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 چکيده

تاوان مخاارج كال خانوارهاا را های رفاهی، از آنجا كه بُعد خانوارها متفاو  است، نمییگذاردر مطالعا  اقتصاد رفاه، فقر و نيز سياست

ی لحاظ اندازه خانوار، استفاده از مخارج سارانه خاانوار های سادهی خانوار بررسی نمود  در تحليل رفاه، يکی از راهبدون درنظر گرفتن اندازه

توانناد در گيرد  از آنجا كه اعضای خانوار میهای ناشی از مقياس را در مخارج ناديده میجويیاست  اما استفاده از مخارج سرانه، عملاً صرفه

های حف  سط  رفاه خانوار، به نسبت يک به يک، باا درآمدزايی و نيز مخارج مصرفی بسياری كالاها و خدما  مشاركت داشته باشند، هزينه

دار اسات و رفااه خانوارهاای است، درنظر گرفتن مخارج سارانه خاانوار متغياری تاورشتعداد اعضای خانوار، افزايش نخواهد يافت  بديهی 

منظور مقايسه معادل، شاخصی بهپُرجمعيت را نسبت به رفاه خانوارهای كوچکتر، كمتر از حد واقعی برآورد خواهد نمود  از ديگر سوی، مقياسِ

بايست متناسب با شارايط های پايين درآمدی نيز میهای حمايتی از دهکهای متفاو  است  ضمن آنکه، سياسترفاه خانوارهای با جمعيت

معادل، با افزايش بُعد خانوار، چه ميزان مخارج اضافی نياز است تا آن خانوار به رفاهی معاادل خاانوار هر منطقه اتخاذ شود  بر اساس مقياس

ودن خط فقر در مناطق مختل  و روند رو باه رشاد آن، پاژوهش حاضار بمرجع )خانوار دو فرزندی( دست يابد  از سويی، با توجه به متفاو 

رضاوی در ساال مخارج خانوارهاای شاهری و روساتايی خراسان -های مورد نياز، از بانک درآمدرضوی انجام شد  دادهبرای استان خراسان

سرانه بر ميزان فقر سالمندان در مقايسه با روش مخارجاستخراج گرديد  نتايج نشان داد، ابتدا با انتخام خانوار مرجع، تعداد كودكان و  0911

های بالاتر، از منظور بررسی تغيير ميانگين هزينه خانوار با تغيير اندازه خانوار، و انتقال كودكان و بزرگسالان به ردها ر بيشتری دارد  سذس، به

يابد  هم نين، با انتقال كودكاان ها افزايش میوار، ميانگين هزينهی خانها، با كاهش اندازهسازی بهره گرفته شد  بر اساس يافتهروش شبيه

ها افازايش خواهاد كه با انتقال بزرگسالان به گروه سالمندان، مياانگين هزيناهيابد؛ درحالیها كاهش میی بزرگسالان، ميانگين هزينهبه رده

 مدنظر قرار دهند ها بايست چنين مسايلی را در پرداخت يارانهگذاران میيافت و سياست
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 مقدمه

