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 ****انيحاجي محمدهاد ،***يقاسم نيعابد ،**يسحاب بهرام ،*يواهرج اريبخت
  

گيـري آن و   صورت يك معضل جهاني فراروي جامعه بشري بوده اسـت و انـدازه        ه   فقر همواره ب   :مقدمه
با توجه به ضرورت و اهميـت مقابلـه         . يي در متون اقتصاد توسعه جايگاه خاصي دارد       فقرزداهاي    نيز راه 

هاي حمـايتي و      اد واجد شرايط استفاده كننده از برنامه      با بحران فقر از يك سو و اهميت آن در تعيين افر           
در اين پـژوهش بـرآورد حـداقل معـاش و           .گيري كرد    اجتماعي، الزم است فقر را در جامعه اندازه        تأمين

  . ، مد نظر قرار گرفته است1375ـ1387روند تغييرات آن در مناطق شهري استان كردستان، طي دوره 
هاي هزينه اي كشور، آمارهـاي مربـوط بـه           هاي مربوط به دهك     مل داده  آمارهاي مورد استفاده شا    :روش

هزينه خانوارهاي شهري استان كردستان و شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهـاي شـهري              
براي تخمين حـداقل معـاش منـاطق شـهري اسـتان از             . باشد  كردستان به تفكيك هشت گروه كااليي مي      

 نيـز از تقاضـاي      HLES و براي تخمين حداقل معاش بـه روش          ،)HLES( روش حداقل عادات نسبي   
  . سيستم مخارج خطي استفاده شده است

 1375هاي به دست آمده حداقل معاش براي يك خانوار شـهري اسـتان در سـال                    براساس يافته  :ها  يافته
 ريـال   39555095 بـه    1387 ريال در ماه بوده، كه اين رقم در سال           9/406744 ريال يا    4880939معادل  

بگونه اي كه نرخ رشد متوسط ساالنه خـط فقـر           .  ريال در ماه رسيده است     3296258يعني چيزي حدود    
، 75-87همچنين در طي دوره .  درصد بوده است42/19 معادل 75-87در مناطق شهري استان طي دوره  

داده ترين سـهم را بـه خـود ختـصاص              كه گروه مسكن، سوخت و روشنايي بيش       1379به استثناي سال    
تـرين سـهم از       ترين سهم و گروه بهداشت و درمان داراي كم          ها داراي بيش   است، همواره گروه خوراكي   

   .حداقل معاش، بوده است
ـ م بررسـي شـده،    ةدوري  ط فقر خط هرچند دهد   نتايج نشان مي   :نتايج  معـادل ي  ا سـاالنه  متوسـط  رشـد  زاني

  .ميهست آن كاهش شاهد 1382 تا 1381 و 1379 تا 1378 مقطع دو در است، داشته درصد 42/19

 
 ،)تايد پانل (شده ادغامي ها داده ،ينسب عادات حداقل فقر، معاش، حداقل كردستان، استان: ها كليدواژه

  يخط مخارج ستميس
  14/2/91:                                  تاريخ پذيرش24/5/90: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسندة مسئول( <b.javaheri@modares.ac.ir>.  كردستان دانشگاهي، علوم اقتصادي دكترشجوي دان*
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  مقدمه
 و آني  ريـ گ اندازه كه يطور به است؛ بوده يبشر ةجامع يفرارو يجهان يمعضل همواره فقر
 در گــاهيجا نيــا. دارد خــاص يگــاهيجا توســعه اقتــصاد متــون در آن بــا مقابلــهي هــا راه
ي ا بـه گونـه    دارد،ي  تر  بيش تياهم توسعه حال در يكشورها ياقتصاد يها يگذار استيس
توسـعه   يكـشورها  ه و درآمـد  يجهان يبه صورت موج  يي  زدا فقر و فقر ةمسئل به توجه كه

 يهـا   سـال  بـه  حركـت  نيا آغاز. است داده قرارتأثير   تحت كشورها ريسا از شيب را نيافته
 ةبرنامـ  رشيپـذ  بـه دليـل    ،هـا   سـال  نيا در. گردد يبرم 1980 ةده آغاز و 1970 ةده يانيپا

 و فقـر  بـه  كـشورها،  از ياريبس توسط يساز يخصوص وي  ساز آزاد و يساختار اصالحات
  .شد توجه يجد طور به ريپذ بيآسي قشرها زا تيحما
ياد شـده    ياقتصادي  ها برنامه ياجرا كه معتقدند فقر ةنيزم در نظران صاحب از ياريبس 

 از يريجلـوگ  هـدف  بـا  و يتيوضـع  نيچنـ  بـه  واكنش در. است شده فقر گسترش موجب
. آوردنـد  يرو يعملـ  و نينهـاد  اقـدامات  بـه ي  ا منطقه و يالملل نيب ينهادها فقر، گسترش
 ييايدن جاديا يبرا يجهان بانك. نهاد نام فقري  كن شهير ةده را 1990 ةده متحد ملل سازمان

 يبرخوردار و مسكن ةتوسع و يگرسنگ حذف يبرا مؤثر اقدام به را انيجهان فقر، از يعار
 يهـا  يهمكـار  سازمان ،1996 سال در نيهمچن. كرد دعوت آموزش و بهداشت از يعموم
 ريـ فق افـراد  از يمـ ين ،يجهـان  مـشاركت  از طريق  كه كرد يگذار هدف 1عهتوس و ياقتصاد
  ). 1381، يخدادادكاش (شوند خارج ديشد فقر تيوضع از 2015 سال تا بتوانند
 ،ياقتصاد يسامانده طرح و توسعهي  ها برنامه قالب در فقر، با مبارزه يبرا زين رانيا در

 امـا . اسـت  شـده  ميتنظـ  و هيـ تهيـي   زدا قـر ف ةحـ يال بار چندين و شده انجاميي  ها ينيب شيپ
 در ينيعي نمود اتخاذشده يها استيس و نشد منجر يعمل ياقدام به ها برنامه نيا ت،يدرنها
. اسـت  نكرده دايپ شده، انجام يمالز و يجنوب ةكر و نيچ يكشورها در آنچه همانند عمل،
 نيا البته. باشد ياجتماع تأمين و رفاه ةوزارتخان سيتأس گذشته يها تالش تمام ةجينت ديشا

                                                           
1- OECD 
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 ييروستا و يشهر جوامع رفاه شيافزا و روزافزون ينابرابر و فقر با مبارزه يبرا وزارتخانه
  .است نداده انجامي ريچشمگي ها برنامه و اقدامات كشور
 واجـد  افـراد  نيـي تع در آن تياهم و فقر بحران با مقابله تياهم و ضرورت به توجه با
 جامعـه  در را فقـر  اسـت  الزم ،ياجتماع تأمين و يتيحماي  ها برنامه زا كننده استفاده طيشرا

ـ ا در. كـرد ي  ريگ اندازه ـ ز آن اسـت؛     ي نخـستين قـدم شـناخت فقـر و معنـا           جهـت،  ني  راي
 در  يم علوم اجتمـاع   ير مفاه ي مانند سا  زين فقر مفهومانديشمندان مختلف، در طول زمان، از       

 همچـون   يهـاي گونـاگون     ر همـواره در حـوزه     مفهوم فقـ  . اند  استفاده كرده   گوناگوني يمعان
 همچـون   يميفقر از همان ابتدا با مفاه     . استاست مطرح شده    يشناسي و س    اقتصاد و جامعه  

 همچون توسـعه و     يميشدن مفاه  خته بوده و اكنون، با مطرح     يآم   درهم ي و قشربند  ينابرابر
  . ده شده است آن افزويدگيچي بر پياسي و سي و اجتماعي اقتصاديريز رفاه و برنامه

