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  چکیده
همچنین، روش هاي متفاوتی . تعاریف متعددي از مفهوم فقر ارائه شده که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند

یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است کـه عبارتسـت از عـدم    . براي اندازه گیري حداقل معاش ارائه شده است
در این . که الزم و مطلوب تشخیص داده می شود گیزندتوانایی خانوارها در تأمین یک سطح معین از استانداردهاي 

: پژوهش، براي برآورد حداقل معـاش در منـاطق شـهري یـزد از مؤلفـه هـاي هشـت گـروه اصـلی کـاالیی شـامل           
ها، پوشاك، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه  خوراکی

براي تخمین حداقل معاش از روش تابع . ایم سط مرکز آمار ایران منتشر شده، استفاده کردهشاخص قیمت آنها که تو
براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهري یزد براي . تقاضاي سیستم مخارج خطی استفاده شده است

 - ل پایانی برنامه چهارم توسعه سا - 1388ریال بوده که در سال  44206110برابر  - سال اول برنامه سوم - 1379سال 
نتایج نشان میدهند که شاخص هاي نسبت سرشمار و نسبت شکاف درآمدي . ریال رسیده است 81958533به رقم 

. درصـد رسـیده اسـت    77/36و  76/18بـه   1388درصد بوده که در سـال   36/40و  14/25به ترتیب  1379در سال 
رد زندگی در سال هاي برنامه سوم توسعه با سال هاي برنامه چهارم در می همینطور با مقایسه میانگین شاخص استاندا

درصد بهتر شده است؛ هرچند حداقل معاش  یابیم که وضعیت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم توسعه یک
  .در برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته است

  .مخارج خطی، شاخص نسبت سرشمار، شاخص نسبت شکاف درآمديحداقل معاش، سیستم  :کلمات کلیدي
  .JEL: R58 , C42بندي طبقه

                                                
 نویسنده مسئول        ،استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد                              Email:nmakiyan@yazduni.ac.ir  
  دانشگاه یزد کارشناسی ارشد دانشجوي                                    Email: azadehsaadatkhah@yahoo.com  
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  مقدمه
. در دهه هاي اخیر کاهش فقر به یکی از مباحـث مهـم در متـون توسـعه تبـدیل شـده اسـت       

، بر این عقیـده هسـتند کـه مبـارزه     )1999(1تعدادي از محققان اقتصاد مثل اموانو و همکاران
هاي مبارزه با فقـر همـان انـدازه کـه بـه       با این حال، برنامه. براي رشد استبا فقر شرط الزم 

اري و نحوه اجراي برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلـف پدیـده فقـر و    زکارایی سیاستگ
بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم . دالیل و پیامدهایش نیز نیاز دارد

؛ عـرب  1384خالـدي و پرمـه،  (ي مبارزه با فقـر و محرومیـت اسـت    در مسیر برنامه ریزي برا
  ).1383مازار و حسینی نژاد، 

هـا بـه    انواع کمـک  2هدفمند سازي) الف: اندازه گیري فقر به دو دلیل اساسی مهم است
بررسی روند و نحوه تغییرات شدت فقـر در طـول زمـان و    ) اقشار محروم و آسیب پذیر؛ ب

در این میان دولت به عنوان نهادي که در تالش است تا با تخصیص . یا در مکانهاي مختلف
بـدین  . منابع مالی، اقشار فقیر را یاري کند، نیازمند شناسایی هرچه دقیقتر گروه هدف اسـت 

ترتیب با در نظر گرفتن محدودیت مالی دولت، باید روشهایی را براي شناسایی فقر انتخاب 
بـا طـرح چنـین ایـده اي     . در اولویـت برنامـه فقرزدایـی قـرار گیرنـد      3کرد که فقیرترین فقرا

  .آغاز شد 4)1979(میالدي و با انتشار مطالعات سن 70تحقیقات وسیعی پس از اواسط دهه 
بدلیل پذیرش برنامه اصـالح سـاختاري، آزاد    80و بویژه با شروع دهه  70از اواخر دهه 

سازي و خصوصی سازي توسط بسیاري از کشورهاي جهان، فقـر و حمایـت از گروههـاي    
بسیاري از اندیشـمندان بـر ایـن گمـان     . آسیب پذیر با شدت بیشتري مورد توجه قرار گرفت
الذکر، گروههـاي کـم درآمـد را متـأثر     بودند و هستند که اجراي برنامه هاي اقتصادي فوق 

در چنین وضعیتی و به منظور جلوگیري از توسـعه فقـر،   . می سازد و فقر را افزایش می دهد

                                                
1 .Emwano, et al. (1999) 
2 .Targetting 
3 .Poorest of the Poor 
4. Sen (1979) 
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بـراي مثـال   . المللی و منطقه اي اقـدامات نمـادین و عملـی را در پـیش گرفتنـد      نهاد هاي بین
جهـانی بـراي تحقـق    بانـک  . را دهه ریشه کنی فقر نام نهـاد  1997 - 2006سازمان ملل دهه 

دنیایی رها از فقر، جهانیان را براي اقدام مؤثر بـراي حـذف گرسـنگی بـا توسـعه پناهگـاه و       
اعضـاي   1997در سال. مسکن و برخورداري عمومی از بهداشت، مسکن و آموزش دعوت نمود

  .را انجام دهند 2010تعهد کردند که اقدامات الزم براي ریشه کنی فقر تا سال  1اسکاپ
جه به ضرورت و اهمیت مقابله با فقر الزم است از دو جنبه نظري و عملی موضـوع  با تو

تصـمیم گیـري دربـاره مبـارزه بـا فقـر و تخصـیص        . بررسـی و ارزیـابی قرارگیـرد   مورد فقر 
اعتبارات الزم براي کاهش آن ارتباط فراوانی با شاخص منتخب بـراي انـدازه گیـري خـط     

بـراین اسـاس شـناخت فقـر و ویژگیهـاي آن در      . ردفقر و نحوه محاسبه میـزان خـط فقـر دا   
پژوهش حاضر نیز به همین منظور تدوین و از پـنج  . تصمیم گیري بسیار تأثیر خواهد داشت

در بخش اول پس از مقدمه به بررسی مفهوم فقر و خط فقـر  . بخش کلی تشکیل شده است
ار خواهد گرفـت؛  پرداخته خواهد شد؛ در بخش دوم مروري بر مطالعات گذشته مد نظر قر

بخش سوم به مبانی نظري تحقیق اختصاص داده شده است؛ در بخش چهارم بـا اسـتفاده از   
داده ها و آمار مربوط به هزینه و درآمد خانوارها به برآورد حداقل معاش پرداختـه خواهـد   

  .شد و در پایان به بیان نتایج و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت

  مروري بر ادبیات موضوع

  مفهوم فقر
بدلیل ماهیت پیچیده و چند بعدي فقر، در منابع موجود و پژوهشهاي انجـام شـده، تعـاریف    