خانوارها به لحاظ اندازه و تركيب سنّی، ساط  تحصايلا ، و 

بايست انتظاار داشات طور كلّی میساير مشخصا  متفاوتند و به

تفااوتی نياز خانوارهای با خصوصيا  متفاو ، الگوی مصاري م

داشته باشند و تم ير اين خصوصيا  بر الگاوی تقاضاای خاانوار، 

تر از ا ر تغيير قيمات و ساطوح بودجاه اهيمترسد كمنظر نمیبه

باشد  چنان ه بخواهيم برای مقايسه رفااه خانوارهاا از اطلاعاا  

شود، بادون صورتی كه در آمارهای رسمی منعکس میموجود به

خانوارهاا اساتفاده كنايم، در واقاع، بارای  توجه به بُعد و تركيب

ايم نمونه، تمايزی ميان خانوارهای دو نفره و ده نفره قايل نشاده

 تواند خطای زيادی را به همراه داشته باشد و اين مسمله می

بديهی است، از آنجا كه سبد مصرفی كودكان و نياز آنهاا در 

ی يان هزيناهمورد بسياری كالاها كمتر از افراد بزرگسال است  ا

طور باشد و مسلماً باهاضافی تابع مهمی از سن فرزند خانواده می

های اضافی بيشاتری نسابت ساله، هزينه 03متعاري، يک فرزند 

كاه چناد نفار باا ساله دارد  هم ناين، هنگامی 1به يک كود  

جويی ی صارفهنمايند، با پديدهديگر در يک خانوار زندگی میکي

های مقيااس بياان د  در واقاع، صارفهمقياس مواجه خواهيم شا

كند كه مثلاً چنان اه تعاداد اعضاای خاانوار، دو برابار شاود، می

يابد، لايکن ضارورتاً دو برابار مخارج كل آنها با آنکه افزايش می

نخواهد شد  زيرا در هر خانوار، كالاهايی نظير روشنايی، مساکن، 

ی تلقی شده و های تقريباً  ابتی وجود دارد كه عمومو نظير هزينه

 گردند همزمان تمام افراد منتفع می

معادل، مفهوم مهمی در موضوعا  مارتبط باا رفااه، مقياس

دليل فقر، و نابرابری است  از آنجا كه الگوی مخارج خانوارها باه

های جمعيتاای آنهااا از قبياال تعااداد وجااود تفاااو  در مشخصااه

ان بزرگسالان و كودكان، سان سرپرسات خاانوار، و سان فرزناد

توان بارای مقايساه رفااهی مياان خانوارهاا، متفاو  است، نمی

رو، به شاخصای نيااز درآمدشان را با يکديگر مقايسه نمود  از اين

پذير تباديل كارده و است تا درآمد خانوارها را به مقادير سنجش

معادل، همان شاخصی اسات كاه ايان امکاان را فاراهم مقياس

گيری تاوان باه انادازهادل، میمعانمايد  از كاربردهای مقياسمی

رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی، فقر، محاسبه هزيناه كودكاان، 

های عماار، مسااتمری )نفقااه(، و هااای بيمااهمحاساابه پرداخت

هاای غيرقاانونی جبرآنهای قانونی در قبال نقاص عضاو و فو 

ی تغييارا  در منظور محاسابهاشاره نماود  از ايان شااخص، باه

رود كه نيازمند جبران خانوارهاايی كاه اعضاای یكار ممبالغی به

اناد پرداخات شاود دليل فو  يا جادايی از دسات دادهخود را به

 ( 0111، 0)ليوبل و پنداكور

معادل، زمانی كاه خاانوار در ياک ساط  از رفااه ياا مقياس

ی زنادگی آن باا استاندارد زندگی قرار داشته باشند، نسبت هزينه

ی زنادگی خاانوار مشخص به هزيناه یتركيب جمعيتی و اندازه

عنوان تغييارا  معادل، بهشود  در تعري  مقياسمرجع تعري  می

منظور قرارگرفتن در يک سط  ی خانوارهای مختل  بهدر هزينه

( رفااه 0311)0از رفاه، به تعريفی از رفاه نيازمند خواهيم بود  انگل

معاادل هاای را بر مبنای رژيم غذايی تعريا  كارد؛ اماا مقياس

كننااد و توابااع جدياادتر، آن را باار مبنااای مطلوبياات تعرياا  می

دسات ی خانوار را كه از طريق اطلاعا  تقاضای خاانوار بههزينه

برند  از آنجا كه خانوارها ياه لحااظ تركياب كار میآورند را بهمی

باشاند، ضاروری سنّی و اندازه )تعداد اعضای خانوار( متفاو  می

های معتبرتری در مقايسه فاه، از شاخصمنظور سنجش راست به

با شاخص مخارج سرانه خاانوار اساتفاده كارد  باه بياان ديگار، 

ی اقتصادی برای اِعمال ا ر های معادل خانوار، يک زمينهمقياس

تغييرا  جمعيتی نظير تركيب سنّی خاانوار، انادازه )بُعاد(، محال 

                                                                                           
1- Lewbel and Pendakur 

2- Engel 
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)زن و  سکونت )شهری و روستايی(، نژاد )سياه و سفيد(، جنسيت