ـ فقر مطلـق بـر ا     . ف كردند يه، فقر را به مفهوم فقر مطلق تعر       يف اول يمعموالً در تعار   ن ي
شت را نداشته باشد كـه      ي مع ي برا ي اساس يازهايشود كه هر فرد حداقل ن       ف مي ياساس تعر 

 اسـت   يزان درآمد يدرنتيجه، خط فقر مطلق م    . كند   را دچار مشكل مي    يها و   نشدن آن   تأمين
ـ بـه ا  .  كنـد  تـأمين  خود را    ياجات اصل يتواند احت   تر از آن نمي     ا كم كه شخص ب   ن منظـور،   ي

) 1993 (ياز نظـر هـارو    . شـود   گر جمـع مـي    يكـد ي محاسـبه و بـا       ي اساسـ  يمت كاالها يق
ـ ه عبـارت اسـت از تغذ      ياجات پا ياحت  يو راونتـر  ) 1889(بـوث   . ه و مـسكن و بهداشـت      ي

نـشدن   تأميناند و  ن كردهيي تعي انساني اساسيازهاينيز غذا و مسكن و پوشاك را ن  ) 1901(
ن تفـاوت  ي خط فقر مطلق، همة از انتقادات مهم به محاسب     يكي. اند   فقر دانسته  ةها را نشان    آن
 وجود ندارد تـا     ي اساس يازهاي ن ي رو يدر اصل، توافق  . اي انسان است    هي پا يازهايف ن يتعر

 فقر  مفهوم مطلق، فقر فيتعر رد موجود تعدد نيا به توجه با. ف شود ي آن فقر تعر   يبر مبنا 
  .  مطرح شدينسب

 ياسـتانداردها  نتواننـد  كـه  داننـد  يمـ  ريفق را يافراد ،ينسب فقر خطف  يبا توجه به تعر   
ن اسـت كـه     ي ا ي در فقر نسب   موجود مشكل.  خود را برآورده كنند    ة جامع در موجود يزندگ
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 فقر در جامعـه در      ة محاسب يراد درآمد افراد جامعه را ب     يا با يآ. گيري شود   د اندازه يچگونه با 
 تيماه به دليل رو، نيا از ؟ كردگيري تصميم در جامعه يا اينكه براساس نابرابر ينظر گرفت   

 ارائـه  فقـر  يبـرا  يمتفـاوت  فيتعار ها، پژوهش و موجود منابع در فقر يبعد چند   و دهيچيپ
 معتقدنـد  و كنند يم ديتأك فقر ةمقول  1بودن يهنجار بر ينوع به فيتعار نيا ةهم. است شده
ي نظرة  نيشيپ مرور. كرد جدا ريفق ريغ از را ريفق توان يم هتعيين شد  شيپ از فيتعار با فقط

ـ د وجـود  بـه دليـل    كـه  دهـد  يمـ  به دست  را جهينت نيا فقر مربوط به  ياقتصاد  يهـا  دگاهي
 ،يعلمـ  پژوهش هر در ازآنجاكه. است شده ارائه واژه نيا از زين يمتعدد فيتعار متفاوت،

 اسـت،  ياقتـصاد  غالباً زين ما ديد و است ينيب شيپ و نييتب اصل دو بر يمبتن هيفرض هر ةارائ
 از. اند وابسته ياقتصاد تيوضع به كه باشد ييازهاين ةرنديدربرگ ديبا هم فقر به نگرش نوع

 رفق زانيم ةمحاسب امكان آن، براساس تا ميهست فقر از ياتيعمل يفيتعر ةارائ از ناچار رو، نيا
  .شود فراهم
 عبـارت  كـه  شـده  فيتعر» معاش حداقل «نداشتن به ينسب فقر مفهوم پژوهش، نيا در
 ةجامعـ  در كـه  يزنـدگ  ياسـتانداردها  از نيمعـ  يسطح تأمين در خانوارهاي  ناتوان از است
  ). 1386 ،يگرج وي ريم هيسا وي محمد (شود مي داده صيتشخ مطلوب و الزم يفعل

  
  قيتحقة نيشيپ

ـ زي  ها نمونه به توان يم ها آن ةازجمل كه است شده انجام در زمينة فقر  ي  اوانفر قاتيتحق  ري
  :كرد اشاره

 اسـتان ي  شـهر  منـاطق  معـاش  حداقلي  ا مطالعه در) 1385 (يگرج ،يريم هيسا ،يمحمد ـ
 حـداقل  ج،ينتـا  براساس. كردند نييتع يخط مخارج ستميس روش از استفاده با را الميا

 ،1383 سال در كه بوده الير 500 و هزار 460 و ونيليم 6 با برابر 1374 سال در معاش
  .است دهيرس الير 271 و هزار 287 و ونيليم 27 رقم به

                                                           
1- normative 
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 تـا  1369 يهـا   سـال  يطـ  را همـدان  استان يشهر مناطق ينسب فقر خط) 1384 (يگرج ـ
 و سرشمار نسبتي ها شاخص سپس. است كرده نييتع HLES مدل از استفاده با 1379
  .است كرده محاسبه زين را فقرا نيب درآمد ينابرابر و يدرآمد فشكا نسبت

 روش براسـاس  و) LES (يخطـ  مخـارج  ستميس از استفاده با را فقر خط) 1385 (يملك ـ
  .است كرده برآورد) ISUR (يتكرار رمرتبطيغ ظاهر به يها ونيرگرس

 كـرده  استفاده كشور فقر خط آوردن به دست  يبرا يذهن فقر خط روش از) 1383 (ندرلو ـ
 كـه  شـود   مـي  بـرآورد ي  ا نـه يهز ،يخطـ  مخـارج  ستميس كمك به روش، نيا در. است

 خـط  نيتخمـ  در. انـد  داشته مخارج از يحداقل به عنوان  ييروستا و يشهر يخانوارها
  .است شده استفاده ييكاال گروه هشت در 1381 تا 1374 يها سال مخارج آمار از فقر

 1999ي  ها  سال ةفاصل در ل،يبرز در فقر بر را متيق راتييغت اثر) 2006 (يكاكوان و سان ـ
 و فقـر  يمتـ يقي  هـا  كـشش  خـود، ي  هـا  يبررسـ  در ها آن. كردندي  ريگ اندازه ،2006 تا

 محاسـبه  فقـر  شـدت  و فقـر  شـكاف  و فقر شمار از جمله نسبت   را گريدي  ها  شاخص
  .كردند

 با ها آن. كردند مطالعه را رفق ضد يابزارها و ها طرح و ها استيس) 2006 (اكسو و اسبرج ـ
 شـاخص  از روز، در كايامر دالر كي درآمد براساس اطالعاتي  آور جمع وي  ريگ نمونه
  .كردندي بررس نيچ در را ينابرابر و فقر ةانداز و فقر ميمفاه و كردند استفاده سن

ـ پا فقر كاهش يبرا را يطرح ،ييدارا روش از استفاده با) 2006 (بارت و كاتر ـ  رائـه ا داري
 تـر  قيعم درك يبرا را يروش آن، يها حل راه و فقر يها دامية  نظر ميترس با ها آن. دادند
 .كردندي معرف داريپا فقر ساختار و فقر ةانداز

ـ ا يب ايجوال ـ : فقـر ي  شناسـ  تيـ جمع «عنـوان  بـا ي  ا مطالعـه  در) 2011 (1گـران يد و ساكسي
 و عمق و سطح ،»نيسكانسيو دري  التيا و فدرالي  ها استيس راتيتأث و فقري  ريگ اندازه
ـ ا و فـدرال ي  هـا  دولت يها كمكي  ها برنامه راتيتأث و فقر روند  در فقـر ي  رو راي  التي

                                                           
1- Julia B. Isaacs, Joanna Young Marks, Katherine A. Thornton, and Timothy M. Smeeding 