بودن مقوله فقر تأکید دارنـد   2اما همه به نوعی به هنجاري. متفاوتی براي فقر ارائه شده است
 .و معتقدند تنها با تعاریف از پیش تعیین شده می توان فقیر را از غیر فقیر جدا نمود

                                                
یکی از پنج کمیسیون منطقه اي سازمان ملل متحد است که به منظور ایجـاد زمینـه هـاي همکـاري و     ):  ESCAP(اسکاپ .  1

  .تفاهم در مسائل اجتماعی و اقتصادي بین کشورهاي منطقه و راهنمایی و مساعدت به آنها تأسیس شده است
2 . Normative 
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. قر همیشه حاکی از مقایسه اي بین یک مشاهده و یک شرط از پیش تعیین شده اسـت ف
علت این تفاوتها را نیز می توان نخست ناشی از نوع تفکر در مورد فلسـفه وجـودي انسـان،    
نقش اجتماعی او، برداشت از مفهوم عدالت اجتماعی، باور به اصالت فرد یا اصـالت جمـع،   

فقـدان  و دوم نیازهاي متنوع انسانی کـه  ) 1،1999بولتوینیک(ن شرایط زیست بومی و امثال آ
نیازهاي انسانی بر حسب شرایط زمانی، . هریک منجر به تعریف جدیدي از فقر می شود، دانست

  .یابند مکانی، مرحله پیشرفت و تمدن، شرایط فنی و سطوح فرهنگی و غیره تغییر می
ب، آمـوزش و پـرورش، مسـکن، داشـتن     نیازهاي مادي و معنوي انسان مانند تغذیه مناس

بنابراین می توان گفـت فقـر   . شغل و تضمین امنیت هریک میتواند در رابطه با فقر قرار گیرد
پدیده اي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی اسـت کـه از فقـدان یـا نـاتوانی در تـأمین حـداقل         

یـت و توانـایی   نیازهاي انسانی ناشی می شود و فقیر به کسی اطـالق مـی شـود کـه فاقـد قابل     
  .کافی براي تأمین ضروریات و نیازهاي زندگی باشد

اما ضروریات زندگی، خود مسئله ایست کـه توافـق کامـل در مـورد آن وجـود نـدارد،       
به بیان دیگر، نیاز نیز خـود یـک   . بطوریکه می تواند سطوح مختلفی از نیازها را در بر گیرد

ي و تمدن بشري متحول میشود و شـکل هـا و   مفهوم پویا بوده و با پیشرفت علوم و تکنولوژ
تشخیص فقر، همانند "معتقد است ) 1969( 2اورشانسکی. اقسام گوناگونی به خود می گیرد
اما براسـاس نظـر سـن در    ). 1979نقل قول شده در سن،( "زیبایی بستگی به نگاه بیننده دارد

نظـر او در مـورد آمـار    این صورت موضوع اساساً ذهنی خواهد بود و به برداشت شخصی فـرد و  
   .فقر بستگی خواهد داشت

در مطالعات خود در خصوص فقر، آن را به صورت فقدان یا نامناسـب  ) 1979( 3تانسند
بودن تغذیه، امکانات زندگی، خـدمات و فعالیـت هـاي معمـول و متـداول در یـک جامعـه        

                                                
1.Boltivinik (1999) 
2.Orshansky (1969) 
3.Townsend (1979) 



 49 / اندازه گیري حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی

  

 

مفهـوم اول، فقـر    در. براي فقر دو مفهوم در نظر دارد) 1989( 1آتکینسون. تعریف می نماید
به عنوان عدم دسترسی به امکانات معیشتی معین است که طبق آن هرگاه کـل هزینـه هـا یـا     
. میزان مصرف کاالهایی خاص توسط فرد از حد معینی کمتر باشد، وي فقیر تلقی می شـود 

اقتصادي است که اگر درآمد  -در مفهوم دوم حق برخورداري از منابع و امکانات اجتماعی
  .میزان معینی پایین تر باشد، به آنها دسترسی نخواهد یافت فرد از

، مشاهده میشود که )2001-2002مبارزه با فقر،(در گزارش توسعه جهانی بانک جهانی 
فقـر همـان آسـیب    . فقر چیزي فراتر از عدم تکافوي درآمـد یـا توسـعه انسـانی پـایین اسـت      

فقیر بودن یعنـی گرسـنه   ). 1381نی،بانک جها(پذیري، فقدان قدرت و ابراز عقیده می باشد 
بودن، نداشتن سرپناه و پوشاك، بیمار بودن و درمان نشدن، بیسواد بـودن و مدرسـه نـرفتن،    
نداشتن شغل، هراس از آینده، از دست دادن کودك بخاطر دسترسی نداشتن به آب پاکیزه 

 محسـوب  قابلیـت هـاي یـک فـرد    "همـه ایـن محرومیـت هـا آنچـه را کـه از نظـر سـن         که البته 

فقرا در مقابل وقایع ناسـازگار بیـرون از اراده خـود آسـیب پذیرنـد و      . محدود می کند "می شود
  ).1381بانک جهانی،(اغلب نهادهاي حکومتی و جامعه با آنان بدرفتاري دارند 

با توجه به تنوع دیدگاهها در این زمینه میتوان گفت که فقر تعاریف بسـیار گسـترده اي   
آنجا که در یک پژوهش علمی ارائه هر فرضیه مبتنی بر دو اصـل تبیـین و پـیش    اما از . دارد

مان به فقر نیز، باید  بینی است و همچنین چون زاویه دید ما صرفاً اقتصادي است، نوع نگرش
یعنی نیازهاي مادي، کـه البتـه تعیـین    . نیازهایی باشد که کامالً به شرایط اقتصادي وابسته اند

ود بحث هاي بسیاري به همراه دارد، چرا که اصوالً نیازهاي مادي افراد نیازهاي مادي هم خ
از این رو محقق ناچار به ارائـه یـک تعریـف    . مختلف با شرایط مختلف با هم متفاوت است

  .عملیاتی از فقر است تا براساس آن امکان محاسبه میزان فقر فراهم شود

                                                
1.Atkinson (1989) 
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  خط فقر
در زمینه فقر نشان می دهـد کـه توافـق عـام و     نگاهی به نوشتارها و مطالعات صورت گرفته 

کلی روي تعریف خاصی از فقر وجود ندارد، زیرا که نیازها و خواسـته هـاي مـادي و غیـر     
بنابراین ارائه تعریف واحدي از فقر . مادي افراد در زمان و مکان هاي مختلف متفاوت است

لـذا بـراي   . ر اسـت که بتواند در مقطع زمانی خاص براي جوامع مختلـف صـدق کنـد دشـوا    
خـط فقـر مطلـق بـه     . مشخص کردن فقرا از غیر فقرا از ابزار خط فقر می توان استفاده نمـود 

مفهوم سطح ثابتی از درآمد حقیقی است کـه یـک حـداقل کـافی از اسـتاندارد زنـدگی را       
مطابق تعریف سازمان ملل متحـد، خـط   ). 1375 کازرونی،(براي یک خانوار تأمین می کند 