 كننده است مرد(، و موارد مشابه بر توزيع رفتار كلّی مصري

ی منظور مقايساهمعاادل باهدر ادبيا  اقتصاد رفاه، از مقياس

سط  رفاه خانوارهايی كه خصوصيا  جمعيتای متفااوتی دارناد، 

گردد  از ديگر سوی، فقر يکای از مشاکلا  اساسای استفاده می

يافتگی اقتصادی، اجتمااعی و هی بارز توسعجوامع بشری و نشانه

فرهنگی است كه  با  سياسی، همبستگی اجتمااعی و سالامت 

ای كاه گونهاندازد  بهروانی را در اقشار مختل  را به مخاطره می

ی شاناخت ای چند وجهای اسات كاه لازماهفقر، هم نان پديده

باشاد كاه ی ابعااد فقار میدقيق آن، بررسای و سانجش هماه

اين حوزه انجام شده كه نتاايج آنهاا بياانگر آن مطالعاتی چند در 

است، دو گروه سط  فردی، و سط  نهادی و كلان بار شااخص 

(  از 0911باشاند )ساالم و همکااران، فقر چندبُعدی تم يرگذار می

توانااد ای حجام و شادّ  فقار میی دورهساوی ديگار، مقايساه

د ای مساتقيم از پيشارفت اقتصاادی، در افازايش اساتاندارنشانه

 دستان باشد تهی

های ماالی، تغيير متغيرهای كلان اقتصادی از جمله، سياسات

(  0910دستان ا رگذار است )افتخاری و همکاران، بر زندگی تهی

در اين راستا، بررسی و آگاهی از وضاعيت فقار در ياک جامعاه، 

باشد )ميرزايای و ريزی مبارزه با فقر مینخستين گام مسير برنامه

(  هم نين، خط فقر در مناطق روستايی طی اين 0911سهرابی، 

(  0911ها روند افزايشی داشته است )بهراميان و همکااران، سال

هاای معاادل، باه دوران اِنگال ترين روش تعياين مقياسقديمی

ی اين فر  بنا شده كه گردد  روش حاضر، بر پايه( برمی0311)

وبی شاود، باه خاای كه باه غاذا تخصايص داده میسهم بودجه

بيانگر رفاهی است كه ميان خانوارهای متفااو  وجاود دارد و از 

تاوان خانوارهاايی باا تركياب جمعيتای طريق ايان شااخص می

 مختل  را با يکديگر مقايسه نمود 

ی خود، همسو با قانون ( در مطالعه0911مهرجو و همکاران )

ش اِنگل نشان دادند با افزايش بُعد خانوار، سهم مواد غذايی افزاي

ی مسکن، با افزايش بُعد خاانوار، باا كه در حوزهيابد؛ در حالیمی

های اقتصادی ناشی از مقياس مواجه خواهيم بود  ی صرفهپديده

بيانگر آن است كه خط فقر منااطق شاهری و  0اطلاعا  جدول 

در مقايساه باا  0911رضوی در بهار و تابستان روستايی خراسان

تواناد نشاانگر ارد  اين موضاوع میای دملاحظه، رشد قابل0911

نسابت باه  0911قرارگرفتن افراد بيشتری زير خط فقر در ساال 

 های قبل باشد سال

از آنجا كه فقرا نسبت به ساير افراد جامعه، سهم بيشاتری از 

دهند، باا توجاه های خود را به گروه خوراكی تخصيص میهزينه

 0911ساال توجه شاخص قيمت گاروه خاوراكی در به رشد قابل

 0911ی ساال نسبت به ادوار گذشاته، لاذا، خاط فقار در اداماه

های مجلس هم نان با رشد بيشتری مواجه است )مركز پژوهش

 ( 0911شورای اسلامی، 

 

 هزار ريال(رضوی )دهدر استان خراسان6051نسبت به سال  6057رشد خط فقر در سال  :6جدول 

 مناطق روستايی مناطق شهری شاخص سال

 001 911 خط فقر سرانه معادل 0911

 011 103 خط فقر سرانه معادل 0911
 

 0911بهار 
 019 191 0911خط فقر سرانه معادل بهار 
 1/00 0/01 0911نرخ رشد نسبت به بهار 

 