 45اره  شم،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
158 

ـ ا دهـد  يم نشان جينتا. اند كردهي  بررس سالمندان، و كودكان بربه ويژه    ن،يسكانسيو  ني
  .است گذاشته مثبت يريتأث گروه دو نياي فقراي رو ها كمك

ـ برز فقـر  «عنـوان  بـا  خـود ي  بررس در) 2009( 1يساالرد پاوئوال ـ ـ  در لي  داخـل  در و نيب
 ةجامعـ  در را فقـر  ،»خـاص ي  هـا   گروه فقر خطوطيي  ايجغراف تجزيه و تحليل  : ها  گروه
تجزيـه و    دهـد  يمـ  نـشان  جينتا. است كرده محاسبه را FGT شاخص وي  بررس ليبرز

 فقـر  خـط  نيـي تعي  هـا  روش ريدر مقايسه با سا    ها  گروه داخل در و نيب در فقر تحليل
  .است تر مناسب و تر جامع

 تيـ امن تجزيـه و تحليـل     «ةمقال در) 2008 (2ديدهير اميليو و بابو سورش و رهوي  ريوال -
 ويي  غـذا  فقـر  خـط ي  نـوع  ،»قزاقستاني  مورد ةمطالع: يمركزي  ايآس در فقر ويي  غذا
 دهـد  يم نشان آمده به دست  جينتا. اند كردهي  بررس جامعه در راي  عموم فقر خطي  نوع
  .دارندي عموم فقر قزاقستان ةجامع اعظم بخش كه

  
  قيتحقي نظر چارچوب

ي متفـاوت  فيتعـار  هـا،  پژوهش و موجود منابع در فقر،ي بعد چند  و دهيچيپ تيماه به دليل 
 ديـ تأك فقـر  ةمقول بودن يهنجار بري  نوع به ف،يتعار نيا ةهم اما است؛ شده ارائه فقري  برا

 رجـدا يرفقيغ از را ريـ فق تـوان  يمـ  هتعيين شد  شيازپ فيتعار با فقط قدندمعت ها آن. اند كرده
. اسـت  هتعيين شد  شيازپ يشرط و 3مشاهده نيبي  ا سهيمقا ازي  حاك شهيهم فقري  عن ي كرد؛
ة دربـار  تفكـر  نـوع  نخـست، : دانست عوامل نيا ازي  ناش توان يم زين را ها تفاوت نيا علت
 بـه  بـاور  ،ياجتمـاع  عـدالت  مفهـوم  از برداشـت  او،ي  اجتماع نقش انسان،ي  وجود ةفلسف

 دوم، ؛)1999 4ك،يـ نيبولتو (آن امثـال  وي  بـوم  ستيز تيوضع جمع، اصالت يا فرد اصالت
  . شود مي منجر فقر ازي ديجد فيتعر هر يك به نبود كهي انسان متنوعي ازهاين

                                                           
1- Paola Salardi   2- Valerie Rhoel, Suresh Babu and William Reidhead 
3- observe     4- BoItvinik 
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 تيوضـع  تمـدن،  و شرفتيـ پ ةمرحلي  مكان وي  زمان تيموقع برحسبي  انساني  ازهاين
 مناسب، ةيتغذ مانند انسان،ي  معنو وي  مادي  ازهاين. ابدي يم رييتغ... وي  فرهنگ سطح وي  فن

 فقـر  بـا  رابطه در تواند يهر يك م   ت،يامن نيتضم و شغل داشتن مسكن، وپرورش، آموزش
 از كـه  استي  فرهنگ وي  اقتصاد وي  اجتماعي  ا دهيپد فقر گفت توان يم نيبنابرا. رديگ قرار
 اطـالق ي  كـس  بـه  زيـ ن ريـ فق. شود  ميي  ناشي  انساني  ازهاين حداقل تأمين دري  ناتوان اي نبود
 بـا . نـدارد  راي  زنـدگ ي  اساسـ ي  ازهـا ين و اتيضـرور  تأميني  براي  كافيي  توانا كه شود  مي
 وجـود  بـه دليـل    كـه  افـت يدر تـوان  يمـ  فقـر  مربوط بـه  ي  اقتصادي  نظر ميمفاه بهي  نگاه

 تـوان  ياز جمله م   كه است شده ارائه مقوله نيا از زيني  متعدد فيتعار متفاوت، يها دگاهيد
  : كرد اشاره ريزي ها دگاهيد به

 ه،يتغذ بودن نامناسب اي به صورت نبود را آن فقر،ة دربار خود مطالعات در) 1979 (1تانسند
  . كند يم فيتعر جامعه هر در متداول و معمولي ها تيفعال و خدمات ،يزندگ امكانات
ـ ا كه كند يم انيب فقر مختلف فيتعار به اشاره با) 1981 (سن  بـه ي  همگـ  فيتعـار  ني

 مفهـوم ي  نـوع  خـود  زيـ ن تيمحروم كه در حالي است   نيا. كنند يم اشاره تيمحرومي  نوع
 بـا  مختلفي ها زمان در دارد امكان كه شود مي نييتعيي هنجارها براساس و استي  اجتماع

  . باشد داشته فرق هم
 يدسترسـ  فقـر،  اول، مفهـوم  در: كند يم انيب را وممفه دو فقري  برا) 1989( 2نسونيآتك
ـ  ها نهيهز كل هرگاه آن، طبق كه است ينيمعي  شتيمع امكانات به نداشتن  مـصرف  زانيـ م اي
 دوم، مفهوم در. شود  ميي  تلق ريفقي  و باشد، تر  كمي  نيمع حد از فرد توسط خاصيي  كاالها
 زانيـ م از فرد درآمد اگر كه تاسي  اقتصاد وي  اجتماع امكانات و منابع ازي  برخوردار حق
  . يافت نخواهد دست ها آن به باشد، تر كمي نيمع

 فقـر  كه است آمده) 2001ـ2002 فقر، با مبارزه(ي  جهان بانكي  جهان ةتوسع گزارش در
 و يريپـذ  بيآسـ  همان فقر است، نييپاي  انسان ةتوسع يا درآمد نبودن يكاف از فراتري  زيچ

                                                           
1- Townsend    2- Atkinson 
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  ). 1381 ،يجهان بانك (تاس دهيعق ابراز و قدرت نداشتن
 نـشدن،  درمـان  و بـودن    مـار يب پوشاك، و سرپناه نداشتن بودن، گرسنهي  عني بودن    ريفق

 به دليـل   كودك دادن دست از نده،يآ از هراس شغل، نداشتن نرفتن، مدرسه و بودن  سواد يب
 فرد كيي  ها ييتوانا «ظرسنبه ن  آنچه ها تيمحروم نيا ةهم زه،يپاك آب به نداشتن يدسترس

 خـود  ةاراد از رونيـ ب ناسـازگار  عيدر مقابـل وقـا     فقـرا . كنـد  يم محدود» شود  مي محسوب
). 43 همـان،  (كننـد  يمـ ي  بدرفتار آنان با جامعه وي  حكومتي  نهادها اغلب و رنديپذ بيآس

 اريبـس  فيتعـار  فقـر  كـه  گفـت  تـوان  يمـ  نه،يزم نيا در ها دگاهيد تنوع به توجه با نيبنابرا
 وابـسته ي  اقتـصاد  تيوضـع  بـه  كـه  باشديي  ازهاين ديبا فقر به نگرش نوع .داردي  ا گسترده
ي مبتنـ ي  نـ يب شيپ و نييتب اصل دو بر هيفرض هر ةارائي  علم پژوهش در نكهيا به دليل  است؛
 ميهـست  فقـر  ازي  اتيعمل يفيتعر ةارائ از رو ناچار   از اين . استي  اقتصاد غالباً ما ديد و است

  . شود فراهم فقر زانيم ةمحاسب امكان آن، براساس تا
 بهداشت، مسكن، پوشاك، خوراك، شامل عمدتاً اقتصاددانان مطالعات دري مادي ازهاين

