/٠ ٤٣١/٠ ٣٤٨/٠ ٣٤٧/٠ ٣٥٥/٠

 مركزي، كرمان، سمنان، يزد ٤٥٥/٠ ٤٦١/٠ ٥٢٤/٠ ٥٧٠/٠ ٦٣٩/٠ ٦٢٤/٠ ٥٥٠/٠ ٤٨٧/٠ ٥١٧/٠

٥٣١/٠ ٥٣٨/٠ ٥٦٦/٠ ٥٨٥/٠ ٦٦١/٠ ٦٢٦/٠ ٥٤٥/٠ ٥٥٥/٠ ٥٤٧/٠ 
آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، زنجان، 

 قزوين

 گيالن، مازندران، گلستان، خراسان ٤٨٧/٠ ٥١٢/٠ ٦١٦/٠ ٦١٧/٠ ٦٨٤/٠ ٦٣٢/٠ ٥٦٠/٠ ٤٨٦/٠ ٥٢٨/٠

 خوزستان، لرستان، بوشهر، هرمزگان ٤٦٩/٠ ٤٦٤/٠ ٥٥٩/٠ ٥٧٦/٠ ٦١٩/٠ ٦١٤/٠ ٥٣٨/٠ ٥٤٩/٠ ٥٣٩/٠

 كرمانشاه، كردستان، همدان ٥٥٣/٠ ٥٢١/٠ ٥٧٦/٠ ٦٠٣/٠ ٦٨٤/٠ ٦٣٦/٠ ٦١٦/٠ ٦٣٦/٠ ٦٠٤/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

داللت بر آن دارد كه بيشترين ميزان فقر نسبي همانند فقر مطلق             )  ٤٣(نتايج مربوط به جدول   
مربوط به مجموعه استانهاي محروم يعني استانهاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال وبختياري،                

كيلويه و بويراحمد و كمترين ميزان فقر نسبي مربوط به استانهاي برخوردار يعني تهران،                ايالم، كه 
 افزايشي بوده   ٧٩ تا   ٧١از نظر تحول زماني، فقر نسبي طي سالهاي          .  فارس، اصفهان و قم مي باشد    



١٢٤ 
 

اين روند در تمامي مجموعه استانهايي كه بعنوان يك منطقه جغرافيايي تعريف شده اند                  .  است
 .استصادق 

  بررسي اندازه فقر در بخشهاي اقتصادي-٤-٥-٥

به تفكيك بخش اقتصادي كه سرپرست خانوار       “  سن”اندازه فقر را براساس شاخص      )  ٤٤(جدول
 .در آن به فعاليت مشغول است نشان مي دهد

 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سني و مفهوم مطلق فقر و به تفكيك بخش هاي اقتصادي ـ )٤٤(جدول

 شرح ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كشاورزي ١٢٧/٠ ١٤١/٠ ٠٤١/٠ ١٢٠/٠ ٠٧٢/٠ ٠٩٧/٠

 صنعت و معدن ٠٧٠/٠ ٠٥٦/٠ ٠٢٢/٠ ٠٥٨/٠ ٠٢٨/٠ ٠٣٥/٠

 برق، آب، گاز ٠٤٣/٠ ٠٣٧/٠ ٠٠٣/٠ ٠٤٨/٠ ٠٢٠/٠ ٠٢١/٠

 ساختمان ١٤٥/٠ ١٤٦/٠ ٠٣٦/٠ ١٢٣/٠ ٠٨٦/٠ ١٠٢/٠

 ي و خرده فروشيعمده فروش ٠٥٣/٠ ٠٥٤/٠ ٠١٦/٠ ٠٤٣/٠ ٠٢٨/٠ ٠٣٤/٠

 هتل و رستوران ٠٥٩/٠ ٠٣٩/٠ ٠١٩/٠ ٠٤٠/٠ ٠٢٨/٠ ٠٣٦/٠

 حمل و نقل و ارتباطات ٠٤٨/٠ ٠٥١/٠ ٠١٥/٠ ٠٤٢/٠ ٠٢٤/٠ ٠٢٨/٠

 واسطه گريهاي مالي ٠١٣/٠ ٠١٢/٠ ٠٠٦/٠ ٠١٦/٠ ٠١٣/٠ ٠٠٧/٠

 ساير ٠٩١/٠ ٠٨٩/٠ ٠٣٤/٠ ٠٧٦/٠ ٠٤٩/٠ ١٠٤/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

داللت بر آن دارد كه اندازه        )   كالري ٢١٧٩خط فقر   (ربوط به اندازه فقر مطلق        يافته  هاي م 
در مقابل اندازه   .  براي بخشهاي ساختمان و كشاورزي به ترتيب بيشترين مقدار است         “  سن”شاخص  

تحول زماني اندازه فقر مطلق در      .  فقر در بخش واسطه گريهاي مالي كمترين ميزان را نشان مي دهد         
به منظور مقايسه اندازه فقر مطلق و فقر نسبي در           .  اقتصادي نيز نزولي بوده است    بخشهاي مختلف   

 .ادامه نتايج مربوط به اندازه شاخص فقر سن برپايه مفهوم نسبي فقر ارائه شده است

يافته هاي مربوط به اندازه فقر نسبي نيز همانند فقر مطلق داللت بر آن دارد كه بيشترين فقر                     
 شاغل در بخشهاي ساختمان و كشاورزي است و كمترين اندازه فقر مربوط به              مربوط به خانوارهاي  

اين نتايج تائيد مجددي است بر نتايج مربوط        .  خانوارهاي شاغل در بخش واسطه گرهاي مالي است      
همچنين تحول زماني مربوط به اندازه فقر نسبي طي            .  به فقر مطلق كه در قبل بررسي گرديد         

 .به وضعيت روند فقر مطلق، كاهشي است نيز مشا٧٩ تا ٧٤سالهاي 
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 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم نسبي فقر برحسب بخش هاي اقتصادي ـ )٤٥(جدول
 شرح ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كشاورزي ٦٣٤/٠ ٧١٣/٠ ٦٧٨/٠ ٦٠٩/٠ ٥٩٨/٠ ٦٠٨/٠

 صنعت و معدن ٥٢٤/٠ ٥٥٨/٠ ٥٢٩/٠ ٤٤٦/٠ ٤٢٥/٠ ٤٢١/٠

 برق، آب، گاز ٤٦٠/٠ ٥١٢/٠ ٤٣٨/٠ ٤١٥/٠ ٣٢٣/٠ ٣٦٢/٠

 ساختمان ٦٥٩/٠ ٦٩٦/٠ ٦٧٩/٠ ٦٢١/٠ ٦٤٠/٠ ٦٣٦/٠

 عمده فروشي و خرده فروشي ٤٦٦/٠ ٥٢٠/٠ ٤٩٢/٠ ٤١٠/٠ ٤٣٦/٠ ٤٠٩/٠

 هتل و رستوران ٤٧١/٠ ٥٥٨/٠ ٤٧٣/٠ ٤٠٤/٠ ٤١٢/٠ ٤١٩/٠

 حمل و نقل و ارتباطات ٥٠٤/٠ ٥٦١/٠ ٥٢٣/٠ ٤٣٣/٠ ٤٤١/٠ ٤٤٤/٠

 واسطه گريهاي مالي ٢٧٧/٠ ٣١٢/٠ ٢٧٢/٠ ٢٠٧/٠ ٢٠٧/٠ ١٥٩/٠

 ساير ٥٠٣/٠ ٥٤١/٠ ٥٠٠/٠ ٤٣٧/٠ ٤٤٩/٠ ٤٧٩/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
  بررسي اندازه فقر برحسب نوع شغل سرپرست خانوار-٤-٥-٦

به تفكيك نوع شغل سرپرست خانوار و برپايه        “  سن”اندازه فقر بر حسب شاخص      )  ٤٦(در جدول 
 . درج شده است٧٩ تا ٧١ كالري طي سالهاي ٢١٧٩ر خط فقر مبتني ب

 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم مطلق فقر و به تفكيك شغل سرپرست خانوار ـ )٤٦(جدول
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 قانونگذاران و مقامات عالي رتبه ٠٤٣/٠ ٠٣٦/٠ ٠٧٧/٠ ٠٣٣/٠ ٠٢٢/٠ ٠٠٦/٠ ٠٣٥/٠ ٠١٩/٠ ٠١٧/٠