 0911تابستان 
 911 119 0911خط فقر سرانه معادل تابستان 
 1/03 9/01 0911نرخ رشد نسبت به تابستان 
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 (0911های مجلس شورای اسلامی )كز پژوهشممخذ: مر
 

 اياران تفااو  مختلا  نقاا، در فقار ها، خطبر اساس يافته

 فقارا حماايتی هایرو، سياساتدارناد  از ايان يکاديگر با زيادی

ناابراين،   بلحااظ شاود هر منطقاه شرايط با بايست متناسبمی

ی ماوردی كاه باه بررسای شاخصای از فقار در اساتان مطالعاه

دنبال آن پژوهش حاضر، بهرضوی بذردازد ضروری است  خراسان

است تا ضمن بررسی ساهم مخاارج مصارفی در بودجاه خاانوار 

رضوی، ميزان فقر با لحاظ تعاداد اعضاای خاانوار استان خراسان

)كودكان، بزرگسالان، و سالمندان( در مناطق روستايی و شاهری 

 مايد معادل، محاسبه و تحليل نرا با استفاده از مقياس

 

 پیشینه تحقیق

ای بااه بررساای ( در مطالعااه0911محماادی و همکاااران )

معادل خانوارهای شهری ايران، قبال و ی تطبيقی مقياسمطالعه

ها پرداختند  نتايج نشاان داد، پس از اجرای طرح هدفمندی يارانه

هاای ی نسبی يک كود  در خاانوار شاهری بارای ساالهزينه

درصااد هزينااه يااک فاارد  09، معااادل 0931و  0933، 0931

ها باار باشااد  هم نااين، تاام ير هدفمناادی يارانااهبزرگسااال می

( 0911معادل، منفی و معنادار است  محمدی و همکاران )مقياس

معادل خانوارهاای در پژوهش ديگری به بررسی سنجش مقياس

معاادل را از طرياق روستايی اياران پرداختناد  محققاين، مقياس

گاذاری آل درجه دوّم و مقياسريباً ايدهبرآورد سيستم تقاضای تق

ظاهر نااامرتبط غيرخطاای های بااهقيمتاای، بااه روش رگرساايون

ی نسبی هار كاود  ها، هزينهگيری كردند  بر اساس يافتهاندازه

ی ياک بزرگساال درصاد هزيناه 01در خانوار روستايی، معاادل 

معادل عمومی، همراه با تغييرا  قيمتی است  ضمن آنکه، مقياس

های معادل عمومی خانوارها را باا مشخصاهيابد  مقياسيير میتغ

ی درآماد معاادل و انجاام منظور محاسابهجمعيتی مختلا ، باه

های رفاهی، فقر و نابرابری در ميان خانوارهای روساتايی مقايسه

 در طول دوره محاسبه نمودند 

آل (، با استفاده از سيستم تقاضای تقريبااً اياده0911شفيعی )

گيااری از روش حااداقل مربعااا  بااائر و بهرهو موئل ديتااون

های ناشای از مقيااس و ای، محاسبا  مربو، به صرفهمرحلهسه

های تحقياق معادل خانوارهای شهری را انجام داد  يافتاهمقياس

معادل مربو، به زوج بدون فرزناد بيانگر آن است چنان ه مقياس

عااً ايان عادد را درنظر بگيريم، فرزند اضاافی، قط 011را معادل 

ی سنّی زيار طوری كه اگر فرزند در فاصلهافزايش خواهد داد؛ به

ساال  00تا  1ی سنّی و اگر در فاصله 001سال باشد، به عدد  1

سال باشاد،  03تا  09ی سنّی و اگر در فاصله 009باشد، به عدد 

 خواهيم رسيد  001به عدد 

 در تفااو  بیای به ارزيادر مطالعه0(0101دودل و همکاران )