. است فراغت اوقات گذراندن و ورزش خانواده، ليتشك مد، آ و رفت ويي  جا جابه آموزش،
 عنوانبه   رد،يگ يدربرم را ها انساني  ستيز مختلفي  ها جنبه كه ازهاين نيا ازي  حداقل عموماً
 بـودن   يناكـاف  و بـه صـورت نامناسـب      فقـر  و شـود   مي نييتعي  رفتنيپذي  زندگ سطح حداقل
 1ن،يالمـ  يفـود  (شود  مي فيتعري  رفتنيپذ سطح حداقل نيا ةيتهي  برا منابع عموماً و درآمدها

 سـطح  حـداقل  نكـه ياز جمله ا   است؛ همراهي  مفهومي  ها يدگيچيپ با فيتعر نيا البته). 1996
 نجاسـت يا در د؟يرسي  رفتيپذ حداقل يسطح به ديبا چگونه نكهيا و عناست؟م چه بهي  زندگ
   .شود مي مطرح... و معاش حداقل فقر، خط ،ينسب فقر مطلق، فقر همچوني ميمفاه كه

 استاني شهر مناطق در آن راتييتغ روند و معاش حداقل برآورد به دنبال حاضر قيتحق
ـ ا مربوط بـه   آماري  بررس يبرا. است ،1387 تا 1375 ةدوري  ط كردستان، ي بـرا  و دوره ني

 يمقطعـ  و يزمـان  يسـر ي  ها داده بيترك روش از ،يآزاد ةدرج و مشاهدات تعداد شيافزا
                                                           
1- Foday Lamin 
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ي ا نـه يهز يهـا  دهـك  مربوط به  يآمارها كمك به ابتدا پژوهش، نيا در. است شده استفاده
 توابـع  ط بـه  مربـو  يهاβi است، شده منتشر ييكاال ةگان هشتي  ها  گروه يبرا كه كشور كل

 ييكـاال  گـروه  پـنج  بـه  ييكـاال  گروه هشت كه است ذكر انيشا. اند شده زده نيتخم انگل
 و بهداشـت  ،ييروشـنا  و سوخت و مسكن كفش، و پوشاك ،يدخان و يدنيآشام ،يخوراك
ي هـا   گـروه ي  هـا  نـه يهز مجمـوع  ةرنـد يدربرگ ريسا گروه. است افتهي كاهش ريسا و درمان
 كاالها و يسرگرم و ليتحص ح،يتفر مبلمان، و هياثاث لوازم، اطات،ارتب و نقل و حمل ييكاال
 از يمـصرف  خـدمات  و كاالهـا  مـت يق شـاخص  زيـ ن اساس نيا بر. است متفرقه خدمات و

 گـروه  مـت يق شـاخص  سـنجش ي  بـرا . اسـت  افتهي كاهش شاخص پنج به شاخص هشت
 ،ييروشـنا  و سـوخت  و مسكن گروه كفش، و پوشاك گروه ،يدخان و يدنيآشام ،يخوراك
  :است شده استفاده ريز ةرابط از ريسا گروه و درمان و بهداشت گروه

  
ــاخص ×        )                                  (     ــت شـ ــريح قيمـ ــصيل و تفـ ــرگرمي و تحـ    ×)                 + (سـ

  
ــاثاث و لــوازم قيمــت شــاخص×       )            + (نقــل و حمــل قيمــت شــاخص    ×   )                             + ( هي

  
  ساير گروه قيمت شاخص  =متفرقه خدمات و كاال قيمت شاخص

  

 بـه  گـروه  هشت از ها متيق شاخص آن، تبع به و ييكاالي  ها  گروه كاهش ياصل ليدال
  :است ريز شرح به گروه پنج

   اند؛ شده معنا يبي از نظر آمار ياقتصادسنج روابط ينيتخم عوامل از يتعداد ـ1
 نيتـر  مهـم  و نيتـر  عمـده  جـزو  بهداشت و مسكن پوشاك، خوراك،ي  ها  گروه معموالً ـ2

  . است استان يشهر يخانوارهاي ا نهيهزي ها گروه
  
  
  

  هزينه گروه
 هزينه گروه

 هزينه گروه تفريح و تحصيل و سرگرمي
 هزينه گروه

 هزينه گروه
 وههزينه گر

 هزينه گروه كاالها و هزينه
 هزينه گروه
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  روش
ي اكتـشاف  نوع از از نظر هدف،   وي  ليتحل وي  فيتوص نوع از از نظر روش   حاضر قيتحق

  :از است بارتع قيتحق نياي براتعريف شده  اهداف نيتر مهم. استي كاربرد و
 منـاطق  ييكـاال  مختلفي ها  گروه به تفكيك  زين و يبه صورت كل   معاش حداقل برآورد ـ1

  استان؛ي شهر
  كردستان؛ استان يشهر مناطق در فقر روند و تيوضع يبررس ـ2
  .اند داشته را فقر خط سهم نيتر بيش كه ييكاالي ها گروه ردن كمشخص ـ3

 اهـداف  تحقـق  جـه، يدرنت و كردسـتان  سـتان ا يشـهر  مناطق در فقر خط ةمحاسبي  برا
 HLES روش بـه  فقـر  خط نيتخم يبرا و HLES(1 (ينسب عادات حداقل روش از قيتحق

  :شود مي استفاده ريز شرح به يخط مخارج ستميس يتقاضا از زين

n,...,,jn,...,,i)pI(pqp  ـ1
n

j
jjtiiii 2121

1
1  


  

 iq ،)مكمل اي نيجانش (وابسته يكاال متيق jpمدنظر، يكاال متيق ipرابطه، نيا در
 حـداقل  iو بـرآورد شـده    عامل   t  ،β سال در كننده مصرف درآمد tIمدنظر، يكاال مقدار
 ينـسب  داتعـا  مدل طبق نيهمچن. است امi ييكاال گروه مربوط به  فقر خط همان اي معاش
  :ميدار را ريز ةرابط

n,...,,it,...,,tqa  ـ2 itii 21211    
  :ميابي يم دست ريز شرح به ينسب عادات مدل يتقاضا تابع به ،1 ةرابط در 2 ةرابط يگذاريجا با

pqaI(pqaqp(  ـ3
n

jtjtitiititiitit    11  
 و مـت يق ريـ نسبت بـه متغ    ذكورم مدل. است مجهول عوامل اهiو iaفوق، ةرابط در
 ةمحاسـب  به توان يم فوق عوامل برآورد با. است يرخطيغ نسبت به عوامل،   و يخط درآمد،

                                                           
1- Habit Linear Expendeture System 
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  : افتي دست ريز شرح به ساالنه فقر خط و امi ييكاال گروه در فقر خط
1  ام i ييكاال گروه فقر itii qa 

  ام t سال فقر خط ـ4  1itiqaz  

  ميدار فيتعر هب بنا ـ5
1
1

1



 

it

it
it P

E
q  

ـ تعر بـا . اسـت  t سـال  در كاال نيامi يروصرف شده    مخارج itEآن در كه  ريـ متغ في
  : ريز به صورت xit مانند يديجد

6-  it
it

it
it p

P

E
X

1
1



 

دهد، بـه صـورت زيـر          را شكل مي   برآورد شده ستم توابع تقاضا كه اساس معادالت       يس
  :  بودخواهد

tiji  ـ7

M

jitiit IxaxaE    

 در: شـود   مـي  ميتقـس  قـسمت  دو بـه  پـژوهش  نيا در مذكور ستميس برآورد و نيتخم
 ةرابط در يگذاريجا با سپس. شود  مي برآورد انگل توابع از استفاده با ها β ابتدا اول، قسمت