 متخصصان علمي ـ فني ٠٢٩/٠ ٠٢٧/٠ ٠٣٣/٠ ٠١٣/٠ ٠٢٧/٠ ٠٠٧/٠ ٠١٥/٠ ٠١٨/٠ ٠١١/٠

 تكنسين ها و دستياران ٠٣٤/٠ ٠٢٢/٠ ٠٦٤/٠ ٠٢٩/٠ ٠٣١/٠ ٠١٦/٠ ٠٣٣/٠ ٠٢٢/٠ ٠٢٤/٠

 كارمندان دفتري ٠٩٧/٠ ٠٨٨/٠ ١٢٦/٠ ٠٥٣/٠ ٠٢٤/٠ ٠٠٨/٠ ٠١٨/٠ ٠١٣/٠ ٠١٦/٠

 كاركنان خدماتي و فروشندگان ١١٢/٠ ١٣٤/٠ ١٧٩/٠ ٠٦٣/٠ ٠٥١/٠ ٠١٤/٠ ٠٣٤/٠ ٠٢١/٠ ٠٢٩/٠

 كاركنان ماهر كشاورزي ٢٢٩/٠ ٢٢٠/٠ ٢٩٢/٠ ١٢٦/٠ ١٢٤/٠ ٠٣٧/٠ ١٠٦/٠ ٠٦٢/٠ ٠٨٤/٠

 صنعت گران و مشاغل مربوط ١٤٧/٠ ١٣٦/٠ ١٩٦/٠ ٠٨٥/٠ ٠٥٩/٠ ٠٢١/٠ ٠٥٨/٠ ٠٣٠/٠ ٠٤١/٠

 صديان ماشين آالت و دستگاههاي مونتاژمت ٠٩٣/٠ ٠٨٧/٠ ١٢٥/٠ ٠٤٦/٠ ٠٥٣/٠ ٠١٥/٠ ٠٤٣/٠ ٠٢٣/٠ ٠٢٨/٠

 كارگران ساده خدمات ١٨٢/٠ ١٥٣/٠ ٢٢٠/٠ ١١٢/٠ ١٨١/٠ ٠٤٤/٠ ١٤٦/٠ ١٠٠/٠ ١٢٤/٠

 ساير مشاغل ٢٠٦/٠ ١٨٥/٠ ٢٠٠/٠ ١١١/٠ ١١٩/٠ ٠٤٩/٠ ١٠٦/٠ ٠٦٩/٠ ١٤٩/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 كمترين اندازه فقر    ٧٩ تا   ٧١داللت بر آن دارد كه طي سالهاي         )  ٤٦(ارقام مندرج  در جدول    
مربوط به قانونگذاران و مقامات عالي رتبه، متخصصان علمي ـ فني و تكنسين ها و دستياران بوده                  

 به بعد گروه كارمندان امور دفتري نيز جزو گروه هاي مشاغل داراي               ٧٦است البته در سالهاي      
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ات و كاركنان ماهر كشاورزي     در مقابل كارگران ساده خدم    .  كمترين اندازه فقر محسوب مي گردند    
 تا  ٧١نكته قابل توجه در خصوص اين گروه آنست كه از سال             .  داراي بيشترين اندازه فقر بوده اند    

 تا  ٧٥ اندازه فقر در گروه كاركنان ماهر كشاورزي بيشتر از كارگران ساده خدمات بوده و سال                  ٧٤
 بيشتر از كاركنان ماهر كشاورزي        با يك جابجايي اندازه فقر در گروه كارگران ساده خدمات            ٧٩

 در كليه مشاغل مورد مطالعه       ٧٩ تا   ٧١همچنين تحول زماني اندازه فقر طي سالهاي         .  شده است 
در ادامه به منظور مقايسه، اندازه       .  گوياي آن است كه اندازه فقر داراي روند كاهشي بوده است            

 . خانوار ارائه مي گردد    شاخص فقر بر پايه مفهوم نسبي فقر و بر حسب نوع شغل سرپرست                  

 )٤٧جدول (

 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم نسبي فقر و به تفكيك شغل سرپرست خانوارـ )٤٧(جدول
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 قانونگذاران و مقامات عالي رتبه ٢١٠/٠ ٢١٥/٠ ٣٣٤/٠ ٣٧٤/٠ ٢٦٦/٠ ٢٣٥/٠ ٢٠٢/٠ ١٩٣/٠ ١٧٨/٠

 متخصصان علمي ـ فني ١٢٥/٠ ٠٩١/٠ ١٥١/٠ ٢١٥/٠ ٣٤١/٠ ٢٩٥/٠ ٢٢٥/٠ ٢٥٩/٠ ٢١٨/٠

 تكنسين ها و دستياران ٢٣٣/٠ ٢١٥/٠ ٣٢٣/٠ ٣٦٣/٠ ٤٢٩/٠ ٣٨٢/٠ ٣١٦/٠ ٣٢٦/٠ ٣١١/٠

 كارمندان دفتري ٣٦٩/٠ ٣٦١/٠ ٤٢٤/٠ ٤٥٧/٠ ٤٤٢/٠ ٣٧٥/٠ ٢٨٦/٠ ٢٩٦/٠ ٢٦٩/٠

 كاركنان خدماتي و فروشندگان ٤٤٢/٠ ٤٧٧/٠ ٥٢٤/٠ ٥٥٩/٠ ٥٢١/٠ ٤٦٦/٠ ٣٨٣/٠ ٣٩٩/٠ ٣٨٢/٠

 كاركنان ماهر كشاورزي ٥٦٤/٠ ٥٦٤/٠ ٦٣٠/٠ ٦٣٤/٠ ٦٩٩/٠ ٦٦٢/٠ ٥٩٠/٠ ٥٧٥/٠ ٥٨٧/٠

 صنعت گران و مشاغل مربوط ٤٦٣/٠ ٤٧٤/٠ ٥٢٩/٠ ٥٧٩/٠ ٥٧٩/٠ ٥٦٠/٠ ٤٨٠/٠ ٤٧٧/٠ ٤٨٢/٠

 الت و دستگاههاي مونتاژمتصديان ماشين آ ٣٧٣/٠ ٣٦٩/٠ ٤٤٦/٠ ٤٨٩/٠ ٥٧٢/٠ ٥٣٩/٠ ٤٣٧/٠ ٤٤٦/٠ ٤٥١/٠

 كارگران ساده خدمات ٥١٩/٠ ٤٩٦/٠ ٥٦٧/٠ ٦٢٣/٠ ٧٥٥/٠ ٧٣٢/٠ ٦٦٩/٠ ٦٨٠/٠ ٦٧٣/٠

 ساير مشاغل ٤٧٨/٠ ٤٥٧/٠ ٤٧٥/٠ ٥١٣/٠ ٥٧٤/٠ ٥٣٧/٠ ٤٨٦/٠ ٤٩٩/٠ ٥٤٩/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 بيشترين فقر   داللت بر آن دارد كه از نظر فقر نسبي همانند فقر مطلق              )  ٤٧(يافته هاي جدول 
مربوط به خانوارهايي است كه سرپرست آنها به عنوان كاركن ماهر كشاورزي و كارگر ساده                     
خدمات مشغول هستند و كمترين فقر مربوط به خانوارهايي است كه سرپرست آنها به عنوان                    

اليت قانونگذاران و مقامات عالي رتبه، متخصصان علمي ـ فني، تكنسين ها و دستياران مشغول به فع              
تحول زماني فقر نسبي    .  اين وضعيت، مشابه تصوير ارائه شده براي اندازه فقر مطلق است           .  هستند

متفاوت از روند فقر مطلق است زيرا براي برخي از گروههاي شغلي نظير قانونگذاران و مقامات                    
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ي اندازه  عالي رتبه، كارمندان امور دفتري، كاركنان خدماتي و فروشندگان و كاركنان ماهر كشاورز            
 .فقر نسبي طي زمان كاهش يافته است و براي بقيه گروهها افزايش پيدا كرده است

  بررسي اندازه فقر برحسب نوع تصدي در شغل سرپرست خانوار-٤-٥-٧

 ٢١٧٩اندازه فقر برحسب نوع تصدي در شغل سرپرست خانوار برپايه خط فقر               )  ٤٨(در جدول 
 . درج شده است٧٩ تا ٧١كالري طي سالهاي 

 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم مطلق فقر و به تفكيك نوع تصدي در شغل سرپرست خانوارـ )٤٨(جدول

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كارفرما ١١٢/٠ ١١٨/٠ ١٤٥/٠ ٠٦١/٠ ٠٦٦/٠ ٠١٨/٠ ٠٤٢/٠ ٠٢٣/٠ ٠٢٣/٠

 ركن مستقلكا ١٧٧/٠ ١٦٢/٠ ٢١٤/٠ ٠٨٩/٠ ٠٩٦/٠ ٠٣١/٠ ٠٨٨/٠ ٠٥٣/٠ ٠٧٠/٠

 كاركن بخش عمومي ٠٥٩/٠ ٠٦٧/٠ ١٠٢/٠ ٠٣٧/٠ ٠٣٧/٠ ٠٠٩/٠ ٠٢٦/٠ ٠١٥/٠ ٠١٤/٠

 كاركن بخش خصوصي ٢٤١/٠ ٢٠٨/٠ ٢٦٤/٠ ١٣٧/٠ ١٣٧/٠ ٠٣٦/٠ ١٠٣/٠ ٠٥٧/٠ ٠٤٠/٠

 كاركن فاميلي ٢١٦/٠ ١٩٨/٠ ٢١٤/٠ ١٣٠/٠ ١٢٩/٠ ٠٥٢/٠ ١١٤/٠ ٠٧٢/٠ ١٢٢/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 داللت بر آن دارند كه كمترين اندازه فقر مربوط به خانوارهايي است كه                      يافته هاي فوق 
 مربوط به   ٧٥ تا   ٧١سرپرست آنها در بخش عمومي تصدي  دارند و بيشترين اندازه فقر از سال                