 مقياااس منظور بارآوردباه رويکردهاا، مقايساه: خاانوار نيازهاای

 از آلماانی پرداختناد  آنهاا هزيناه هایداده از استفاده با ارزیهم

 باا ارزیهم مقياس تخمين برای آلمانی خانوار یهزينه هایداده

 غيرپاارامتری و قطباینيم پاارامتری، رويکارد چندين از استفاده

 یداده مجموعاه يک از استفاده بابر اين اساس،  ند كرد استفاده

 تریمحتمال نتايج ها،روش از برخی كه شودمشخص می منفرد،

 هاایمقياس كاه درحاالی دهند؛می ارايه هاروش ديگر به نسبت

باشاند، می اِنگال خطای هاایمنحنی بر اساس كه اغلب ضمنی

 باه گرفات ظارتاوان در نمی نمايند كهارايه می قبولیقابل نتايج

OECDهااای اقتصااادی)ی همکاریمقياااس سااازمان توسااعه
0) 

 نزدياک بزرگتار خانوارهاای ريشاه دوّم مقيااس به و شدهاصلاح

  است

 نقاش ای به بررسی، در مطالعه9(0101آبانوكووا و همکاران )

                                                                                           
1- Dudel et al 

2- Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) 

3- Abanokova and et al 
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 فقار( پوياايی و تركيب، خانوار یبرابری )اندازه هایمقياس مهم

 ساانیكش پاژوهش آنهاا نشاان دادروسيه پرداختناد  نتاايج  در

باشاد، و می حسااس خاانوار جمعيتی تركيب به ارزی،هم مقياس

و  مثباات یرابطاه بزرگسااالان، مقيااس پااارامتر باا ماازمن، فقار

و  كاود  مقيااس فااكتور باه نسابت مزمن، فقر  معناداری دارد

از حساسيت كمتری برخوردار  بزرگسالان مقياس فاكتور به نسبت

  است

در پااژوهش خااود بااه بررساای 0(0101و همکاااران ) مارتينااا

معاادل اتحادياه سنجش نرخ فقر درآمدی باا اساتفاده از مقياس

اروپا پرداختند  آنها مخارج مصرفی ميان كشورهای شرق و غرم 

اروپا را مورد تحليل قرار داده و دريافتند كه غذا و مسکن، ساهم 

 نين، نارخ زيادی در مخارج مصرفی خانوارها دارند  محققين هم

فقر درآمدی نسبت به وزن اعضای خانوار را تحليل نمودند  نتايج 

نشااان داد كشااورهای شاارق اروپااا، حساساايت بالااايی بااه وزن 

بزرگساالان داشاته و در ايان مياان، كشاورهای يوناان و ايتالياا 

حساسيت زيادی به وزن كودكان، و كشاورهای غارم اروپاا باه 

 اند وزن هر دو گروه حساس

ارزی ای بااه بررساای مقياااس هاامدر مقالااه0(1010جيمااز )

 مقيااس تخماين پاژوهش، اين دركنگ پرداخت  )معادل( هنگ

 بررسای مصرفی هایاستفاده از داده با كنگهنگ برایارزی هم

بار   اسات شاده ارائاه HES(9 0101-0101(خاانگی هایهزينه

 مقياس نظير المللیبين ارزیهم هایمقياس برآوردها، اين اساس

 یدرجاه رسدمی نظر به ريشه دوّم، مقياس و OECDشده صلاحا

 بياان حاد از بايش خاانگی، داخلی مصري در را مقياس اقتصاد

 تعداد N آن در كه، 0.75N) 11/1 پارامتر با نمايی مقياس  كنندمی

 بيشاتری دقت با را شدهمشاهده هایداده ،(است خانواده اعضای

  كندمی بررسی

                                                                                           
1- Martina et al 

2- James 

3- Household Expenditure Survey  

 سالامت هایپرداخت»ق ديگری با عنوان ( تحقي0103)1كُچ

انجام داد  بر اسااس « است؟ مهم ارزیهم مقياس آيا: آميزفاجعه

 ( بااWHO)1روش سازمان بهداشات جهاانی ها، كاربردهایيافته

 كنتارل را خاانوار درآماد كاه شاوندمی تمييد ایاوّليه ایبرآورده

 كنتارل را تدولا حاد، از بايش احتمالاً تعادل بنابراين، كنند،نمی

 درصاد، 11 تاا تواندمی اوّليه ایبر اساس نتايج، برآورده  كندمی

 01 تاا فقر خطو، شماریكم به منجر كه شوند بيان حد از بيش

 وقاوع ميانگين بزرگی، هایتفاو  چنين وجود با  گرددمی درصد

 قارار تام يرتحات  زياادی حاد تا بهداشتی هایهزينه در فاجعه

 عوامال باه مربو، نتايج بر هامقياس در هاو تفا ليکن،  نگرفت

 كمرشکن هایهزينه و جيب از خارج هایپرداخت یكنندهتعيين

  گذارندمی تم ير خانوار ابعاد در فاجعه توزيع نيز و سلامت،

ای بااه بررساای (، در مطالعااه0101چونااگ و همکاااران )