 با و شود  مي برآورد iaسپس و شده ليتبد نسبت به عوامل   يخط مدل به زين رابطه نيا ،7
 يمبنا كه يحاتيترج دستگاه ازآنجاكه. كرد محاسبه را فقر خط توان يم هاiaآمدن به دست 

 و بـوده  تـك يهموت شـبه  زيـ ن آمده به دست  ةنيهز توابع است، تكيهموت است، ستميس نيا
  . بود هدخوا راست يبه صورت خط مربوطه انگلي ها يمنحن جه،يدرنت

 و اسـت  موجـود  كـشور  كـل ة دربـار  فقـط ي  ا نـه يهز يهـا  دهك مخارج نكهيا توجه با
 از كردسـتان،  استان فقر خط محاسبات در ندارد، وجود كردستان استاني  ا نهيهز يها دهك

βمـدل  عوامـل  ،رو  از اين . ميا كرده استفاده كشور كل متوسط يهاTCaC ii 1 بـا  را 

                                                           
 .است امi يي گروه كاالي مصرفمخارج Ci و ي مخارج مصرفكل TC انگل كه در آن  تابع -1
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 استي  گفتن. ميزن يم نيتخم يبيتركي  ها داده روش با وي  ا نهيهز يها دهك آمار از استفاده
 و بهداشـت  كفـش،  و پوشـاك  ،يدخـان  و يدنيآشام ،يخوراكي  ها  گروهي  برا رابطه نيا كه

 ه،يـ اثاث و لوازم ،حمل و نقل  ي  ها  گروه از متشكل ريسا گروه. شود  مي استفاده ريسا و درمان
 و مـسكن  گـروه  مربـوط بـه    iسـپس . اسـت  متفرقـه  روهگ و يسرگرم و ليتحص ح،يتفر

 بنـابراين  1 :شـود   مـي  محاسـبه  رو روبـه  تيمحـدود  از طريـق   ييروشـنا  و سوخت
 1Hoاست .  
  
  ها افتهي

 عـرض  كه شود نييتع ديبا ابتدا شود،  مي استفاده يبيتركي  ها داده از محاسبات در ازآنجاكه
 از بـودن،  متفاوت صورت در. متفاوت اي است كساني يمقطع يواحدها تمام يبرامبدأ   از

ـ ا ريـ غ در و ثابت راتيتأث با ييتابلوي  ها داده مدل  ريـ متغ راتيتـأث  بـا  مـدل  از صـورت  ني
  :شود مي استفاده ريز ةرابط از سؤال نيا پاسخ يبرا. شود مي استفاده

)KNNT/()RSS(

)N/()RSSRSS(
F

r

rf





1 

بررسـي   يهـا   سـال  تعـداد  T مستقل، يرهايمتغ تعداد K مقاطع، تعداد N رابطه نيا در
 كسانيمبدأ   از عرض با ونيرگرس برازش از به دست آمده   يپسماندها مجذور RSSF ،شده
 عـرض  بـا  ونيرگرس برازش از به دست آمده   يپسماندها مجذور RSSR مقاطع، ةهم يبرا
  .است عمقاط ةهم يبرا متفاوتمبدأ  از

TCaC ةرابط ابتدا منظور نيبد i1 عـرض  و كـسان يمبدأ   از عرض حالت دو در 
ـ ا جينتـا . شـود   مي برآورد مقطع هر يبرا متفاوتمبدأ   از  گـروه  چهـار  يبـرا  برآوردهـا  ني

 استي  گفتن. است آمده ريز جدول در ريسا و درمان و بهداشت كفش، و پوشاك ،يخوراك
 مـشكل  كـه ي  مواقع در و GLS روش از پراكنش يناهمسان رفع يبرا دها،برآور نيا در كه

 سـپس . اسـت  شـده  اسـتفاده  اول ةمرتبـ  تفاضل ا ي AR ريمتغ از كرده، بروزي  بستگ خودهم
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 F مقـدار  ،يينهـا  گيـري   تـصميم ي  بـرا  و شـود   مي محاسبه هاRSS ريمقاد كمك به F مقدار
. شود  مي سهيمقا 1/0 و 05/0 سطوح رد جدول F مقدار با فوق ةرابط كمك بهمحاسبه شده   

 ريـ متغ راتيتـأث  با مدل از باشد، جدول F مقدار از شيبمحاسبه شده    F مقدار كه يدرصورت
  .شود مي استفاده ثابت راتيتأث با مدل از صورت نيا ريدرغ و شود مي استفاده

  يتصادف راتيتأث با لمد و ثابت راتيتأث با مدل حالت دو در درمان و بهداشت گروه β برآورد .1 جدول

 مدل نوع
يا نهيهز دهك

 بيضرا
2R نييتع بيضر بهداشت  پسماندها مجذور

RSS 
 مبدأ يكسان از عرض با مدل 094/0 بيضر

Fixed Effect آماره t 43/94 
99/0 7388/129 

يمبدأ تصادف از عرض با مدل 096/0 بيضر
Effect Random آماره t 95/15 

89/0 14+E67/1  

  

2213
11914671

9146717388129
/

)/()E/(

)/()E//(
F 




  
  

 F مقـدار  از آن مقـدار  و بـوده  22/13 برابـر  شـده  محاسـبه  F ةآمار قدرمطلق ازآنجاكه
 مبـدأ  از عـرض  اسـت،  تر  بزرگ) 1/0F=67/1 (10/0 و) 05/0F=96/1 (05/0 سطح در جدول

  .بود خواهد متفاوت مختلف، يمقطع يواحدها يبرا

  يتصادف راتيتأث با مدل و ثابت راتيتأث با مدل حالت دو در و كفش  گروه پوشاكβ برآورد .2جدول 

 مدل نوع
يا نهيهز دهك

 بيضرا
  پوشاك

 

 بيضر
 2Rنييتع

 پسماندها مجذور
RSS 

  مبدأ يكسان از عرض با مدل 05/0 بيضر
Effect Fixed آماره t 72/19 

80/0 14+E28/2  

 يمبدأءتصادف از عرض با مدل 06/0 بيضر
Random Effect آماره t 31/42 

75/0 14+E88/2  

  

752
11914882

91488214282
/

)/()/(

)/()E/E/(
F 
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 در جدول F مقدار از و 75/2 برابرمحاسبه شده   F ةآمار مطلق قدر چون حالت، نيا در
 متفـاوت  مختلـف،  يمقطع يواحدها يبرا مبدأ از عرض است، تر  بزرگ 1/0 و 05/0 سطح

  .بود خواهد

  يتصادف راتيتأث با مدل و ثابت راتيتأث با مدل حالت دو در يدني و آشامي خوراكگروه β برآورد .3 جدول

 مدل نوع
  يا نهيهز دهك

 بيضرا
 يخوراك
 

 بيضر
 2Rنييتع

 مجذور
 پسماندها

RSS 
  مبدأ يكسان از عرض با مدل 21/0 بيضر

Fixed Effect آماره t 52/6 
67/0 15+E51/4  

مبدأ  از عرض با مدل 19/0 بيضر
 t 94/6 آماره  Random Effectي دفتصا

60/0 15+E95/4  

  

181
11915954

191595415514
/

)/()E/(

)/()E/E/(
F 




  
  

 مطلـق  قـدر  چون. است 67/1 و 96/1 برابر جدول F ريمقاد ،10/0 و p 05/0 مقدار در
 از عـرض  با مدل است، جدول ريمقاد از تر  كوچك و بوده 18/1 برابرمحاسبه شده    F ةآمار
  .است مدنظر مختلف ياحدهاو يبرا كساني مبدأ

  يتصادف راتيتأث با مدل و ثابت راتيتأث با مدل حالت دو درر ي ساگروه β برآورد .4 جدول

 مدل نوع
  يا نهيهز دهك

 بيضرا
 ريسا

 