با .   مربوط به گروه كاركن فاميلي بوده است       ٧٩ تا   ٧٦گروه كاركن بخش خصوصي بوده و از سال          
 نيز اين گروه بعد از كاركن بخش خصوصي در جايگاه چهارم از نظر               ٧٥   تا ٧١اينحال در سالهاي    

به عبارت ديگر دو گروه كاركن بخش خصوصي و كاركن فاميلي               .  اندازه فقر قرار داشته است     
براي تمامي گروههاي مندرج در جدول فوق اندازه فقر          .  همواره در معرض فقر زياد قرار داشته اند      

 .ته استمطلق در طي زماني كاهش ياف

 ٧٩ تا ٧١ـ اندازه فقر برحسب شاخص سن و مفهوم نسبي فقر و به تفكيك نوع تصدي در شغل سرپرست خانوارـ )٤٩(جدول

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كارفرما ٣٥٧/٠ ٣٨٦/٠ ٤٣٢/٠ ٤٤١/٠ ٥٢٤/٠ ٤٧٨/٠ ٣٧٧/٠ ٣٧٠/٠ ٣٦٣/٠

 كاركن مستقل ٤٩٨/٠ ٤٨٧/٠ ٥٤٣/٠ ٥٦٩/٠ ٦٤٣/٠ ٦٠٨/٠ ٥٤٠/٠ ٥٤٠/٠ ٥٤٣/٠

 كاركن بخش عمومي ٣٠٦/٠ ٣١٤/٠ ٣٩٩/٠ ٤٤٢/٠ ٤٩١/٠ ٤٤٦/٠ ٣٥٤/٠ ٣٣٩/٠ ٣١١/٠

 كاركن بخش خصوصي ٥٨٠/٠ ٥٥٤/٠ ٦٠١/٠ ٦٤٦/٠ ٦٨٤/٠ ٦٥٨/٠ ٥٦٦/٠ ٥١٨/٠ ٥٠٢/٠

 كاركن فاميلي ٤٨٤/٠ ٤٧١/٠ ٤٨٥/٠ ٥٤٨/٠ ٥٨٣/٠ ٥٤٥/٠ ٥٥٣/٠ ٥٥٩/٠ ٥٨٣/٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ
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دست آمده از اندازه فقر نسبي برحسب تصدي در شغل سرپرست خانوار طي سالهاي                 تصوير ب 
 برپايه خط فقر معكوس ضريب انگل تقريبا  مشابه فقر مطلق است، به اين معنا كه                     ٧٩ تا   ٧١

كمترين اندازه فقر در گروه كاركن بخش عمومي و بيشترين فقر نسبي در گروه كاركن بخش                      
ين در مجموع  براي فقر نسبي در طي زمان روند افزايشي ديده               همچن.  خصوصي مالحظه مي شود  

 .مي شود كه دقيقا  برعكس روند فقر مطلق است

تا اين بخش از گزارش با استفاده از شاخصهاي مختلف، انواع شاخصهاي فقر برپايه مفهوم فقر                   
العات تنها  ام ا همانطور كه مالحظه شد بدليل گستردگي حجم اط         .  مطلق و فقر نسبي برآورد شود     

 كالري و معكوس ضريب انگل اكتفا        ٢١٧٩به بررسي نتايج مربوط به دو خط فقر يعني نياز به               
در ادامه به منظور بررسي و ارزيابي تفاوت بين انواع خط فقر برآوردي تالش مي گردد                   .  گرديد

 خط  برپايه كليه )  شاخص سن (نتايج مربوط به درصد خانوارهاي فقير، شدت فقر و اندازه فقر                
 . مقايسه گردد١٣٧٩فقرهاي برآوردي سال 

 مقايسه درصد خانوارهاي فقير، شدت فقر و اندازه فقر برحسب خط فقر هاي             -٤-٦
 ١٣٧٩مختلف در سال 

به منظور مقايسه نتايج برآورد شاخصهاي فقر با استفاده از خط فقرهاي مختلف درصد                       
هري و روستايي برحسب انواع خط      خانوارهاي فقير، شدت فقر و شاخص سن به تفكيك جوامع ش           

 . ارائه شده است) ٥٠(فقر برآوردي به همراه رتبه هر كدام در جدول 

 ١٣٧٩رتبه بندي هر يك از شاخصهاي فقر با توجه به انواع خط فقر براي سال                  )  ٥٠(در جدول 
 باتوجه  به هر   )   شاخص سن  I, H(در اين جدول اندازه هر يك از شاخصهاي فقر            .  ارايه مي گردد 

يك از روشهاي اندازه گيري خط ففر درج شده است و سپس بررسي مي گردد كداميك از روشهاي                 
در اين بررسي به بزرگترين     .  خط فقر، اندازه بزرگتري را براي هر يك از شاخصها فراهم كرده است            

حاصل اين رتبه بندي داللت بر آن دارد كه بيشترين مقدار           .  مقدار شاخص رتبه يك داده مي شود     
   هنگامي بدست مي آيد كه خط فقر برحسب مفهوم نسبي و به روش معـــكوس P,I,Hاخصهاي ش
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 ١٣٧٩ـ رتبه شاخصهاي فقر برحسب انواع خط فقر در جوامع شهري و روستايي براي سال )٥٠(جدول
 شهري روستايي

 )١ (H )٢ (I شاخص سن )١ (H )٢ (I شاخص سن

 درصد رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه درصد رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه

 روش خط فقر برآوردي

  كالري٢١٧٩نياز به  ٣/١٢ هفتم ٢٩٦/٠ ششم ٠٥٢/٠ هفتم ٢/١٢ هفتم ٢٨٣/٠ هفتم ٠٤٨/٠ هفتم

  كالري٢٣٠٠نياز به  ١/١٤ ششم ٢٩٤/٠ هفتم ٠٥٩/٠ ششم ٦/١٣ ششم ٢٨٨/٠ ششم ٠٥٥/٠ ششم

 ٧/١٥ پنجم ٢٩٨/٠ نجمپ ٠٦٦/٠ پنجم ٥/١٦ پنجم ٢٩٩/٠ پنجم ٠٦٩/٠ پنجم
 درصد ميانه مخارج ٥٠

 خانوارهاي نمونه

 ٧/٢٦ چهارم ٣٢٥/٠ چهارم ١٢٠/٠ جهارم ١/٢٨ چهارم ٣٢٧/٠ چهارم ١٢٦/٠ چهارم
 درصد ميانه مخارج ٦٦

 خانوارهاي نمونه

 ٧/٢٨ سوم ٣٢٩/٠ سوم ١٣٠/٠ سوم ٣/٢٨ سوم ٣٢٨/٠ سوم ١٢٧/٠ سوم
 درصد ميانگين مخارج ٥٠

 ونهخانوارهاي نم

 ٩/٤٣ دوم ٣٦٣/٠ دوم ٢١٦/٠ دوم ٦/٤٢ دوم ٣٦٨/٠ دوم ٢١١/٠ دوم
 درصد ميانگين مخارج ٦٦

 خانوارهاي نمونه

 معكوس ضريب انگل كل ٣/٧٨ اول ٥٠٩/٠ اول ٥٠٢/٠ اول ٣/٧٣ اول ٤٧٧/٠ اول ٤٤٧/٠ اول

 ٥/١٠ هشتم ٢٩٢/٠ هشتم ٠٤٤/٠ هشتم ٥/٦ هشتم ٢٧٥/٠ هشتم ٠٢٥/٠ هشتم
گل دهك معكوس ضريب ان

 اول

)١( H = درصد خانوارهاي فقير 

)٢( I = شدت فقير 

كمترين برآورد از شاخصهاي فقر مربوط به روش خط فقر              .  ضريب انگل محاسبه شده باشد      
قابل توجه است كه اين روش نيز تركيبي از فقر نسبي و            .  معكوس ضريب انگل دهك اول مي باشد     

) اعم از ثروتمند و فقير    (يسه، كليه خانوارها    مطلق را برآورد مي نمايد با اين تفاوت كه مالك مقا           
نيستند بلكه در اين روش، مالك مقايسه تنها خانوارهايي هستند كه از نظر درآمدي در دهك اول                  

 ٢١٧٩بعد از اين روش از نظر كوچكي شاخصهاي فقر به ترتيب روش هاي خط فقر                 .  قرار مي گيرند 
 ٥٠ درصد ميانه مخارج خانوارها،        ٦٦وارها،   درصد ميانه مخارج خان     ٥٠ كالري،   ٢٣٠٠كالري،  

شاخصهاي فقر  .   درصد ميانگين مخارج خانوارها قرار دارند       ٦٦درصد ميانگين مخارج خانوارها و       
 درصد ميانگين   ٥٠برابر شاخصهاي فقر مربوط به      ٥/١درصد ميانگين مخارج    ٦٦براساس خط فقر    
 درصد ميانگين مخارج،      ٦٦روش معكوس ضريب انگل نسبت به روش             .  مخارج مي باشند 