درآمدي است که عالوه بر تأمین حـداقل نیازهـاي اولیـه و ضـروري ماننـد غـذا،        فقر میزان
ــاند      ــی پوش ــز م ــریح را نی ــگ و تف ــین فرهن ــیل، همچن ــکن، تحص ــاك، مس ــروین و (پوش پ

به عبارت دیگر خط فقر مقدار درآمدي اسـت کـه بـا توجـه بـه زمینـه هـاي        ). 1380زیدي،
اي تـأمین حـداقل نیازهـاي ضـروري     فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جامعه مورد بررسی، بـر 

  ). 1371 ابوالفتحی قمی،(افراد مانند غذا، پوشاك و مسکن الزم است 
، خط فقر را به صورت مخارجی که یک فـرد در یـک زمـان و    )1998(1مارتین راولیون

. مکان معین براي دسترسی به یک سطح رفـاه مرجـع متحمـل مـی شـود، تعریـف مـی کنـد        
اه دسترسی ندارنـد، فقیـر و کسـانی کـه بـه ایـن سـطح دسترسـی         افرادي که به این سطح رف

  .دارند، غیر فقیر تلقی می شوند

  پیشینه پژوهش

  تحقیقات خارجی) الف
، در پژوهشی تحت عنـوان فقـر، رشـد و توزیـع مجـدد؛ مطالعـه       )2001(اسدزاده و ساتیا پل 

انـد کـه مبتنـی بـر      پرداخته 1983 -1993موردي ایران، به تغییرات فقر در ایران طی سالهاي 

                                                
1.Ravallion, Martin  (1998)  
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در این پـژوهش  . باشد می 1993و 1988، 1983درآمد خانوار براي سالهاي -آمارهاي هزینه
بـراي بررسـی میـزان     1از خاصیت تجزیه پذیري شاخص هاي گروه فوستر، گریر و توربک

یافته هاي این . سهم گروههاي مختلف شغلی و منطقه اي در فقر کل، بهره گرفته شده است
براساس محاسبه خط فقر مطلق بدست آمده است، حـاکی از آن اسـت کـه طـی     تحقیق که 

امـا منـاطق شـهري شـاهد     . دوره مورد بررسی فقر روستایی به میزان کمی کاهش یافته است
هم در مناطق شـهري و هـم در    1988همچنین در سال . بوده است افزایش شاخص هاي فقر

  . بوده اند روستاها با افزایش قابل مالحظه شاخص ها مواجه
، در گزارشــی تحــت دو عنــوان )2004( 2ســازمان خــدمات بهداشــتی و انســانی آمریکــا

اره اندازه گیري فقر بحث میکند اما سؤاالت اساسی که در راهبردهایی براي فقر باساسی در
آمده و بررسی شده است را می توان بدین صورت زیر خالصـه کـرد؛ تعریـف واحـدي از     

ورد استفاده قرار گیرد، تعداد افراد فقیر، حدود فقر و مرزهـاي فقـر،   درآمد که درباره فقر م
چگونگی توسعه حدود فقر توسط اورشانسکی، تعریف تخمینی و رسمی دولـت فـدرال از   

این گزارش پیشـنهادي از تعریـف جدیـد فقـر و توسـعه هـاي متعاقـب آن مـی دهـد و          . فقر
  .همچنین به کشش درآمدي خط فقر می پردازد

، در گزارشی به بررسی اثرات منفی سیاستهاي تجاري اعمال شده )2004( 3اد کریستین،
بر مردم فقیر از سوي ملت هاي ثروتمند و موسسات جهانی می پردازد و بـا ایـن سـؤال کـه     

براي مثـال  . راهی براي تجارت که به مردم فقیر سود برساند کدام است، به بحث می پردازد
را یک راه موجود و امکان پـذیر بـه سـوي پیشـرفت معرفـی      آسیا، آفریقا و آمریکاي التین 

کرده و استدالل می کند که مداخله دولت هدفمند و برنامـه دار مـی توانـد نقـش مثبتـی در      
  .کمک به جوامع در حال پیشرفت توأم با از بین بردن فقر داشته باشد

                                                
1.Foster, Greer and Thorbecke 
2.United States Department of Health and Human Services (2004) 
3.Ed, Christian (2004) 
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مطلق، نسـبی،  (قر اي تحت عنوان فقر به بیان انواع مختلف ف ، در مقاله)2009( 1چیم هائو
بـرخالف  . پرداخته و روشهاي مختلف اندازه گیري فقر را بیان نموده اسـت ) شدید، ناپایدار

که فقر را تنها به صورت یک بعدي  4و هانتر 3، راونتري2پیشکسوتان موضوع فقر مانند بوت
 تعریف میکنند و آن را فقدان درآمد کافی براي خرید حداقل کاالها و خدمات مـی داننـد،  

چیم هائو معتقد است که باید فقر به صورت گسترده تر نگاه شود و آن را به صورت فقدان 
در قسمت دوم این مقاله تئـوري  . ها براي زندگی کردن در سطح خوب تعریف نمود قابلیت

  .هاي موجود در رابطه با فقر مورد بررسی قرار گرفته است
فقر شدید و ناپایدار به اندازه گیـري  ، در مقاله اي تحت عنوان )2009( 5داکالس و گیلز

در این مقاله اندازه گیري فقر در سـه مرحلـه انجـام شـده     .و تخمین فقر در چین پرداخته اند
نماید که در این دیدگاه فقر را به دو بخـش   در مرحله اول دیدگاه جدیدي را بیان می. است

گیـري مـی پـردازد تـا      ار اندازهدر مرحله دوم به معرفی ابز. شدید و ناپایدار تقسیم می نماید
 17بتوان فقر را تخمین زد و در مرحله سوم با استفاده از این ابزار و با اسـتفاده از داده هـاي   

ــزان فقــر در چــین    ــابلویی بــه تخمــین می ــا بکــارگیري روش داده هــاي ت  ســال در چــین و ب

  .ر میباشدمی پردازد که نتایج حاکی از تفاوت قابل توجه میان فقر شدید و ناپایدا 

  تحقیقات داخلی) ب
پرداختـه   1363-1379، به بـرآورد خـط فقـر در ایـران طـی سـالهاي       )1384(خداداد کاشی 

در این پژوهش خط فقر مطلق و نسبی از روشهاي متنوعی محاسـبه گردیـده اسـت و    . است
خط فقر مطلق براساس نیاز بـه کـالري   . نتایج روشهاي مختلف با یکدیگر مقایسه شده است

 . کالري محاسبه گردیده است 2300و  2179ر پایه نیاز به آن به میزان و ب

                                                
1.Chimhowu 2009) 
2.Booth 
3.Rowentree  
4.Hunter 
5.Duclos & Giles (2009) 
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همچنین خط فقر به روش معکوس ضریب انگل و ضریب انگـل تعـدیل یافتـه محاسـبه     
شده است که ضریب انگل براساس الگوهاي اقتصاد سنجی بـراي هریـک از سـالهاي دوره    