 بيضر
  2Rنييتع

 پسماندها مجذور
RSS 

 مبدأ يكسان از عرض با مدل 37/0 بيضر
Fixed Effect آماره t 64/430 

99/0 9966/129 

مبدأ  از عرض با لمد 380/0 بيضر
 t 003/40 آماره  Random Effectي تصادف

92/0 15+E06/2  

  

2213
11915062

19150629966129
/

)/()E/(

)/()E//(
F 
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 جـدول  ريمقـاد  از و 22/13 برابـر  شده محاسبه F ةآمار مطلق قدر زين خصوص نيا در
 نظـر  در مختلـف  يمقطعـ  يواحـدها  يبـرا  متفاوتمبدأ   از رو عرض   از اين  بوده، تر  بزرگ
 بـا  ر،يسا و بهداشت پوشاك، ها، يخوراك ييكاالي  ها  گروه βi برآورد از پس. شود  مي گرفته
 و سـوخت  و مـسكن  ييكاال گروه β مقدار ،يخط مخارج ستميس در تيمحدود از استفاده
  :شود مي محاسبه ريبه صورت ز زين) βho (ييروشنا

2501380100602101 ///// hoho   

  ييكاال مختلفي ها گروه βi .5 جدول
 ريسا درمان و بهداشت مسكن پوشاك يخوراك ييكاال گروه

βi 21/0 06/0 25/0 10/0 38/0 

  
 هـر به ازاي    را فوق ييكاالي  ها  گروه هر يك از   در شيافزا زانيم ها βi كه استي  گفتن

 a مجهـول  عامل فقط 7 ةرابط ، βi عامل شدن مشخص با. دهد يم نشان درآمد در يشيافزا
  :بود خواهد ريبه صورت ز بحث موضوع ةمعادل Nرو  ناز اي داشت، خواهد

tjtjtt  ـ8 IxaxaE 11111   

  
  :شود مي انجامي ا ساده ييجا جابه ابتدا ai عامل نيتخمي برا
n,...,,jf)xa...xa(xaIE  ـ9 itntnjtjiitiiiti 21  

 It. شـود   مـي  مختلـف  يها  سال يط امi يكاال يبرا خانوار ةنيهز متوسط Eit آن، در كه
 سـال  در امi يكـاال  اخالل ةجمل انگريب £it و امt سال در خانوار مخارج كل متوسط انگريب
tنوشت ريبه صورت ز توان يم را 9 ةرابط. است ام:  

                                                           
  .است شده ليتبد 1/0 به اعشار رقم دو احتساب و كردن گرد ليدله ب كه بوده iβ 096/0نياي واقع مقدار* 
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Iii  ـ10 faxCC   
بـه صـورت     سال هر يهر يك برا   كه است i£ و   Bi و   Xi فوق ةرابط در موجود عناصر

  :شود مي فيتعر ريز

  ـ11 





































666

555

444

333

222

111

IE

IE

IE

IE

IE

IE

IECC

t

t

t

t

t

t

iiit
 

Xi يبردارها عناصر تمام سطرها، هر يك از   در كه است ريز شكل به يسيماتر سال هر 
Xi بيضر در βi- سياند كه يزمان جز به شود،  مي ضرب β بردار سياند با Xi باشـد  همانند 
 1β بـا  كـه  1X اول، سـطر  در مثالي  برا. شود  مي ضرب β-1 بيضر در صورت نيا در كه
ـ  شود؛  مي ضرب 1β-1 در ت،اس سياند هم  و شـود   مـي  ضـرب  -1β در مواقـع،  ريسـا  يول

  : ميدار نيبنابرا

  ـ12






































665646362616

655545352515

645444342414

635343332313

625242322212

615141312111

1
1

1
1

1
1

x)(xxxxx

xx)(xxxx

xxx)(xxx

xxxx)(xx

xxxxx)(x

xxxxxx)(

x i  

 توابع برآورد ةجينت. شود  مي فراهم 10 يونيرگرس ةرابط نيتخم يبرا نهيزم لهيوس نيبد
  . است آمده ريز جدول در استان يشهر مناطق يبرا فوق

  هاai نيتخم .6 جدول
يدخان و يدنيآشام و يوراكخ كاالها درمان و بهداشت مسكن كفش و پوشاك  ريسا

ai 65/0 59/0 618/0 214/0 496/0 
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 ،ينـسب  عـادت  مدل طبق هرسال، يها معاش حداقل يالير ارزش آوردن دست به يبرا
  :ميدار را ريز ةرابط
1  ـ13 itiit qay   

 عبـارت  ،15 و 14 ةرابطـ  براسـاس . ميكن يم ضرب Pit در را فوق ةرابط نيطرفبنابراين  
  : ميداررو   است، از اينXit همان پرانتز داخل

itititiit  ـ14 p)p.q(ay 1  
itiitit  ـ15 Xayp   

 امt ةدور در خانوارهـا  كـه  اسـت  يزانيم حداقل يالير ارزش و برآورد Pityit آن، در كه
 ةجينت كه شود  مي محاسبه ai براساس معاش رو حداقل   از اين . كنند يم نهيهز امi يكاال يرو

  . است ريز جدول شرح به يشهر مناطق يبرا آن نيتخم

  )الير (1387 تا 1374 ةدور يط كردستان استان يشهر مناطق ةماهان و ساالنه فقر خط .7 جدول
نهيهز

 سال
يدنيآشام و يخوراك
 يدخان و

  و پوشاك
 كفش

 مسكن
  بهداشت

 درمان و
 ماهانه ساالنه ريسا

1375 2066442 8/739369 1608092 7/105085 9/361949 4880939 9/406744 

1376 2110669 9/738946 2057798 3/114382 5/591697 5613494 1467791 

1377 2541741 1/778852 2013124 5/133004 7/671466 6138188 7/511515 

1378 3499694 1185886 2693253 1/215506 1072987 8667326 1/722277 

1379 2823811 8/668306 3018700 2/184773 1331490 8027081 4/668923 

1380 3854310 1415877 2935324 2/220365 1899953 10326130 8/860510 

1381 6817786 1926093 6795863 8/939690 4402504 20881936 1740161 

1382 6082098 1592452 5776972 5/435242 4687988 18574752 1547896 

1383 5945286 5/962248 7390826 5/456715 5052592 19807668 1650639 

1384 8982926 2174881 7744728 1247415 5935470 26085420 2173785 

1385 9776819 2364761 8045901 3/669777 7484943 28342201 2361850 

1386 10373918 2131395 9604091 7/656984 7849716 30616105 2551342 

1387 15081550 2154644 12338015 730185 9250700 39555095 3296258 
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 فقـر  خـط  آوردن بـه دسـت   ي  برا ييكاالي  ها  گروه به تفكيك  فقر خط ةمحاسب از پس
ititii (9 ةرابط از ساالنه، pqaZ    فقـر  خـط  ابتـدا  كه بيترت نيبد. شود  مي استفاده) 1

 فقر خط كردن جمع با سپس شود،  مي محاسبه اُم يت سال در ييكاال مختلفي  ها  گروه يبرا
 فقـر  خـط  ةمحاسـب  از پس. ميابي  يم دست ساالنه فقر خط به ام، يت سال مختلف يها گروه
 سال ماه هر يبرا را ماهانه متوسط معاش حداقل ماه، دوازده بر آن ميتقس با توان يم ساالنه
 .كرد محاسبه مدنظر

 سـال  در اسـتان  يشـهر  خـانوار  هـر  يبرا معاش حداقل ،به دست آمده   جينتا براساس
ـ ا. است بوده ماه در الير 9/406744 اي الير 939 و هزار 880 و ونيليم 4 معادل ،1375  ني
ـ ر 95 و هزار 555 و ونيليم 39 به 1387 سال در رقم  296 و ونيـ ليم 3 حـدود  يعنـ ي ال،ي
 ةعمـد ي  هـا   گـروه  كيـ تفك بـه  فقـر  خط رشد زانيم. است دهيرس ماه در الير 258 و هزار
 .است آمده ريز جدول در ييكاال