اين نتايج نشان دهنده اين نكته هستند        .   برابر بيشتر برآورد مي نمايد    ٢شاخصهاي فقر را نزديك     
بنابراين توجه به   .  كه روش برآورد خط فقر تا چه اندازه مي تواند نتايج متفاوتي را در برداشته باشد              

 . مبارزه با فقر بسيار مؤثر استاين امر در اعالم ميزان فقر جامعه و تصميم گيري در خصوص
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  جمع بندي-٤-٧ 

در اين مطالعه تالش گرديد با برآورد شاخصهاي مختلف فقر از جمله درصد خانوارهاي فقير،                  
برحسب خصوصيات مختلف اقتصادي، اجتماعي        “  سن”شكاف نسبي فقر، شاخص تركيبي          

 ديگر تالش گرديد مشخص شود      به عبارت .  خانوارهاي نمونه كشور نقشه فقر در ايران ترسيم شود        
كه فقرا بيشتر در كدام مناطق زندگي مي كنند، در چه گروه سني متمركزند؛ چه شغلي دارند؛ در                    
كدام بخشهاي اقتصادي فعاليت مي كنند، از چه سطح تحصيالتي برخوردارند، بيشتر در شهرها                 

رسيم چنين نقشه اي از فقر     به منظور ت  .  مستقر هستند يا روستاها و باالخره چه سمت شغلي دارند          
با توجه به اينكه روشهاي     .  برآورد خط فقر كه تميزدهنده فقير از غير فقير است، ضروري مي باشد            

متعددي براي برآورد خط فقر در بخشهاي قبلي اين مطالعه ارائه شد، حجم گسترده اي از اطالعات                
از برآوردهاي صورت گرفته    بدست آمد كه به منظور جلوگيري از تكرار مطالب تنها دو روش                

و ديگري  )   كالري ٢١٧٩روش نياز به    (يكي برپايه مفهوم مطلق فقر      .  براي خط فقر انتخاب گرديد    
بر اين اساس نتايج حاصل داللت بر آن          ).  روش معكوس ضريب انگل    (برپايه مفهوم فقر نسبي      

گتر از اندازه فقر بر حسب      داشت كه اوال  برپايه فقر نسبي اندازه شاخصهاي فقر در ايران بسيار بزر            
ثانيا  طي زمان فقر مطلق در ايران در مناطق شهري و روستايي كاهش يافته                 .  فقر مطلق مي باشد  

به عبارت ديگر برنامه هاي كاهش فقر فقط بر روي         .  است در حاليكه فقر نسبي افزايش يافته است       
ر خصوص ساير ويژگيهاي     د.  فقر مطلق متمركز بوده اند و به فقر نسبي كمتر توجه شده است               

 :مربوط به فقر در ايران، نتايج داللت بر آن داشت كه

ـ درصد فقر مطلق در جوامع روستايي بيشتر از جوامع شهري است در حاليكه فقر نسبي در                     ١
 .جوامع شهري بيشتر از جوامع روستايي است

ين و در گروه سني      سال بيشتر  ٥٥ سال و باالتر از      ٢٥ـ درصد فقر در گروههاي سني كمتر از          ٢
 .  سال كمترين است٣٥ تا ٢٦

ـ با افزايش سطح سواد درصد فقر نيز كاهش پيدا مي كند بطوريكه خانوارهاي با سرپرست                    ٣
 .بي سواد بيشترين درصد فقر را دارا هستند
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ـ درصد فقر در استانهاي محروم چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، ايالم، سيستان و                ٤
ان بيشتر از ساير استانها و در مجموعه استانهاي برخوردار مانند تهران، فارس و اصفهان                  بلوچست

 .كمترين درصد فقر وجود دارد

ـ خانوارهايي كه سرپرست آنها در بخش عمومي فعاليت مي كند، كمترين درصد فقر را دارا                   ٥
ميلي است بيشترين   هستند و در مقابل خانوارهايي كه سرپرست آنها كاركن بخش خصوصي و يا فا             

 .درصد فقر را دارا مي باشند

ـ به طور مشخص تر خانوارهايي كه سرپرست آنها كاركن ماهر كشاورزي هستند داراي                    ٦
بيشترين درصد فقر و آنهايي كه در مشاغل قانونگذاري و مقامات عالي رتبه، متخصصان علمي ـ                  

 . را داشته اندفني، تكنسين ها و دستياران مشغول هستند كمترين درصد فقر

ـ خانوارهايي كه در بخش ساختمان و كشاورزي مشغول به فعاليت بوده اند بيشترين فقر را                    ٧
داشته اند در حاليكه خانوارهايي كه در بخش واسطه گريهاي مالي فعاليت داشته اند كمترين درصد               

 .فقر را داشته اند

ه شهري بوده و بعد از اين سال          شدت فقر در جامعه روستايي بيشتر از جامع         ١٣٧٥ـ تا سال    ٨
 .روند برعكس شده است و شدت فقر در جامعه شهري بيشتر جامعه روستايي بوده است

 سال به باال بوده و كمترين شدت فقر در گروه سني             ٥٥ـ بيشترين شدت فقر براي گروه سني         ٩
 . سال بوده است٣٥ تا ٢٦

ه و بيشترين شدت فقر نسبي نيز         ـ كمترين شدت فقر مطلق مربوط به گروه بي سواد بود             ١٠
 .مربوط به همين گروه بوده است

سيستان و بلوچستان،    (ـ بيشترين شدت فقر نسبي مربوط به مجموعه استانهاي محروم                 ١١
و كمترين شدت فقر مربوط به مجموعه استانهاي برخوردار             ...)  چهارمحال و بختياري، ايالم و      

 .بوده است) تهران، فارس، اصفهان(

رين شدت فقر از آن كاركنان بخش عمومي و بيشترين شدت فقر از آن كاركنان فاميلي                ـ كمت ١٢
 .و بخش خصوصي بوده است
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ـ كمترين شدت فقر نسبي مربوط به بخش واسطه گريهاي مالي و بيشترين شدت فقر نسبي                  ١٣
در مقابل بيشترين شدت فقر مطلق مربوط به گروه              .  مربوط به بخش ساختمان بوده است        

 .گريهاي مالي بوده استواسطه 

در .  ـ شدت فقر نسبي براي كاركنان ماهر كشاورزي نسبت به ساير كاركنان بيشتر بوده است              ١٤
مقابل گروه قانونگذاران و مقامات عالي رتبه به همراه گروه متخصصان علمي ـ فني داراي كمترين                 

 .شدت فقر نسبي بوده اند

امعه روستايي بيشتر از جامعه شهري بوده ام ا        در ج )  برحسب شاخص سن  (ـ اندازه فقر مطلق     ١٥
 .اندازه فقر نسبي در جوامع شهري بيشتر از جوامع روستايي بوده است

 سال كمترين و در گروه       ٣٥ تا   ٢٦در گروه سني    )  برحسب شاخص سن  (ـ اندازه فقر مطلق      ١٦
 . سال بيشترين بوده است٥٥سني باالتر از 

 افزايش سطح تحصيالت سرپرست خانوار كاهش داشته        با)  برحسب شاخص سن  (ـ اندازه فقر    ١٧
 .است

در مجموعه استانهاي برخوردار كمترين و در مجموعه          )  برحسب شاخص سن  (ـ اندازه فقر     ١٨
 .استانهاي محروم بيشترين بوده است

ـ اندازه فقر در بخشهاي ساختمان و كشاورزي بيشترين و در بخش واسطه گريهاي مالي                    ١٩
 .كمترين بوده است

براي كاركنان ماهر كشاورزي بيشترين و براي گروه           )  برحسب شاخص سن   (ـ اندازه فقر     ٢٠
قانونگذاران و مقامات عالي رتبه، متخصصان علمي ـ فني و گروه تكنسين ها و دستياران كمترين                  

 .ميزان بوده است

 و  ـ بيشترين اندازه فقر مربوط به خانوارهايي است كه سرپرست آنها كاركن بخش خصوصي               ٢١
كمترين اندازه فقر مربوط به خانوارهايي است كه سرپرست آنها كاركن بخش عمومي را بوده                    

 .است
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ـ رتبه روشهاي مختلف برآورد خط فقر در اندازه گيري شاخصهاي فقر به ترتيب از بزرگ به                 ٢٢
 درصد ميانگين مخارج    ٦٦ـ روش   ٢)  كل(ـ روش معكوس ضريب انگل    ١كوچك عبارت است از     

 درصد ميانه   ٦٦ـ روش   ٤ درصد ميانگين مخارج خانوارهاي نمونه       ٥٠ـ روش   ٣نمونه  خانوارهاي  
ـ روش نياز به     ٦ درصد ميانه مخارج خانوارهاي نمونه         ٥٠ـ روش   ٥مخارج خانوارهاي نمونه     

 . ـ روش معكوس ضريب انگل دهك اول٨ كالري ٢١٧٩ـ روش نياز به ٧ كالري ٢٣٠٠
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 ٥فصل 
 

 نحوه توزيع فقر بين خانوارها
 
 

 مقدمه

در مطالعات مربوط به فقر همواره تميز خانوارهاي فقير از غير فقير بعنوان مالكي براي شناخت                  
ام ا اين مالك كه معموال  بصورت درصد خانوارهاي فقير تعيين           .  فقر در جامعه محسوب مي گردد    