 66درصـد و   50اساس روش همچنین خط فقر نسبی بر. تخمین زده شده است 1379-1363
نتـایج ایـن   . درصد میانه و میانگین براي هریک از سالهاي مورد بررسی تعیین گردیده است

پژوهش حاکی از آن است که خط فقري که برپایه مفهوم مطلق ساخته می شـود کـوچکتر   
همچنین در تمامی روشها خـط فقـر   . از خط فقري است که بر مفهوم نسبی فقر استوار است

بعـالوه بـا مقایسـه میـزان     . در تمامی سالها بزرگتر از خـط فقـر روسـتایی بـوده اسـت      شهري
گیري شده است که نـابرابري   افزایش خط فقر نسبی و مطلق طی سالهاي مورد مطالعه نتیجه

در منـاطق شـهري نسـبت بـه منـاطق      ) که خط فقر نسبی متأثر از آن اسـت (در توزیع درآمد 
  .روستایی افزایش یافته است

، با استفاده از سیستم مخارج خطی به اندازه گیـري حـداقل   )1386(حمدي و همکاران م
معاش در مناطق شهري استان ایالم پرداختند و به این نتیجه رسـیدند کـه حـداقل معـاش در     

ایـن   1383ریـال بـوده کـه در سـال      6460500برابر  1374مناطق شهري استان ایالم در سال 
  .ه استریال رسید 27287271رقم به 

هـاي توسـعه    ، به برآورد خط فقر در استان سمنان طـی برنامـه  )1387(ابونوري و مالکی 
اول، دوم و سوم با استفاده از روش سیستم مخارج خطی پرداختند، به طوري کـه بـا تقسـیم    
بندي کاالها و خدمات مصرفی خانوارها بر حسب مناطق شهري و روستایی به هشت گـروه  

را  1368 -1383منـاطق شـهري و روسـتایی اسـتان در طـول سـالهاي       اصلی، خط فقر را در 
رسند که خط فقر طی سه برنامه توسعه مـورد بررسـی در    اند و به این نتیجه می برآورد کرده

مناطق شهري و روستایی استان سمنان روند افزایشی داشته و علت اصلی ایـن افـزایش نـرخ    
  .باالي تورم بوده است

، بــه بررســی رفتــار مصــرف کننــدگان منــاطق شــهري و  )1388(امینــی و فخــر حســینی 
روستایی استان کردستان در مقایسه با کل کشور با استفاده از تابع تقاضـاي سیسـتم مخـارج    
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نتایج . پرداخته اند 1369-86خطی و روش سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 
ی در منـاطق شـهري و روسـتایی اسـتان     نشان می دهد بیشترین میل نهایی به مخارج فرامعیشت

کردستان و مناطق روستایی کشور مربوط به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیـات و  
همچنین مجموع حداقل معاش براي . در مناطق شهري کشور مربوط به گروه سایر می باشد

  .مناطق شهري و روستایی استان کمتر از مناطق شهري و روستایی کشور است

 ی نظري تحقیقمبان

  تابع تقاضاي سیستم مخارج خطی

دستگاهی از توابع تقاضا را ارائه کردند که بعدها پایه نظري  1کالین و روبین 1948در سال 
. بسیاري از مطالعات تجربی تقاضـا گردیـد و اصـطالحاً سیسـتم مخـارج خطـی نـام گرفـت        

گاه فوق الذکر بـر مبنـاي تـابع    هایی نشان دادند که دست طی مقاله 2متعاقباً ساموئلسن و گیري
    :3مطلوبیتی به شکل ذیل استوار است

i
ii

n qu  )(       )( iiq          i           1 i                  
آنچه این تابع مطلوبیت بیان می کند، این است که مجموع مطلوبیتی که مصـرف کننـده از    

مصرف سبدي از کاالها دریافت می کند تابعی از حاصل ضرب مازاد مصرف هـر کـاال بـر    
همـراه   iحداقلی از مصرف آن کاالست و سهم این مازاد در مطلوبیت کل با توانی مانند 

لذا زمانی از مصرف کاال رضایت پیدا می شود که مصرف از حداقلی کـه بـه عنـوان    . است
طبیعـی اسـت کـه مطلوبیـت حاصـل از کاالهـاي       . حداقل معاش تعبیر می شود، تجاوز کند

 ام می باشد که بهiنشانگر سهم نهایی مطلوبیت کاالي  iلذا . گوناگون، متفاوت می باشد
باشـد و شـرط    مـی  CESتـابع فـوق از نـوع    . صورت کمیت ثابتی در نظر گرفته شده اسـت 

                                                
1. Klein & Rubin  (1948)  
2. Samuelson & Geary  

حداقل معیشـت در منـاطق شـهري و    "، ) 1388(براي مطالعه بیشتر به امینی، صفیار و فخر حسینی، سید فخرالدین .  3 
  .اقتصادي، شماره پنجم مراجعه شودپژوهشی مدلسازي   –، فصلنامه علمی  "روستایی کشور و استان  کردستان
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1 i سازد شکل تابع را شبه مقعر می.  
توانـد بـر    مطلوبیت، یک تبدیل یکنواخت از رابطه باال نیز مـی  1با توجه به رتبه اي بودن 

اخـت تـابع مطلوبیـت کـه بـر روي      تبـدیل یکنو (همان دستگاه ترجیحات داللت داشته باشد 
گیـري از رابطـه فـوق و انـدك      لـذا بـا لگـاریتم   ). مقدار حداکثر آن تأثیر نخواهـد گذاشـت  

   .کنیم که به لحاظ کاربردي مناسب تر است تغییرات به تابع ذیل دست پیدا می
)log( iii

n qu                                        
iiلوبیت فوق نسبت بـه قیـد بودجـه    با حداکثر کردن تابع مط

n qpI    تـابع تقاضـاي
  :آید می ذیل بدست

)( iiii
i

i
ii pqp

p
q 


 

  
  )1(                                                                     

کاال به دست می آید که در آن  nدستگاه تقاضا براي ipبا ضرب کردن رابطه فوق در 
ام تـابعی از قیمـت کـاال، قیمـت سـایر کاالهـا و درآمـد        iمخارج صرف شده بـراي کـاالي   

  :است) مخارج کل(
)( iiiiiiiiii pqppqpC         )2(                                                     

امین کـاال بـه   iروي تابع تقاضاي مذکور بدین صورت است که، مخارج صرف شده بر 
  :شود دو جزء تقسیم می

   جزء مربوط به حداقل معاش یعنی میزان مخارجی که براي مصرف کننـده الزامـی اسـت   ) 1
)iip .(  
جزء مربوط به مخارج فرامعیشتی که نشانگر مخارجی است که مصرف کننده به اختیـار  ) 2

ه عبـارت دیگـر بـا توجـه بـه میـزان مخـارج        بـ . امین کاال صرف کـرده اسـت  iخود بر روي 
iipI(و بردار قیمتها، مصـرف کننـده مخـارج فرامعیشـتی خـویش را      ) درآمد(  (  بـه