  )درصد (1387 تا 1375 ةدور يط ييكاال مختلفي ها گروه به تفكيك معاش حداقل ةساالن رشد زانيم .8 جدول
كاال گروه

 سال

  يدنيآشام و يخوراك
 يدخان و

  و پوشاك
 كفش

درمان و بهداشت مسكن  ساالنه ريسا

75-76 14/2 06/0- 28 85/8 5/63 15 

76-77 4/20 4/5 17/2- 3/16 5/13 35/9 

77-87 7/37 3/52 8/33 62 8/59 2/41 

78-79 3/19- 6/43- 1/12 3/14- 1/24 4/7- 

79-80 5/36 112 76/2- 4/19 7/42 6/28 

80-81 9/76 36 132 326 132 102 

81-82 8/10- 3/17- 15- 7/53- 48/6 11- 

82-83 25/2- 6/39- 9/27 93/4 78/7 64/6 

83-84 1/51 126 79/4 173 5/17 7/31 

84-85 84/8 73/8 89/3 3/46- 1/26 65/8 

85-86 11/6 87/3- 4/19 91/1- 87/4 02/8 

86-87 4/45 09/1 5/28 1/11 8/17 2/29 

دوره متوسط 3/17 2/19 1/20 2/41 16/33 42/19 
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 ةدور طـول  در فقـر  خـط  رشـد  زانيـ م متوسط نيتر  بيش فوق، جدول جينتا به توجه با
ي هـا   گروه ها آن از پس. است ريسا و درمان و بهداشتي  ها  گروه مربوط به  به ترتيب  فوق،

ـ ا علـت . دارد قـرار  ها يدنيآشام و يخوراك تيدرنها و كفش و پوشاك و مسكن  زانيـ م ني
 ةنـ يهز شيافـزا  و ييكـاال ي ها گروه هر يك از   مربوط به  متيق شاخص شيافزا رشد، اديز

تحـت   هم و متيقتأثير  تحت   هم فقر خط راتييتغ نيبنابرا. است ييكاال گروه هر يقيحق
 كاالهـا  مربوط بـه   فقر خط افته،ي شيافزا مقدار هم و متيق هم ازآنجاكه. است مقدارتأثير  

 راتيتأث گر،يد به عبارت  اي ها متيق شاخص رشد زانيم ان،يم نيدرا. است افتهي شيافزا زين
  .است بوده تر بيش يتورم

  
  بحث

 عبارت حاضر پژوهش اهداف نيتر مهم شد، اشاره نخستي  ها قسمت در طوركه همان
  :از است
   ؛ييكاال مختلفي ها گروه به تفكيك زين و يبه صورت كل معاش حداقل برآورد ـ
  كردستان؛ استان يشهر مناطق در فقر روند و تيوضع يبررس ـ
  .فقر خط سهم نيتر بيشي دارا ييكاالي ها گروه كردن مشخص ـ

 :است ريز شرح به قيتحق سؤاالت نيهمچن

   است؟ چقدر استان يشهر مناطق در بررسي شده ةدور طول در معاش حداقل سطح ـ
  است؟ كرده يرييتغ چه بررسي شده ةدور يط فقر تيوضع ـ

 و هـزار  880 و ونيـ ليم 4 از اسـتان  يشهر خانوار هر يبرا معاش حداقل ج،ينتا براساس
 معـادل ي  ا سـاالنه  رشـد  زانيم با ،1375 سال در ماه در الير 9/406744 اي سال در الير 939
 و ونيـ ليم 3 حـدود  يعنـ ي سـال،  در الير 95 و هزار 555 و ونيليم 39 رقم به درصد 42/19

 بـه  ،1387 تـا  1375 ةدور يطـ  در. است دهيرس 1387 سال در ماه در الير 258 و هزار 296
 ختصاص خود به را سهم نيتر بيش ييروشنا و تسوخ مسكن، گروه كه 1379 سال ياستثنا
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 گـروه  و درصد 36 نيانگيم طور به سهم، نيتر  بيش يدارا ها يخوراك گروه همواره است، داده
  .است بوده درصد، 6/2 نيانگيم طور به سهم، نيتر كم يدارا درمان و بهداشت

  

يدخان و يدنيآشام و يخوراك ييكاال گروه كفش و پوشاك درمان و بهداشت مسكن ريسا
)درصد (دوره متوسط 36 9/9 32 6/2 19 

  

 دوم ةسال پنج ةبرنام سه ةرنديدربرگ ينحو به مطالعه شده  ةدور نكهيا به توجه با نيهمچن
 اقتـصادي اجتمـاعي    ةتوسـع  1388 تا 1384 چهارم و 1383 تا 1379 سوم ،1378 تا 1374
  :كرد اشاره زين ريز جينتا به توان يم است، كشور
 اسـت،  كشور اقتصادي اجتماعي  ةتوسع دوم ساله پنج ةبرنام دوم سال كه 1375 الس در
 نـده، يفزاي  رونـد  با رقم نيا. است بوده الير 939 و هزار 880 و ونيليم 4 ساالنه فقر خط
 رشد با رقم نيا. است دهيرس برنامه آخر سال در الير 326 و هزار 667 و ونيليم 8 رقم به
ـ ر 81 و هـزار  27 و ونيـ ليم 8 رقـم  به 1379 تا 1378 ةفاصل در يدرصد 4/7 يمنف  در الي
 در و شيافزا سوم و دوم يها  سال در زانيم نيا. است دهيرس سوم ةسال پنج ةبرنام اول سال
 و هـزار  807 و ونيـ ليم 19 بـه  يشيافزا روند با پنجم سال در دوباره و كاهش چهارم سال
 داده، رخ 1384 تـا  1383 ةفاصـل  رد كـه  يدرصـد  7/31 رشـد  بـا . است دهيرس الير 668

. اسـت  بوده الير 420 و هزار 85 و ونيليم 26 رقم سوم، ةبرنام اول سال در معاش حداقل
 39 عـدد  بـه  برنامه، چهارم سالي  يعن ،1387 سال در خود ةنديفزا و مثبت رشد با رقم نيا
  . است دهيرس الير95  و هزار 555 و ونيليم

ي ا سـاالنه  متوسـط  رشـد  زانيم ،بررسي شده  ةدوري  ط فقر خط هرچند كه استي  گفتن
 شـاهد  1382 تـا  1381 و 1379 تـا  1378 مقطـع  دو در اسـت،  داشته درصد 42/19 معادل
ـ ا در درآمـد  تـر  مناسب عيتوز اول، كاهش، نياي  اصل ليدال. ميهست آن كاهش  دوره دو ني
ي هـا  بت به دوره   نس نييپا يها دهك به باال يها دهك درآمد سهم نسبت كه يطور به است،
در مقايسه   ها دوره نيا ايجاد شده در   اشتغال محسوس شيافزا دوم،. است تر  كم بعد و قبل
  . ها دوره ريبا سا
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  :شود مي مطرح ريز شرح بهيي شنهادهايپ تيدرنها
 .يشهر فقر شيافزا جهيدرنت و فقر خط شيافزا از يريبه منظور جلوگ تورم كنترل ـ

 يهـا   فرصـت  جـاد يا و يـي زا اشـتغال  يها استيس خصوص به مناسب، يها استيس اتخاذ ـ
 .فقر به منظور كاهش استان مردم مختلفي قشرها يبرا درآمدزا يشغل برابر

 .كردستان در فقر... و يفرهنگ و ياجتماع عوامل ريسا ييشناسا ـ

ي درآمـد  سـهم  نـسبت  بـه منظـور كـاهش      مناسـب ي  هـا  استيس اعمال درجهت تالش ـ
 . جامعه نييپا يها هكد به باال يها دهك