براي .  ي خانوارهاي فقير و توزيع آنها بدست نمي دهد       مي گردد هيچ گونه اطالعاتي راجع به پراكندگ     
 خانوار فقير باشند يعني درآمدي كمتر از خط فقر            ٣ خانوار شهري مورد مطالعه       ٦مثال اگر از    

همچنين اگر از   .   درصد مي باشد  ٥٠داشته باشند در آن صورت درصد خانوارهاي فقير شهري برابر           
 فقير باشند يعني درآمدي كمتر از خط فقر داشته باشند،             خانوار ٢ خانوار روستايي مورد مطالعه      ٤

اين نتايج هيچ اطالعي راجع به      .   درصد خانوارهاي روستايي نيز فقير خواهند بود       ٥٠در آن صورت    
 خانوار فقير شهري و روستايي چند درصد مربوط به شهر و چند درصد مربوط                ٥اينكه از مجموع    

همين اساس الزم است به منظور شناخت نحوه توزيع فقر            بر  .  به روستا مي باشد بدست نمي دهد     
شهري يا روستايي، پايه تحصيلي      (بين خانوارها برحسب خصوصيات مختلف اقتصادي، اجتماعي          

سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار، منطقه جغرافيايي سكونت خانوار، نوع شغل سرپرست                 
 سهم هر گروه از خانوارها از كل فقر جامعه           .....)خانوار، نوع فعاليت اقتصادي سرپرست خانوار و         

در ادامه اين گزارش سهم خانوارها با خصوصيات اجتماعي و اقتصادي مختلف از               .  مشخص گردد 
 .كل فقر جامعه برحسب دو معيار فقرمطلق و فقر نسبي محاسبه مي گردد
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   سهم خانوارهاي فقير شهري و روستايي از كل فقر جامعه-٥-١
هم خانوارهاي شهري و روستايي از كـل فقر جامعه بر اسـاس مفهوم فقر                 س)  ٥١(در جدول   

 به همراه نسبت سهم فقر به سهم جمعيتي          ١٣٧٩ تا   ١٣٧١طي سالهاي   )   كالري ٢١٧٩(  مطلـق  
 . خانوارهاي شهري و روستايي درج شده است

 م مطلق فقر برپايه مفهو٧٩ تا ٧١ـ توزيع فقر در جوامع شهري و روستايي طي سالهاي )٥١(جدول

 درصد
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٤ ٧٥ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 شهري ٤٤ ٤٢ ٤٥ ٤٦ ٤٤ ٤٧ ٤٦

 روستايي ٥٦ ٥٨ ٥٥ ٥٤ ٥٦ ٥٣ ٥٤

٤٨ ٥٣ ٥٥ ٥٠ ٤٧ ٤٦ ٤٦ 
 سهم شهرنشينان از كل فقر

  سهم جمعيتي شهرنشينان

٥٢ ٤٧ ٤٥ ٥٠ ٥٣ ٥٤ ٥٤ 
 سهم روستائيان از كل فقر

  سهم جمعيتي روستائيان

 هشيافته هاي پژو: مأخذ
 

داللت برآن دارد كه سهم جوامع روستايي از كل فقر خانوارهاي             )  ٥١(نتايج مندرج در جدول     
ايراني در كليه سالهاي مطالعه همواره به ميزان قابل توجهي بيشتر از سهم جوامع شهري بوده                     

ام ا در طي زمان سهم جوامع شهري افزايش و سهم جوامع روستايي كاهش يافته است                    .  است
 درصد  ٤٧ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٤٤ سهم فقر جوامع شهري از       ٧٩ تا   ٧١ طي سالهاي    بطوريكه
 افزايش يافته در حاليكه براي جوامع روستايي سهم فقر          ١٣٧٩ درصد در سال     ٤٦ و   ١٣٧٨در سال   

 كاهش يافته   ١٣٧٩ درصد در سال     ٥٤ و   ٧٨ درصد در سال     ٥٣ به   ١٣٧١ درصد در سال     ٥٦از  
 . است

رسي نتايج سهم فقر به تنهايي و بدون توجه به سهم جمعيتي جوامع شهري و                به نظر مي رسد بر   
بيشتر )  مثال  روستائيان (  روستايي تا حدي مشكل آفرين باشد زيرا هر چه سهم جمعيتي يك گروه               

براين اساس براي درك    .  باشد احتمال باال بودن سهم اين گروه از كل فقر جامعه افزايش مي يابد              
فقر در جوامع شهري و روستايي نتايج مربوط به سهم فقر جوامع شهري و                    بهتر نحوه توزيع     

ارائه شد  )  ٥١(روستايي به سهم جمعيتي اين جوامع تقسيم گرديد و در سطر سوم و چهارم جدول                 
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براساس اين شاخص نيز مالحظه مي شود كه سهم فقر جوامع              .  تا مشكل مذكور مرتفع گردد      
 است با اين تفاوت كه تا حد زيادي نتايج اوليه تعديل شده              روستايي بيشتر از سهم جوامع شهري     

همانطور كه مالحظه مي شود سهم نسبي شهر نشينان و روستائيان از كل فقر جامعه نزديك                .  است
 . درصد سهم جمعيتي آنها مي باشد٥٠به 

   سهم گروههاي مختلف سني از فقر جامعه-٥-٢
 كالري طي   ٢١٧٩ر جامعه بر پايه خط فقر        سهم گروههاي مختلف سني از فق      )  ٥٢(در جدول   

 تا  ٢٦ سال،   ٢٥ گروه سني زير     ٥اين اطالعات مربوط به     .   درج شده است   ١٣٧٩ تا   ١٣٧١سالهاي  
 . سال مي باشد٥٥ سال و باالي ٥٥ تا ٤٦ سال، ٤٥ تا ٣٦ سال، ٣٥

 ١٣٧٩ تا ١٣٧١ـ سهم گروههاي مختلف سني از فقر جامعه برپايه مفهوم مطلق فقر ـ )٥٢(جدول

 درصد

 سال ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

  سال ٢٥زير  ٩/٥ ٥ ٣/٤ ٩/٣ ٣/٥ ١/٥ ٥/٣ ٢/٣ ٢/٨

 سال ٣٥ـ٢٦ ٩/٢٢ ٢٢ ٥/٢٣ ٥/١٩ ٤/٢٢ ٨/٢١ ٦/٢١ ٢٠ ٦/١٨
 سال٤٥ ـ٣٦ ٥/٢٣ ٨/٢٢ ٤/٢٥ ٤/٢٦ ٣/٢٥ ٨/٢٣ ٩/٢٤ ٢/٢٧ ٦/٢٥
  سال٥٥ـ٤٦ ٣/١٦ ١٦ ٩/١٥ ١/١٥ ٢/١٥ ١٥ ٦/١٦ ٨/١٦ ٧/١٦

٤/٣١ ٢/٣٤ ٩/٣٠ ١/٣٥ ٨/٣١ ٣/٣٤ ٤/٣٣ ٨/٣٢ ٩/٣٠ 
 سال به     ٥٥
 باال

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
 درصد  ٨ تا   ٤نتايج مندرج در جدول فوق داللت بر آن دارد كه در طي سالهاي مختلف تنها                  

 درصد فقر جامعه مربوط     ٣٠ سال است در حاليكه بيش از        ٢٥فقر جامعه مربوط به گروه سني زير        
اين نتيجه كامال  منطقي است، زيرا خانوارهاي با سرپرست            .   سال است  ٥٥االي  به گروه سني ب    

 سال عمدتا  در گروه بازنشستگان قرار دارند كه از افت شديد درآمدي                  ٥٥داراي سن باالي     
 سال  ٤٥-٣٦يافته هاي فوق داللت برآن دارد كه خانوارهايي كه سرپرست آنها بين              .  برخوردارند

 سال به باال سهم بيشتري از فقر جامعه را بخود اختصاص مي دهند، اين               ٥٥مي باشند پس از گروه     
براي درك بهتر موضوع مي بايد سهم جمعيتي       .  يافته ها با يافته هاي قبلي شايد چندان سازگار نباشد       

از آنجا كه تعداد خانوارهايي كه سرپرست        .  هر يك از گروه هاي سني فوق مورد توجه قرار گيرد          
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 سال  ٤٥-٣٦ال مي باشند در مقايسه با خانوارهايي كه سرپرست آنها در گروه سني               س ٢٥آنها زير   
طبيعي است كه سهم    .   زياد دور از انتظار نيست     ٥٢مي باشند بسيار كمتر مي باشد، لذا نتايج جدول        

بررسي هاي ما  .   سال باال مي باشد   ٤٥-٣٦ سال از كل فقر جامعه پائين و سهم گروه             ٢٥گروه زير   
 سال به سهم جمعيتي آنها بزرگتر از يك           ٢٥آن دارد كه نسبت سهم فقر گروه زير            داللت بر 

در ادامه  .   سال كمتر از گروه فوق الذكر مي باشد      ٤٥-٣٦مي باشد در حاليكه اين نسبت براي گروه         
 .بحث با توجه به مفهوم فقر نسبي نحوه توزيع فقر بين گروههاي مختلف سني بررسي مي شود