)(خرید کاالهاي مختلف اختصاص می دهد که سهم نهایی  E
Ei


     ایـن تخصـیص بـراي

                                                
1 . Ordinal 
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i امین کاال ضریبiاست .i       را میل نهایی بـه مصـرف در ارتبـاط بـا درآمـد فرامعیشـتی
  .میتوان تفسیر کرد

  روش تحقیق
در این تحقیق براي تعیین حداقل معاش از تابع سیستم مخارج خطی اسـتفاده شـده، بطـوري    
که در مرحله اول توابع انگل براي شش گروه کاالیی بـه روش داده هـاي تـابلویی بـرآورد     

ده و در مرحله بعد نیز تـابع تقاضـاي سیسـتم مخـارج خطـی بـه روش داده هـاي تـابلویی         ش
داده هاي مورد استفاده براي محاسبه حداقل معـاش خانوارهـا در منـاطق    . تخمین زده میشود

  :شهري استان براي تعیین خط فقر و شاخص هاي فقر در برگیرنده موارد زیر هستند
 .1379- 1388خانوار شهري استان یزد در دوره ) هزینه –درآمد (آمار بودجه  - 1

 .شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار شهري استان -2

 .تعداد خانوار شهري استان به تفکیک گروههاي هزینه اي -3

 .1379-1388دهکهاي هزینه اي کشور در دوره  -4

با توجه به داده هاي موجود و استفاده از دستگاه سیستم مخارج خطی بـه بـرآورد خـط    
هـاي سـوم و    یعنـی برنامـه   1379-1388فقر نسبی در مناطق شهري استان یـزد طـی سـالهاي    

سپس بـا اسـتفاده از نتـایج آن،    . تابلویی می پردازیمچهارم توسعه با استفاده از روش داده هاي 
  .گردد ر و نسبت شکاف درآمدي محاسبه میشاخص هاي نسبت سرشما

  تعیین حداقل معاش با استفاده از برآورد پارامترهاي سیستم مخارج خطی 
براي تعیین حداقل معاش ابتدا الزم است مشخص شود که عرض از مبدأ بین مقاطع مختلف 

مبدأ داده هاي مورد مطالعه، متفاوت است یا ثابت؟ نتایج آزمون نشان می دهد که عرض از 
لذا از مدل داده هاي تابلویی با اثرات ثابت، پارامترهاي . در مقاطع به صورت ثابت می باشد

استفاده از اثرات ثابت به این دلیل است کـه از آمـار   . سیستم مخارج خطی برآورد می شود
هزینه خانوار به عنوان جانشینی براي درآمـد اسـتفاده میکنـیم و بـه دلیـل چسـبندگی هزینـه        
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 i، 2همچنین، در رابطه شـماره  . ها، تفاوت در بین مقاطع اندك و ثابت خواهد بودخانوار

ام و iحداقل مصرف کاالي 


n

i
iip

1

    مجموع مخارج الزم بـراي حـداقل معـاش وi  میـل

مـی باشـد   ) ج فرامعیشـتی میل نهـایی بـه مخـار   (نهایی به مصرف مازاد درآمد حداقل معاش 
پارامترهـاي  iو iها معلوم، امـا  itCو  tI،itPدر رابطه فوق ). 1381هندرسن کوانت، (

روابط اقتصاد سـنجی بـرآورد   مجهول رابطه سیستم مخارج خطی هستند و باید با استفاده از 
لذا برآورد پارامترهـا بـه دو   . این رابطه، یک رابطه غیر خطی نسبت به پارامترها است. شوند

iها برآورد، سپس iدر بخش اول ابتدا با استفاده از توابع انگل،. شود قسمت تقسیم می

در این حالت رابطـه فـوق نیـز نسـبت بـه      . شود ایگذاري می، ج2هاي بدست آمده در رابطه 
. شـود  ها برآورد میi، 2رابطه اي خطی به خود می گیرد که با استفاده از رابطه  iپارامتر

  . کنیم نگل برآورد میرا با استفاده از توابع اiبا توجه به مطالب فوق، ابتدا پارامتر 

   iبرآورد) الف
، از تخمـین توابـع انگـل    )i(در گام نخست براي برآورد میل نهایی به مخارج فرامعیشـتی 

فرم تابعی منحنی انگل خاص سیسـتم مخـارج   . اي استفاده شده است براي شش گروه هزینه
  . اشدمی ب 3خطی طبق رابطه شماره 

  )3  (                                                                             tiit TCC   

 براي برآورد مدل از آمار مخارج دهکهاي هزینـه اي کـه توسـط مرکـز آمـار ایـران منتشـر       

ام و iمخارج دهک هزینـه اي گـروه کـاالیی    : iCدر رابطه باال . ایم می شود، استفاده کرده
tTC در بـرآورد مـدل   . باشـد  مجموع مخارج دهکهاي هزینه اي در هشت گروه کاالیی می

  :موارد زیر قابل ذکر است
به دلیل افزایش درجه آزادي، گروههاي هشـت گانـه بـه شـش گـروه تقلیـل یافتـه انـد کـه          

گـروه  . کن ، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، پوشـاك و سـایر  خوراکی ها، مس: عبارتند از 
حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی ها و خـدمات فرهنگـی و سـایر    : سایر شامل 



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میعلفصلنامه  /  58

 

جهـت محاسـبه شـاخص قیمـت گـروه سـایر از میـانگین        . کاالها و خدمات متفرقه می شود
  وزنی استفاده شده ، به طوري که 

 )4         (i=(6,7,8)    
i iother EE       iiother pwP            

other

i
i E

E
w   

 iE :               مخارج گروه کاالییotherP :   شاخص قیمت گروه سایر  
iP :شاخص قیمت گروه کاالییi  

مدل با توجه به اینکه این سیستم براي شش گروه کاالیی نوشته می شود، در در برآورد این 
عمل و به هنگام بـرآورد مـدل، بـه دلیـل همبسـتگی اجـزاء اخـالل و در نتیجـه صـفر شـدن           
دترمینان کواریانس این اجزا، باید یکی از معادالت را از مدل کنـار گذاشـت و بـه بـرآورد     

               مترهــاي معادلــه حــذف شــده را از طریــق قیــد ســپس پارا. ســایر معــادالت مــدل پرداخــت
)1 i (نتایج در جدول زیر آمده است .بدست آورد: 
  

  گروههاي کاالییiبرآورد : 1جدول 
 عنوان ها خوراکی پوشاك مسکن لوازم و اثاثه بهداشت و درمان سایر

34/0  086/0  049/0 31/0  05/0 157/0  
i  

 محاسبات محقق: منبع 
  

  :گروه مسکن را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرده ایم iشایان ذکر است که 
      317/0=ho         1=157/0+051/0+ho+049/0+086/0 +34/0      1 i  

i     به ازاي هر افزایش هماهنگ در درآمد، میزان تغییرات در هزینه انجـام شـده در مـورد
کاالهاي مختلف را نشان میدهد، یعنی مصرف کننده بیشتر مترصد و مستعد افزایش مخارج 