 ةفاصـل  و ينـابرابر  زانيـ م ةسيمقا و برخوردار يشهرها و مناطق دري  انجام دادن مطالعات   ـ
 .برخوردار يها استان و مناطق رينسبت به سا استان

  .استان در توسعهي ها شاخص ريسا تيوضع و فقر خط نيب سهيمقا ـ
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، تهـران،   برابري درآمد و فقر   هاي نا   درآمدي بر شاخص  ،  )1371. (قمي، ا   ابوالفتحي -
 .مركز آمار ايران

، 1380ـ82هاي     خط فقر در ايران طي سال      ةمحاسب،  )1383(و ديگران   . باقري، ف  -
  .پژوهشكدة آمار

 ةترجمـ (،   مبارزه با فقر   2000ـ2001 جهاني   ةگزارش توسع ،  )1381(بانك جهاني    -
ت سـازمان   ، چـاپ اول، تهـران، انتـشارا       )ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه   

  . كشوريريز مديريت و برنامه
 تهـران،  ،بودجـه  و برنامه ةمجل فقر،    ، فقر، خط فقر و كاهش     )1375. (پژويان، ج  -

 .23تا5، صص )2 (1سال 

ـ تأك بـا  فقري  ريگ اندازه ،)1380. (ش ،يعيشف و. خ ،ييرايپ - ي هـا  خـانواده  بـر  دي
ي اقتـصاد ي  هـا  پـژوهش  ةفـصلنام  ،69ـ75 يها  سالي  ط مازندران استاني  شهر

 ).18 (9 سال ،رانيا

ـ فر يحكمت -  و تهـران  اسـتان ي  شـهر  منـاطق  در فقر خط برآورد ،)1378( .ص د،ي
 اقتـصاد  ةدانـشكد  ،كارشناسـي ارشـد    ةنامـ  انيپا ،كشور كل با آني  قيتطب ةسيمقا

 . تهران دانشگاه

كـاربرد انـواع   : هاي فقر در ايران  گيري شاخص   اندازه،  )1381. (خدادادكاشـي، ف   -
  . آمارة، تهران، پژوهشكد1363ـ1379اف فقر و شاخص فقرفقر، شك

 توزيع فقر بـين خانوارهـاي       ةنحو). 1384بهار  . (و باقري، ف  . خدادادكاشي، ف  -
 ).22 (7، تهران، سال هاي اقتصادي ايران  پژوهشةفصلنامايران، 

، هـاي فقـر در ايـران        گيـري شـاخص     اندازه،  )1381(و ديگران   . خدادادكاشي ف  -
 .رپژوهشكدة آما

گيري اثرات رفاهي حذف يارانـه كاالهـاي          ، اندازه )1388بهار  . (نژاد، ع   خسروي -
 ).50 (13، سال  اقتصادي، بازرگانيةفصلناماساسي بر خانوارهاي شهري ايران، 

 ، رفـاه اجتمـاعي    ةفصلنام،  68ـ83 يها  سال، فقر در ايران طي      )1386. (راغفر، ح  -
  ).24 (6تهران، سال 

، چـاپ اول،    )زاده   حميدرضـا اشـرف    ةترجم(،   فقر ةمقايس،  )1376. (راواليون، م  -
  .تهران، وزارت جهاد سازندگي
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 و فقـر  خـط  نيـي تب وي  ريگ اندازه بري  ليتحل ،)1385. (م ،يموسو و. ك ،ياريز -
 9 سال ،رانياي  اقتصادي  ها پژوهش ةفصلنام زد،ي استان دريي  فقرزداي  ها استيس
)29.(  

ـ  ،)يگـودرز ي  علة  ترجم (توسعه، مفهوم ،)1983. (آ سن، -  ،يـاس  راهبـرد ة  مجل
 .12ة شمار

ــر و سياســت)1377بهمــن و اســفند . (ســوري، د - ــصادي   ، فق ــالن اقت ــاي ك ه
، تهـران،   )35 (11و10، شـمارة    3، سـال     برنامـه و بودجـه     ةمجل ،)1367ـ1375(

  .183تا155صص 
 دري  نـابرابر  و فقـر  ةمحاسب ،)1383 زييپا (ملك، كيفردر و. ر ،يزدي ييطباطبا -

 مركـز  ،نظـام  مـصلحت  صيتشخ مجمع 33 راهبرد ةمجل ،يماد فقر براساس رانيا
 .كياستراتژ قاتيتحق

، تهـران، گـزارش داخلـي مؤسـسة         گزارش فقر و فقرزدايي   ،  )1375. (طبيبيان، م  -
 .ريزي و توسعه عالي پژوهش در برنامه

 اسـتان  دري  اقتـصاد ي  نـابرابر  رونـد ي  بررسـ  و برآورد ،)1379. (ش نژاد، فرشته -
 وي  اقتـصاد  علـوم  ةدانـشكد  ،كارشناسي ارشد  ةنام انيپا ،)1376ـ1350 (ناصفها
 .مازنداران دانشگاه ،يادار

ي شـهر  منـاطق  در   HLES   روش بـه  فقري  ها  شاخص برآورد ،)1384 (.ه ،يگرج -
 و اتيادب ةدانشكد ،كارشناسي ارشد  ةنام انيپا ،79ـ69ي  ها  سالي  ط همدان استان
 .همدان ينايس يبوعل دانشگاه اقتصاد، گروه ،يانسان علوم

 معـاش  حداقلي  ريگ اندازه ،)1386. (ه ،يگرج و. ع ،يريم هيسا و. ش ،يمحمد -
 ةفـصلنام  برنامه، دوي  ط در الميا استان مورد: يخط مخارج ستميس از استفاده با

 .188تا165 صص ،)31 (9 سال ،رانياي تصاداقي ها پژوهش

 ،يبازرگـان  ةپژوهـشنام  ةفصلنام ران،يا در فقري  ريگ اندازه ،)1381. (و ،يمحمود -
 . 57تا27 صص ،24 ش

، تهـران، سـازمان     گيري فقر و توزيع درآمد در ايران        اندازه،  )1383. (محمودي، و  -
 .سمت

ـ   نتـايج تفـصيلي آمـارگ     ،  )1387تـا 1375(مركز آمار ايـران،      -  درآمـد   ةيري از هزين
 .، تهرانخانوارهاي شهري و روستايي
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كارشناسـي   ةنام انيپا ،كردستان استان در فقري  بررس و ليتحل ،)1378. (م ،يمعنو -
 .يبهشت ديشه دانشگاه ،ارشد

 دوم اول، ةسـال  پنجي  ها برنامهي  ط سمنان استان در فقري  ابيارز ،)1385. (ن ،يملك -
ي اقتصاد علوم ةدانشكد ،كارشناسي ارشد  ةنام انياپ ،رانياي  اقتصاد ةتوسع سوم و
 .مازنداران دانشگاه ،يادار و

 .مجلة برنامه و توسعهگيري آن،  ، فقر، تعريف و اندازه)1373. (مهريار، ا -

ـ  دري  اقتصاد فقر روندي  ررسب ،)1374. (م ،يرزاخانيم - ـ ايي  روسـتا ة  جامع  ،راني
 ).ع(صادق امام دانشگاه ،كارشناسي ارشد ةنام انيپا

 اسـتان  دريي  روستا وي  شهر مناطق به تفكيك  فقر خط برآورد ،)1383. (ج ندرلو، -
 گـروه  ،ياجتمـاع  وي  انـسان  علـوم  ةدانـشكد  ،كارشناسي ارشد  ةنام انيپا ،زنجان
 .زيتبر دانشگاه اقتصاد،

سيستم مخارج خطـي، الگـوي تقاضـاي       ). 1374. (نژاد، ع   و خسروي . هاشمي، ا  -
  .، تهران4، شمارة  اقتصادةمجل خانوارهاي شهري در ايران،
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