 روههاي مختلف سني از فقر جامعه با توجه به مفهوم فقر نسبيـ سهم گ)٥٣(جدول

 درصد

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

  سال٢٥زير  ٥/٦ ٣/٥ ٤/٤ ٧/٣ ٦/٤ ٦/٤ ٦/٣ ٣/٣ ٤/٤

  سال٣٥ تا ٢٦ ٢٥ ٦/٢٣ ٥/٢٤ ٦/٢٢ ٦/٢٤ ٩/٢٣ ٨/٢٣ ٩/٢١ ٩/٢١

  سال٤٥ تا ٣٦ ٥/٢٢ ٤/٣٣ ٨/٢٥ ٢/٢٦ ٧/٢٥ ٦/٢٦ ٣/٢٦ ٤/٢٧ ٦/٢٦

  سال٥٥ تا ٤٦ ١٦ ٥/١٥ ١٦ ٩/١٥ ٩/١٥ ١/١٦ ٣/١٦ ٨/١٦ ٨/١٦

  سال٥٥باالي  ٣٠ ٢/٣٢ ٣/٢٩ ٦/٣١ ٢/٢٩ ٨/٢٨ ٣٠ ٦/٣٠ ٣/٣٠

 يافته هاي پژوهش: مأخذ
 

تصوير مشاهده شده از نتايج مربوط به سهم گروههاي سني مختلف از فقر جامعه بر پايه فقر                     
ر مطلق مي باشد بطوريكه كمترين ميزان فقر براي گروه         نسبي مشابه تصوير ارائه شده براي نتايج فق       

 درصد مي باشد و باالترين درصد فقر مربوط به گروه سني باالي             ٦ تا   ٣ سال و در فاصله      ٢٥زير  
با مقايسه سهم گروههاي مختلف سني از فقر جامعه چه            .   درصد مي باشد  ٢٩ سال و بيش از       ٥٥

 فقر، تغيير قابل مالحظه اي در طي سالهاي مورد         برحسب مفهوم مطلق و چه بر حسب مفهوم نسبي        
 .بررسي مشاهده نشد

  سهم خانوارها از فقر جامعه برحسب پايه تحصيلي سرپرست خانوار-٥-٣

سهم خانوارها از فقر جامعه به تفكيك پايه تحصيلي سرپرست آنها طي سالهاي               )  ٥٤(در جدول   
 .رج شده استد)  كالري٢١٧٩( و بر پايه مفهوم مطلق فقر ٧٩ تا ٧١
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 ١٣٧١ـ٧٩)  كالري٢١٧٩(ـ سهم خانوارها از فقر جامعه به تفكيك پايه تحصيلي سرپرست خانوار براساس مفهوم مطلق فقر )٥٤(جدول

 درصد

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 بي سواد ١/٦٣ ٦١ ٧/٥٤ ٢/٦٣ ٥/٦٠ ٦٦ ٩/٦١ ٨/٦٥ ٩/٥٩

 ابتدايي ٣/٢٤ ٢٥ ٧/٢٧ ٣/٢٣ ١/٢٠ ٩/١٦ ٦/١٩ ٦/١٩ ٢/١٩

 راهنمايي ٥/٣ ٥/٤ ٦/٦ ٦/٤ ١/٥ ٢/٥ ٧/٥ ٨/٤ ٤/٥

 دبيرستان و ديپلم ٧/٢ ٥/٣ ٧/٤ ١/٣ ١/٣ ٧/٢ ٧/٢ ٧/١ ٢/٢

 فوق ديپلم و ليسانس ٤/٠ ٥/٠ ٢/١ ٧/٠ ٦/٠ ٥/٠ ٤/٠ ٦/٠ ٥/٠

باالتر از ليسانس و دكترا ٠ ٠٥/٠ ٠٦/٠ ١/٠ ٤/٠ ٦/٠ ٣١/٠ ٢/٠ ٢/٠
 ساير ٦ ٤/٥ ٠٤/٥ ٥ ٢/١٠ ١/٨ ٣/٩ ٣/٧ ٦/١٢

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

نتايج مربوط به سهم فقر گروههاي مختلف تحصيلي داللت برآن دارد كه در تمامي سالهاي                    
 در مجموع سهم گروه بي سواد و داراي سواد ابتدايي باالي             ١٣٧٩ تا   ١٣٧١مطالعه يعني سالهاي    

كمترين فقر نيز   .  گروه است  درصد بوده كه نشان دهنده وضعيت نگران كننده فقر اين دو                 ٨٠
مربوط به گروه باالتر از ليسانس و دكترا مي باشد كه كامال  منطقي است زيرا اين گروه، از مشاغل                   

 . داراي درآمد باال هستند و عموما  نبايد از فقر مطلق برخوردار باشند

 مفهوم فقر   اطالعات مربوط به توزيع فقر براي گروههاي مختلف تحصيلي بر پايه          )  ٥٥(در جدول   
 ارائه شده است) روش معكوس ضريب انگل( نسبي 

 ـ سهم خانوارها از فقر جامعه به تفكيك پايه تحصيلي سرپرست خانوار براساس مفهوم نسبي فقر)٥٥(جدول

  درصد-٧٩ تا ٧١ طي سالهاي 

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

٤/٤٣  بي سواد ٤/٥٢ ٩/٤٩ ٤/٤٤ ٥/٤٥ ٢/٤٢ ٥/٤١ ٩/٤٣ ٢/٤٤

٦/٢٥  ابتدايي ٣/٢٧ ٢/٢٨ ٦/٢٩ ٥/٢٨ ٧/٢٤ ٧/٢٥ ٢/٢٥ ٩/٢٥

١/١١  راهنمايي ٤/٦ ٤/٧ ٩/٨ ٥/٨ ١/١٠ ٨/١٠ ٣/١٠ ٣/١٠

 دبيرستان و ديپلم ٨/٦ ٢/٧ ١/٩ ٦/٨ ٨/٨ ٦/٨ ٨/٧ ٨/٧ ٢/٧

 فوق ديپلم و ليسانس ٣/١ ٦/١ ٦/٢ ١/٣ ٢/٣ ٤/٣ ٥/٢ ٧/٢ ٩/٢

 االتر از ليسانس و دكتراب ٠٣/٠ ٠٩/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٣/٠ ٤/٠

 ساير ٨/٥ ٦/٥ ١/٥ ٦/٥ ٥/١٠ ٥/٩ ٨/٩ ٨/٨ ٤/٩

 يافته هاي پژوهش: مأخذ
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 درصد  ٨٠ مي باشد يعني    ٥٤همانند تصوير مشاهده شده در جدول       )  ٥٥(ارقام مندرج در جدول     
م كمترين سه .  فقر جامعه نصيب خانوارهاي با سرپرست بي سواد و يا داراي سواد ابتدايي شده است             

فقر نيز مربوط به خانوارهاي داراي سرپرست دكترا و باالتر از ليسانس مي باشد بطوريكه در تمامي                
همچنين نتايج مربوط به سهم فقر براي خانوارها در          .   درصد مي باشد  ٥/٠سالهاي مطالعه كمتر از     

گروههاي مختلف تحصيلي براساس مفهوم فقر مطلق و نسبي داللت برآن دارد كه سهم فقر                      
خانوارهاي دو گروه اول يعني داراي سرپرست بي سواد و داراي سواد ابتدايي طي زمان كاهش يافته                

توجيه اين مسئله آسان است     .  در حاليكه براي ساير گروهها اين سهم طي زمان افزايش يافته است           
زيرا با توجه به ساختار جمعيتي جوان كشور و با توجه به گسترش آموزش عالي در كشور و                        

زايش تعداد فارغ التحصيالن بيكار ، در طي سالهاي اخير مي توان انتظار افزايش فقر در گروههاي                اف
 .تحصيلكرده را داشت

  سهم خانوارها از فقر جامعه برحسب مناطق جغرافيايي مختلف-٥-٤

 منطقه تقسيم شدند    ٧استانهاي كشور به لحاظ نزديكي شرايط جغرافيايي، فرهنگي و اقتصادي به            
در اين قسمت به بررسي توزيع فقر خانوارها          .  اي هر كدام شاخصهاي فقر محاسبه گرديد        و بر 

بر پايه مفهوم فقر مطلق     )  ٥٦(اين نتايج در جدول     .  برحسب مناطق مختلف جغرافيايي مي پردازيم    
 . درج شده است٧٩ تا ٧١طي سالهاي 

 برپايه مفهوم فقر مطلقـ سهم خانوارها از فقر جامعه به تفكيك مناطق جغرافيايي )٥٦(جدول
 ٧٩-٧١طي سالهاي )  كالري٢١٧٩ ( 

 درصد
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري،       ١/١١ ٢/٥ ٢/٧ ٧/١٦ ٩/٩ ٣/١٢ ١٠ ٦/٢٠ ٨/١٦
 ايالم ، كهكيلويه و بويراحمد