میل نهـایی بـه مخـارج     به بیان دیگر، ضرایب. در مورد کدامیک از گروههاي کاالیی است
 1000نشان می دهد اگر مخارج فرامعیشـتی خانوارهـا بـه طـور متوسـط       1در جدول شماره 

ریـال   317ریـال صـرف پوشـاك،     51ریـال آن صـرف خوراکیهـا،     157ریال افزایش یابد، 
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ریـال   340ریال صرف بهداشت و درمان و  86ریال صرف لوازم و اثاثه،  49صرف مسکن، 
بنـابراین هرگونـه افـزایش درآمـد در هـر مقیـاس بـه نسـبت هـاي          . شود آن صرف سایر می

  . مشخصی بین کاالهاي مختلف توزیع می شود

  ) i(ام iبرآورد حداقل معاش کاالي ) ب
 همان طور که پیشتر بیان. ها از رابطه سیستم مخارج خطی استفاده می کنیمiبراي برآورد 

  :گري با در نظر گرفتن جمالت اخالل به صورت زیر خواهد بود-شد، تابع مطلوبیت استون
)](log[ itiiti vqu      )5(                                                                       

  :هایی مدل برآوردي به صورت خواهد شد در نهایت با اعمال جابجایی
itititiiitititit epIpqpC   )(   )6(                                                

همان گونه که مشاهده می شود، این مدل نسبت به متغیر قیمت و درآمد، خطی و نسبت 
هاي برآورد شـده در تـابع فـوق، مـدل     i، غیر خطی است که با جایگذاري iبه پارامتر 
نکته قابل ذکـر ایـن اسـت کـه     . نیز خطی می شودiارج خطی نسبت به پارامتر سیستم مخ

i            در طول سالهاي مختلـف در ایـن مـدل ثابـت بـوده و تنهـا از کـاالیی بـه کـاالي دیگـر
ـا   ها از شاخص قیمت استفاده می کنیم، بـدین  iبراي آشکار کردن . متفاوت است ترتیـب ب

  .آید بدست می امi براي کاالي  tحداقل مخارج سال itpدر شاخص قیمت  iضرب 

  برآورد مدل
را با استفاده از مـدل داده هـاي تـابلویی بـا لحـاظ       6براي تخمین حداقل معاش رابطه شماره

  :نتایج به صورت زیر است. کنیم بت برآورد میاثرات ثا
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  برآورد حداقل معاش گروه هاي کاالیی:  2جدول 
 سایر بهداشت و درمان لوازم و اثاثه مسکن پوشاك خوراکی ها عنوان

ــاش   ــداقل معـــ حـــ
 گروههاي کاالیی

54507 14016 40248 12236 5303 38383 

ــاالنه   ــاش سـ ـداقل معـ حـ
 گروههاي کاالیی

65163122 15714743 103489272 14008998 20258058 42732949 

ـاالیی از    ـاي ک سهم گروهه
 حداقل معاش

09/33  51/8  43/24  42/7  21/3  3/23  

  محاسبات محقق: منبع
درصد  09/33با  ی هاهمان طور که از جدول مشاهده می شود، حداقل معاش گروه خوراک

درصـد مقامهـاي بعـدي را بـه خـود      ) 3/23(و سایر با ) 43/24(رتبه اول و گروههاي مسکن 
  .اختصاص داده اند

  حداقل معاش ساالنه مناطق شهري استان یزد: 3جدول 
 ساالنه سایر بهداشت لوازم و اثاثه مسکن پوشاك   ها خوراکی سال

1379  3232266  1089044  2024475 878545  288484  2548632  10061446  
1380  3466646 1140903  2402806  909135  332499  2778930  11030919  
1381  4126180 1187156  2873708  960526  386589  3032257  12566416  
1382  4769363  1278260  3404981  1053520  451816  3427602  14385542  
1383  5450700 1401600  4024800  1223600  530300  3838300  16469300  
1384  6055728  1463271  4491677  1367985  613558  4153041  18145260  
1385  6846080  1646880  5095397  1524606  698406  4690403  20501772  
1386  8328670  1889357  6174044  1769326  817193  5404327  24382917  
1387  10841442  2286010  7896658  2190244  1007570  6436830  30658754  
1388  12046047  2332262  9530726  2131511  1122645  6422627  33585818  

  محاسبات محقق: منبع
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  :برآورد نرخ رشد ساالنه حداقل معاش نیز در مناطق شهري به صورت زیر می باشد
  نرخ رشد ساالنه حداقل معاش در مناطق شهري استان یزد: 4جدول 

 سال
هاي        برنامه

  توسعه
نرخ رشد ساالنه 

 حداقل معاش

نرخ تورم در 
  کشور

متوسط نرخ رشد 
  حداقل معاش

متوسط نرخ 
  تورم

1379  
 برنامه
سوم 
 توسعه

- - 

12/13  52/14  
1380 63/9 34/11  
1381  91/13  89/15 

1382  47/14 57/15  
1383  48/14  20/15 

1384  
برنامه 
چهارم 
  توسعه

17/10  4/10  

47/15  08/15  
1385  98/12  4/13 

1386  93/18  1/17 

1387 73/25 66/22  
1388 54/9  85/11  

  محاسبات محقق: منبع
روند حرکت نرخ رشد ساالنه حـداقل معـاش، بیـانگر نوسـان در نـرخ افـزایش حـداقل        

 83، نرخ رشد حداقل معاش نسـبت بـه سـال    1384که در سال  معاش ساالنه است؛ به طوري
بـا نـرخ    86، حداقل معاش نسـبت بـه سـال    1387درصد بوده است؛ اما در سال  17/10برابر 

داللت برآن دارد که میزان افزایش حداقل  4ره جدول شما. درصد رشد داشته است 73/25
. را دنبـال نکـرده اسـت   متفاوت بوده است و رونـد ثـابتی    1387تا  1379معاش در سال هاي 

  .بوده است% 47/15و در برنامه چهارم % 12/13متوسط نرخ رشد حداقل معاش در برنامه سوم 
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  محاسبه شاخص هاي فقر در مناطق شهري استان یزد 
قسمت دو شاخص فقر شامل شاخص نسبت سرشمار و شاخص فقـر نسـبت شـکاف     در این

بـراي محاسـبه ایـن شـاخص هـا، از آمـار تعـداد        . درآمدي توضیح داده و محاسبه می شـود 
خانوارهاي نمونه شهري استان یزد برحسب گروههاي هزینه ساالنه کـه توسـط مرکـز آمـار     

  .ایران منتشر می شود، استفاده نموده ایم

  اخص نسبت سرشمار ش) الف
ایـن شـاخص عبـارت    . فقر بوده اسـت  1نسبت سرشمار 1970رایج ترین شاخص فقر تا سال 

، یعنــی N)(بــه کــل افــراد در جامعــه  q، )زیــرخط فقــر(اســت از نســبت تعــداد افــراد فقیــر 

N
qH زمانی شـاخص صـفر اسـت    . کند ، اندازه این شاخص بین صفر تا یک تغییر می
رآمد کلیه افراد جامعه از خط فقر برآورد شـده آن جامعـه بیشـتر باشـد و در شـرایطی      که د

نتیجـه محاسـبه ایـن    . برابر با یک می باشد که تمام افراد جامعه زیر خط فقـر زنـدگی کننـد   
بـوده کـه    1379باالترین درصد افراد فقیر مربوط به سال. شاخص در جدول زیر آمده است

نمونه گیري در آمار اسـتفاده شـده زیـر خـط فقـر بـوده انـد و        درصد خانوارهاي  25در آن 
  .درصد است 13بوده که برابر با  1382پایین ترین درصد افراد فقیر مربوط به سال 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1.Relative Index 
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  )شاخص نسبت سرشمار( شاخص درصد افراد فقیر در مناطق شهري استان یزد :5جدول 

 سال  برنامه توسعه
شاخص درصد 

  )درصد(افراد فقیر
درصد افراد فقیر در برنامه هاي  متوسط

  سوم و چهارم توسعه

  برنامه سوم

1379 14/25  

46/19 

1380 8/23  
1381 85/18  
1382 04/13  
1383 5/16  

  برنامه چهارم

1384 5/19  

 
07/18 

 

1385 58/16  
1386 75/17  
1387 93/20 

1388 76/18  
  محاسبات محقق: منبع

  درآمديشاخص شکاف ) ب
به شـاخص دیگـري از عمـق یـا شـدت فقـر دسـت یافـت کـه نسـبت شـکاف            ) 1976(سن 

این شاخص به صورت نسبت میانگین شکاف درآمدي افراد فقیر . نامیده می شود 1درآمدي
  :می شود و برابر است با نسبت به خط فقر تعریف







q

i

p
i z

yz
yz

qz
I

1
)(1     

I:  درآمدي     شاخص نسبت شکافpy :           متوسط درآمد فقراz  :خط فقر  
این نسبت به صورت درصدي از خط فقر بیان می شـود کـه گویـاي آن اسـت کـه درآمـد       

  .   متوسط اقشار فقیر جامعه چقدر باید افزایش یابد تا فقر کامال از بین برود

                                                
1. Income Gap Ratio 
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نتایج حاصل از برآورد شاخص نسبت سرشمار تنها درصد افراد فقیر در جامعـه را نشـان   
بـه عبـارت   . اما هیچ تصویري از میزان و یا عمق فقر در جامعـه را ترسـیم نمـی کنـد    . میدهد

دیگر فقط میتوان فهمید چند درصد افراد جامعه فقیر هستند، در صورتیکه شاخص شـکاف  
. دي است که باید به افراد فقیر انتقال یابد تا فقر ریشه کـن شـود  درآمدي میزان پول یا درآم

با این شاخص می توان مشخص نمود که چقدر باید کمک مالی به هر خانوار فقیر و یا کل 
  . خانوارهاي فقیر نمود تا از خط فقر خارج شوند

  شاخص نسبت شکاف درآمدي مناطق شهري استان یزد:  6جدول 

 سال  برنامه توسعه
ص نسبت شکاف شاخ

  )درصد(درآمدي
میانگین شاخص نسبت شکاف 

  درآمدي

  برنامه سوم

1379  36/40  

64/39 

1380  60/45  
1381  28/46  
1382  97/28  
1383  37  

  برنامه چهارم

1384  82/35 

37/35 

1385  09/34 

1386  92/35  
1387 27/34  
1388  77/36  

  محاسبات محقق: منبع
درصد می باشد و بیشترین  29بوده که برابر با  1382این شاخص در سال  کمترین میزان
درصد بدین معنی می باشد کـه   29شایان ذکر است که . بوده است 1381میزان آن در سال 

درصد افزایش دهیم این شـکاف درآمـدي پـر شـده و ایـن       29درآمد افراد را اگر به میزان 
ن شاخص در این است که شـدت و عمـق فقـر را    اهمیت ای. افراد از خط فقر خارج میشوند

  دهنـده شـدت و عمـق کمتـر فقـر      بنـابراین میـزان کمتـر ایـن شـاخص نشـان      . نشان می دهد
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. میزان شاخص شکاف فقر در سال هاي مختلف روند ثابتی را دنبال ننموده اسـت . می باشد
ت بـه برنامـه سـوم    اما با مقایسه ارقام می توان پی برد که وضعیت فقر در برنامه چهـارم نسـب  

  .بهبود یافته است% 1حدود 

  جمع بندي و نتیجه گیري 
-1388این مطالعه با هدف تعیین حداقل معیشت مناطق شـهري اسـتان یـزد در دوره زمـانی     

نتایج نشان داد که بیشترین میل نهـایی بـه مخـارج فرامعیشـتی مربـوط بـه       . انجام یافت 1379
کـه در منـاطق    بـوده بـه نحـوي   ) تحصـیل و متفرقـه   حمل و نقل، تفریح و: شامل(گروه سایر 

پس از . درصد از مخارج فرا معیشتی صرف این گروه کاالیی می شود 34شهري استان یزد 
کمترین سـهم نیـز   . در ردیف دوم جاي دارد 317/0گروه سایر، مسکن با سهم هزینه نهایی 

راساس داده هاي بدست آمـده  ب. تعلق دارد 049/0به گروه لوازم و اثاثه با سهم هزینه نهایی 
)(براي پارامتر  i       مربوط به میل نهایی به مخارج فرامعیشتی چنـین بـر مـی آیـد کـه رونـق

اقتصادي و یا هرگونه رشدي در درآمد خانوارها که منجر بـه افـزایش درآمـد فـرا معیشـتی      
ر و در درجـه دوم بـر   خانوار گردد، بیشـترین مصـرف را در وهلـه اول بـر هزینـه هـاي سـای       

  .تقاضاي مسکن خواهد گذاشت
با نگاهی به ارقام مربوط به حداقل معاش در مناطق شهري استان یزد می توان روند کلی 

  :حداقل معاش را به صورت زیر بیان کرد
ریـال بـوده    10061442در ابتداي برنامه پنج ساله سوم، حداقل معاش ساالنه برابـر  ) الف

ایـن  . ریـال افـزایش یافتـه اسـت     16469300بـه رقـم    1383یعنی در سال  که در پایان برنامه
در سـال هـاي اول برنامـه    . درصـد اسـت   11تغییرات بیانگر نرخ رشد متوسط ساالنه حـدود  

سوم، حداقل معاش ساالنه با نرخ فزاینده افزایش یافته، اما در سال هاي پایـانی برنامـه سـوم    
بـاالترین نـرخ رشـد    . کاهنده، افزایش یافتـه اسـت   حداقل معاش با نرخ 1383و  1382یعنی 