 ان، قمفارس، اصفهان، تهر ٢/١٠ ٦/١٥ ١/١٩ ٢/١١ ٩/١٥ ٩/١٣ ٩/١٢ ٩/٧ ٨

 مركزي، كرمان، سمنان، يزد ٣/١١ ٣/١٣ ٨/٧ ٩/١٦ ٧/٨ ٩/٩ ٩ ٦/١١ ٦/١٢

 آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، زنجان، قزوين ٦/٢١ ٢/٧ ٢/١٦ ٢/١٦ ٣/١٥ ٨/١٦ ٩/١٥ ٦/٢١ ٥/٢٠

 گيالن، مازندران، گلستان و خراسان ٨/٢١ ٨/٣٣ ٩/٢٩ ٢/١٩ ٨/٣١ ١/٣١ ٨/٢٩ ١٤ ٥/٢٠

 خوزستان، لرستان، بوشهرو هرمزگان ٢/١٢ ٢/٩ ٨/١٠ ٣/١١ ٥/٨ ٦/٧ ٩/١٠ ٥/١٠ ٩/٩

 كرمانشاه، كردستان و همدان ٨/١١ ٧/١٥ ٩ ٥/٨ ١٠ ٢/٨ ٤/١١ ٦/١٣ ٦/١١

 يافته هاي پژوهش: مأخذ
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نتايج مربوط به سهم فقر مناطق مختلف نشان دهنده اين است كه بيشترين سهم مربوط به                     
خراسان و فارس، اصفهان، تهران و قم و كمترين سهم فقر              استانهاي گيالن، مازندران، گلستان،      

. مربوط به استانهاي سيستان و بلوچستان، چهار محال و بختياري، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد است              
اين نتايج با ساير مالحظات مربوط به فقر در خصوص اين مناطق مخصوصا  شاخصهاي فقر كه در                  

 مويد آن است كه     ٥٦در واقع ارقام مندرج در جدول       .  مي باشدبخشهاي قبلي ارايه گرديد سازگار ن     
استانهاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد كه در زمره                   
استانهاي محروم مي باشند در مقايسه با استانهاي برخوردار همچون تهران، فارس، اصفهان و قم                  

ي قبلي داللت برآن داشت كه استانهاي گروه اول نسبت به               كمتر دچار فقر مي باشند شاخصها     
اين مشكل با توجه به سهم جمعيتي اين استانها          .  استانهاي گروه دوم از فقر بيشتري رنج مي برند        

 گانه از كل فقر جامعه بر سهم        ٧سهم هر يك از گروههاي      )  ٥٧(در جدول   .  قابل توضيح مي باشد  
 .جمعيتي  آنان تقسيم شده است

  ٧٩ تا ٧١ـ سهم نسبي فقر مناطق مختلف جغرافيايي از كل فقر جامعه )٥٧(جدول

  درصد
 منطقه ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩
١ ٣/١ ١/١ ٥/١ ٤/١ ٨/١ ٢/٢ ٨/١ ٩/١ ٦/١ 
٢ ٥/٠ ٦/٠ ٦/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٤/٠ ٤/٠ ٤/٠ ٤/٠ 
٣ ٩/٠ ٩/٠ ٠٢/١ ١/١ ١/١ ٣/١ ١/١ ٩/٠ ٩/٠ 
٤ ٢/١ ٣/١ ١/١ ١/١ ٢/١ ٣/١ ١/١ ٣/١ ٢/١ 
٥ ٠٤/١ ٢/١ ٣/١ ٤/١ ٤/١ ٤/١ ٣/١ ٨/٠ ١/١ 
٦ ٩٨/٠ ٠٢/١ ١/١ ٠/١ ٨/٠ ٧/٠ ٠٤/١ ٩/٠ ٩/٠ 
٧ ٣٢/١ ٢/١ ٢/١ ١/١ ٣/١ ٠٣/١ ٤/١ ٧/١ ٥/١ 

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

مالحظه مي گردد مطابق انتظار سهم نسبي فقر         )  ٥٧(همانطور كه از نتايج مندرج در جدول          
ه جمعيت مورد مطالعه آنها در مناطق محروم مانند استانهاي سيستان و            مناطق مختلف جغرافيايي ب   

بدين .  است.....  بيش از دو برابر مناطق برخورداري مانند استانهاي تهران، فارس و            ....  بلوچستان و   
ترتيب اين نتايج با شاخصهاي فقر مورد مطالعه در بخشهاي قبلي كامال  سازگار است، براي مثال                   

در مقايسه با استانهاي گروه     )  سيستان و بلوچستان، ايالم، كهكيلويه و بويراحمد      (  ه اول   استانهاي گرو 
دوم نسبت به جمعيتشان از فقر بيشتري برخوردار هستند و چنانكه مالحظه مي شود در تمامي                   
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سالهاي مورد مطالعه نسبت فقر گروه اول به سهم جمعيت آنها همواره باالتر از يك مي باشد در                    
 . و يا كمتر از آن مي باشد٥/٠ در مورد گروه دوم، اين نسبت در اكثر سالها برابر حاليكه

  سهم فقر خانوارها برحسب نوع شغل سرپرست خانوار-٥-٥
سهم فقر خانوارها را از كل فقر جامعه به تفكيك بخش اقتصادي كه سرپرست                  )  ٥٨(جدول  

 ٧٩ تا   ٧١كالري طي سالهاي    )  ٢١٧٩(خانوار در آن فعاليت مي كند و بر پايه مفهوم فقر مطلق               
 .نشان مي دهد

 ـ سهم فقر خانوارها از كل فقر جامعه به تفكيك نوع شغل سرپرست خانوار و برپايه مفهوم فقر مطلق)٥٨(جدول

 درصد

 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و مديران ٢/١ ٢/١ ٢/٢ ٤/١ ٣/٠ ١/٠ ٤/٠ ٣/٠ ٢/٠

 متخصصان علمي و فني ٠٩/٠ ٠٧/٠ ١/٠ ١/٠ ٧٧/٠ ٦/٠ ٦/٠ ٧/٠ ٤/٠

 تكنسين ها و دستياران ١ ٨/٠ ٦/١ ٩/٠ ٢/١ ٠/١ ٢/١ ٢/١ ٢/١

 كارمندان امور دفتري ٥/٦ ٨/٦ ٨/٧ ٣/٦ ٧/٠ ٣/٠ ٥/٠ ٤/٠ ٤/٠

 كارمندان خدماتي و فروشندگان  ٦/٣ ٨/٣ ٩/٤ ٥/٣ ٢/٥ ٤ ٤/٤ ٤/٣ ٨/٣

 كاركنان ماهر كشاورزي ٤/٣٧ ٨/٣٨ ٣١ ٩/٣٤ ٣/٣٢ ٨/٣٠ ٣٢ ٧/٢٩ ٢/٢٨

 صنعتگران و مشاغل مربوط ٨/٤ ٤/٤ ٥/٥ ٩/٤ ٤/٩ ٢/٩ ٨/٨ ٧/٧ ٩/٧

 اپراتور ماشين االت و مونتاژكارها ٨/٣ ٦/٣ ٣/٥ ٣/٣ ٩/٥ ٨/٣ ٦/٥ ٢/٤ ٦/٤

 كارگران ساده خدمات ٧/١٩ ٥/١٨ ٦/٢٠ ٤/٢٣ ١/٢٧ ٢/٢٦ ١/٢٨ ٢/٣١ ٨/٢٦

 ساير ٩/٢١ ١/٢٢ ٨/٢٠ ١/٢١ ٢/١٧ ٩/٢٣ ٢/١٨ ١/٢١ ٤/٢٦

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

 
 -نتايج فوق نشان مي دهد خانوارهايي كه سرپرست آنها داراي مشاغلي از نوع تخصصهاي علمي              

فني، قانونگذاري مي باشند از كمترين سهم فقر برخوردار هستند در حاليكه خانوارهايي كه                      
زي، كار ساده خدمات، كار امور دفتري هستند از             سرپرست آنها داراي مشاغلي مانند كشاور       

اين نتايج كامال  با نتايج شاخصهاي فقر كه قبال  ارائه            .  باالترين سهم فقر جامعه برخوردار هستند      
نتايج فوق همچنين نشان مي دهد سهم گروههاي فقير از كل فقر جامعه در               .  گرديد سازگار است  

اين امر بر بهبود    .  هاي كمتر فقير، افزايش يافته است     طي زمان كاهش يافته است و سهم فقر گروه        
 .وضعيت توزيع فقر در جامعه بين مشاغل مختلف داللت دارد ام ا هنوز نابرابري زياد مي باشد
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) خط فقر معكوس ضريب انگل     (  از آنجا كه وضعيت مربوط به توزيع فقر برحسب فقر نسبي                
نتايج در جداول   .  از تكرار آن خودداري گرديد    مشابه تصوير ارائه شده براي فقر مطلق است لذا            

 .ضميمه آمده است

  سهم فقر خانوارها از فقر جامعه برحسب نوع تصدي در شغل سرپرست خانوار-٥-٦

سهم فقر خانوارها از فقر جامعه برحسب نوع تصدي در شغل سرپرست خانوار              )  ٥٩(در جدول   
 .  درج شده است٧٩ تا ٧١طي سالهاي )  كالري٢١٧٩(بر پايه مفهوم فقر مطلق 