  .بوده است 1383حداقل معاش در برنامه سوم توسعه مربوط به سال 
که اولین سال برنامه چهارم توسعه است حداقل معـاش سـاالنه برابـر     1384در سال ) ب
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ریـال رسـیده اسـت کـه نـرخ رشـد        33585819بـه   1388ریال بوده که در سال  18145257
پایین تـرین نـرخ رشـد سـاالنه مربـوط بـه سـال        . درصد می باشد 16ساالنه آن برابر متوسط 

  .است 1388
آنچه از مقایسه دو برنامه نتیجه می شـود ایـن اسـت کـه هرچنـد حـداقل معـاش سـاالنه         
افزایش یافته است، اما نرخ رشد ساالنه حداقل معاش در برنامه چهارم نسبت به برنامه سـوم  

. بوده و این امر بیشتر به علت رشد قیمت ها در برنامه چهارم بـوده اسـت   در استان یزد بیشتر
همچنین نتایج نشان میدهد که میزان شاخص هاي فقر از آغاز تا انتهـاي دوره مـورد مطالعـه    

از جمعیـت شـهري   ) درصـد  19حدود ( کاهش چشمگیري نداشته و همچنان درصد باالیی 
میانگین شاخصهاي درصد افراد فقیر، نسـبت شـکاف   در مقایسه . اند زیر خط فقر قرار داشته

فقر در مناطق شهري طی برنامه سوم و چهارم توسعه، نشان از کاهش فقر در برنامـه چهـارم   
  .بوده است% 1نسبت به برنامه سوم توسعه دارد که این کاهش حدود 

صـرف  در مجموع، نتیجه اي که از این تحقیق استنباط میشود این است که، با توجـه بـه   
منابع و هزینه هاي زیاد در استان که عمدتاً براي ایجاد اشتغال و رفاه بوده است، طبـق یافتـه   
هاي این تحقیق طی دو برنامه توسعه یعنی برنامه هـاي سـوم و چهـارم تنهـا یـک درصـد از       

اران اقتصادي بررسی نمایند کـه آیـا   زبنابراین سیاستگ. میزان فقر در جامعه کاسته شده است
جه به صرف منابع فراوان انسانی و مالی کاهش فقر طی دو برنامه توسعه به میزان حدود با تو

  یک درصد از افراد جامعه شهري استان قابل قبول می باشد؟ 
  
.  

  
  
  



 67 / اندازه گیري حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی

  

 

   منابع
1- Abolfathi, L. (2006) “The Scale of Poverty in Iran”, Expediency 

Discernment Council. 
2- Abunuri, E. and Maliki, N. (2008) “Poverty Line in the Semnan 

Province of Iran During the Development Programs (1989-2004) 
”, Journal of Social Welfare, 28, pp. 112-125. 

3- Akbarian, R. and Famkar, M. (2011) “The Association between 
Income Inequality, Education Expenditures and Economic 
Growth”.Quarterly Journal of Economic Growth and 
Development Research , 1(1), PP. 161-185. 

4- Amini, S. and Fakhr Hosseini, F. (2009) “The Least Living Line 
in Urban and Rural Areas of the Country and Kordestan 
Province”, Journal of Economic Modeling, 5, pp. 78-98. 

5- Assadzadeh, A. and Satya, P. (2001) “Poverty, Growth and 
Redistribution”, Available at www.wider.unu.edu. 

6- Chimhowa, A.O. (2009) “Poverty”, International Encyclopedia of 
Human Geography, pp. 408-415. 

7- Christian,  E. (2004) “Poor People, Free Trade and Trade Justice”, 
from http:/www.Elsiver/ Eldis/ Poverty.com. 

8- Duclos, Jean and Giles, John (2009) “Chronic and Transient 
Poverty: Measurement and Estimation, with Evidence from 
China”, Elsevier,91, pp. 266-277. 

9- Foday, L. and John, M. (1996) “Poverty Monitoring in Africa”, 
Economic and Social Policy Analysis Division, UN Economic 
Commission for Africa. 

10- Foster, J.E. Greer, J. and Thorbecke, E. (1998) “A Class of 
Decomposable Poverty Measures”, Econometrica, 52, PP. 761-
766.                                                              

11- Hekmati Farid, Samad (2000) “Estimating the Poverty Line in 
Urban Areas of Tehran and its Comparison with the Country”, 
Faculty of Economics, Tehran University, Iran. 

12- Kazerooni, A. (1996) “An Analysis of Poverty and Poverty 
Reduction Policy in Iran”, Management & Planning Organization. 

13- Khodadad Kashi, F. (2005) “Estimating the Poverty Line in Iran 
(1984-2000) ”, Journal of Social Welfare, 17, pp. 137-163. 



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میعلفصلنامه  /  68

 

14-  Khaledi, K. and Parmeh, Z. (2005) “Review of Poverty in Urban 
and Rural Areas of Iran (96-2005), Journal of Agricultural 
Economics and Development”, 49, pp. 82-57. 

15- Khosravi Nezhad, A. (2005) “The Effect of Reducing or 
Eliminating Subsidies on Welfare: the Case of Iran in terms of 
CPI Index and Demand Equations', Ph.D. Thesis, Economics 
Dept., Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

16- Maliki, Nader (2006) ”Mesurement of Poverty in the Semnan 
Province of Iran: First, Second and Third Developing Programs, 
Ph.D. Thesis, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

17- Mohammadi, S. Sayeh Miri, A, and Gorgi, H.  (2007) “Measuring 
of the Least Living Using Linear Expenditure System: the case of 
Ilam in the Second Developing Program”, Journal of Iranian 
Economic Research, 31, pp. 45-76. 

18- Newell, A. and Gazeley, I. (2011) “Poverty in Edwardian 
British”, Oxford University Press.    

19- Parvin, S. and Zaidi, R. (2001) “The Effect of Adjustment 
Policies on Poverty and Income Distribution (the Case of the First 
Economic Development Program”, Journal of Economic 
Research, 58, pp. 12-45. 

20- Pirasteh, H. and Ranjbar, H. (2002) “The Study of Poverty in 
Iran: the Impact of Some Economic Measurements”, Journal of 
Economic and Policy Research, 3, pp.89-99. 

21- Ravallion, M. (1998) “Poverty Line in Theory and Practice”, 
LSMS Working Paper, No133, World Bank, Washington D.C. 

22- Sen, A. (1979) “Issues in the Measurement of Poverty”, 
Scandinavian Journal of Economics,1, PP.285-307. 

23- Townsend, Peter (1979) “Poverty in the United Kingdom”, 
London: Penguin. 

24- Wang, D. and Park,  A. (2010) “Migration and Urban Poverty and 
Inequality in China”, London: Penguin. 

25- World Bank (2002) “World Development Report on Poverty 
(2001-2000) ”, Management and Planning Organization of Iran. 

26- Zenouz, B. (2005) “Poverty and Income Inequality in Iran”, 
Journal of Social Welfare, 17, pp. 165-206. 

 