  كالري ٢١٧٩ـ سهم خانوارها از فقر جامعه برحسب نوع تصدي در شغل سرپرست خانوارها برپايه خط فقر )٥٩(جدول

 ٧٩ تا ٧١طي سالهاي 

 درصد
 شرح ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩

 كارفرما ٤/٤ ١/٦ ٥/٦ ٤/٤ ٦ ٤/٣ ١/٤ ٨/٢ ٣

 كاركن مستقل ٩/٤١ ٢/٤١ ٥/٣٧ ٨/٣٦ ١/٣٨ ٤/٣٧ ٧/٣٩ ٩/٣٧ ٢/٣٥

 كاركن بخش عمومي ١/٨ ٦/٨ ٦/١٢ ٢/٨ ٨/٦ ٨/٣ ٢/٥ ٧/٣ ٦/٢

 كاركن بخش خصوصي ٤/٣٠ ٤/٢٧ ١/٢٨ ٣/٣٠ ٢/٣٢ ٩/٣١ - - -

 كاركن فاميلي ١٥ ٧/١٦ ٣/١٥ ٣/٢٠ ٩/١٦ ٥/٢٣ ٥٠ ٥٥ ٥٩

 يافته هاي پژوهش: مأخذ

كاركن مستقل و كاركن بخش      نتايج فوق داللت برآن دارد كه سهم فقر خانوارها با سرپرست              
 درصد در نوسان بوده است در حاليكه سهم فقر خانوارها با سرپرست                 ٤٠ تا ٣٠خصوصي بين   

 درصد بوده   ٤مي باشد و در بقيه سالها نيز كمتر از         )  ١٣٧٣( درصد   ٥/٦كارفرما در بيشترين حالت     
 برابر  ٧٣ در سال    براي خانوارهاي بـا سرپرست كـاركن بخش عمومي نيز حداكثر سهم فقر           .  است

همچنين براي خانوارهايي كه     .   درصد بوده است    ٨ درصد بوده و در بقيه سالها كمتر از             ٦/١٢
 ٣ درصد بوده و در طي       ٢٣ تا   ١٥كاركن فاميلي بوده اند سهم فقر جز در سه سال آخر مطالعه بين             

 سهم  ٧٩ سال    به شدت افزايش يافته است بطوريكه در       ٧٩ تا   ٧٧سال آخر مطالعه يعني سالهاي      
 . درصد مي باشد٥٩فقر اين گروه از كل فقر جامعه معادل 
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  جمع بندي -٥-٦

در مجموع نتايج مربوط به توزيع فقر بين خانوارها برحسب خصوصيات مختلف اقتصادي،                   
 :اجتماعي خانوارها داللت برآن دارد كه

توجه به سهم نسبي    اين نتايج حتي با      .  سهم فقر جوامع روستايي بيشتر از جوامع شهري است          
 .جمعيت تشديد مي گردد

 .روند زماني سهم فقر در جوامع شهري افزايشي و در جوامع روستايي كاهشي بوده است

 سال بيشترين و سهم     ٥٥ سهم فقر گروه سني باالي        ١٣٧٩ تا   ١٣٧١طي سالهاي مطالعه يعني     
 . سال از فقر جامعه كمترين درصد بوده است٢٥گروه سني زير 

ي مطالعه سهم فقر خانوارهاي با سرپرست بي سواد يا داراي سواد ابتدايي، بيشترين و                طي سالها 
 .سهم خانوارهايي كه سرپرست آنها داراي مدارك ليسانس و باالتر بوده كمترين درصد بوده است

تحول زماني فقر برحسب پايه تحصيلي سرپرست خانوار داللت برآن دارد كه در گروههاي                   
يي و بي سواد سهم فقر كاهش يافته و برعكس در گروههاي داراي مدارك باال                 داراي سواد ابتدا  

 .سهم فقر افزايش يافته است

برخوردار مانند استانهاي فارس، تهران، اصفهان پايين و برعكس         )  استانهاي(  سهم فقر در مناطق     
حمد بيشترين  سهم فقر در استانهاي محروم مانند سيستان و بلوچستان و ايالم، كهكيلويه و بويرا                

 .مقدار است

، متخصصان  .....سهم فقر خانوارهايي كه سرپرست آنها جزء قانونگذاران، مقامات عالي رتبه و               
علمي و فني، تكنسين ها و دستياران آنها و صنعتگران هستند كمترين و سهم فقر خانوارهايي كه                    

ري مشغولند بيشترين   سرپرست آنها در مشاغل كشاورزي، فعاليتهاي ساده خدماتي و امور دفت             
 .مي باشند
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 منابع و مآخذ      

موسسه /   تحليل و بررسي اقتصادي فقر      –“  آيا فقيران ا فزايش يافته اند ؟       ”.  اخوي ، احمد   -١
 .١٣٧٥ –مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 

ـ مجله  “  اثر سياستهاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد         ”.  پروين ، سهيال و زيدي ، راضيه         -٢
 ..٨٠بهار و تابستان / ٥٨شماره / تصادي تحقيقات اق

 پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد ـ        –“  اثرات تعديل اقتصادي بر فقر     ”  .  حسن زاده ، علي    -٣
 .٢٤٧شماره . ٧٢-٧٣دانشكده اقتصاد عالمه طباطبايي ـ سال 

ـ مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي     “  بررسي تعادل فقر از ديدگاه سيستمي       ”  .  فاتحي، علي  -٤
 .١٣٧٥ ارديبهشت ٣١ تا ٢٩ـ سازمان برنامه و بودجه ) جلد دوم(ه فقر و فقرزدايي مسئل

 مجموعه مقاالت   –“  بررسي برخي عوامل ايجاد فقر در اقتصاد ايران        ”.  فطرس، محمدحسن  -٥
 ٣١ تا   ٢٩ـ سازمان برنامه و بودجه        )  جلد دوم (گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي         

 .١٣٧٥ارديبهشت 

پايان نامه دكترا ـ دانشكده اقتصاد      .  “كاهش فقر، كارايي و نابرابري در ايران        ”.صمدي، سعيد  -٦
 .٦٣٥دانشگاه تهران، شماره 

فصلنامه .  “اثرات پرداخت يارانه كاالهاي اساسي بر فقر و شاخصهاي فقر         ”.  سيدكاظم ، مهدي   -٧
 ..٨٠، تابستان ٣ناظر اقتصاد ـ شماره 

فصلنامه (پژوهشها و سياستهاي اقتصادي      .  “فقر  بررسي يارانه و خط      ”.  اسالمي، سيف اهللا   -٨
 .١٣٧٩زمستان / ٤شماره / سال هفتم) علمي ، ترويجي

تخصصي بانك  (نشريه روند   .  “اندازه گيري و تجزيه و تحليل فقر و نابرابري        ”  .  ملك، فردريك  -٩
 .١٣٧٨ سال ٢٧ و ٢٦شماره .) ا.ا.مركزي ج

شماره /  ٧٨ مطالب آماري، تابستان     ، گزيده “HPIشاخص فقر انساني    ”  .  خانقاهي، سيروس  -١٠
٤١. 
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. “  مقايسه وضعيت رفاهي خانوارهاي شهري در شروع و پايان برنامه اول            ”نيلي ـ فرهاد،     -١١
 ـ سازمان برنامه و بودجه     )جلد دوم (مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي          

 .٧٥ ارديبهشت ٣١ تا ٢٩

 در ايران برحسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي         اندازه گيري فقر  ”.  خدادادكاشي، فرهاد  -١٢
 ـ پاييز   ٨پژوهشنامه بازرگاني ـ فصلنامه شماره       .  “  در ايران “  سن”كاربرد شاخص   :  خانوارها
١٣٧٧. 

بررسي مقايسه اي فقر در مناطق شهري استان مازندران و            ”.  غالمي نتاج اميري ، سعيد      -١٣
 .٥٥٧ ـ شماره ١٣٧٧رساله كارشناسي ارشد ـ سال “ كشور

 ساله روستاهاي حومه بندرعباس و   ٥ تا   ٢وضعيت تغذيه كودكان    ”.  نجم آبادي، شهاندخت   -١٤
). جلد دوم (مجموعه مقاالت گردهمايي بررسي مسئله فقر و فقرزدايي           .  “  عوامل مؤثر بر آن    

 .١٣٧٥سازمان برنامه و بودجه، ارديبهشت 

تري دانشگاه تربيت مدرس    رساله دك .  “  زمينه هاي اقتصادي فقر در ايران     ”.  پروين، سهيال  -١٥
 .١٣٧٢ـ سال 

برآورد خط فقر در مناطق شهري استان تهران و مقايسه تطبيقي آن             ”.  حكمتي فريد، صمد   -١٦
 .١٣٧٩ ـ سال ٦٩٢دانشكده اقتصاد ـ دانشگاه تهران ـ شماره “ با كل كشور

“ نقش الگوي مناسب و متعادل مصرف خوراك در امحا فقر شهري            ”...  .  اصغرزاده، عبدا  -١٧
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