 انتخاام باه حساسايت كنگ باهنگ در كودكان فقر گيریاندازه

 كودكاان، فقر مشخصا  داد نشان معادل پرداختند  نتايجقياسم

 رسامی، فقر خط و نبوده حساس معادلمقياس انتخام عموماً به

 را كننادمی زنادگی فقار در كاه كودكانی از دسته آن درستی به

 و پساران مياان در كودكان فقر هم نين، نرخ  كندمی شناسايی

 زنادگی و متفااو  دگیخانوا سوابق با مختل ، در سنين دختران

 هاایمقياس از اساتفاده با مختل ، هایتركيب با هایخانواده در

 بسيار هابندیرتبه گرديد  اين بندیرتبه و محاسبه مختل  معادل

 مقيااس انتخاامرو، از ايان  اسات رسامی فقار بندیرتبه شبيه

ضمن آنکه،   باشدنمی زيرگروهی هيچ نفع به بزرگسالانارزی هم

 فقار معياار بار اسااس را كنگهنگ در كودكان فقر مشخصا 

محققاين   كردناد بررسای 0100 سرشماری هایداده با و رسمی

 در بزرگساالان از بيشاتر مورد بررسی، نمونه كودكان دريافتند كه

 كودكاانی از نيمای از بايش كنند كهمی زندگی فقير هایخانواده

  كننادمی كاار فقيار هاایخانواده در برناد،می سر به فقر در كه
                                                                                           
4- Koch 

5- World Health Organization  
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 از استفاده با را معادل هایمقياس مطالعا ، از هم نين، تعدادی

 اناد كاه ايانكرده ذهنی بارآورد تابلويی )پانل( سلامت هایداده

 را درآماد از رضايت و زندگی به مربو، هایعمدتاً داده مطالعا ،

 يااا آلمااان  روتمناادتری نظياار كشااورهای باار و نمااوده بررساای

؛ باوراه و 0100، 0كنند )باولينگر و همکاارانمی تمركز انگلستان

  (0101، 9؛ و بيوِن و جحاز0103، 0همکاران

تواناد ای حجام و شادّ  فقار، میی دورهاز آنجا كه مقايسه

ای مساتقيم از پيشارفت اقتصاادی در افازايش اساتاندارد نشاانه

دستان باشد  تغييارا  متغيرهاای كلاان اقتصاادی از جملاه تهی

گذارد )افتخاری و دستان ا ر میالی بر زندگی تهیهای مسياست

(  در اين راستا، بررسی و آگاهی از وضعيت فقار 0910همکاران، 

ريزی برای مقابله باا آن در يک جامعه، اوّلين گام در مسير برنامه

(  هم نين، خط فقر در منااطق 0911است )ميرزايی و سهرابی، 

ايشای داشاته اسات ی زماانی روناد افزروستايی طی ايان دوره

ی حاضر، بررسای (  هدي از مطالعه0911)بهراميان و همکاران، 

معادل از طريق معيارهاای مختلا  ميزان فقر، با توجه به مقياس

هااای پيشااين، در اساات كااه تمااايز مطالعااه حاضاار از پژوهش

معادل است تا بتوان ميزان فقار را های مورد بررسی مقياسروش

، بزرگساالان و ساالمندان، و در منااطق با توجه به تعداد كودكان

شهری و روساتايی، محاسابه و تحليال نماود  آماار و اطلاعاا  

مخارج خانوارهای شهری و روستايی، از درگاه مركز آمار  -درآمد

 رضوی استخراج گرديد ( برای استان خراسان0911ايران )

 

 مواد و روش

ارج های موجود درآماد و مخادر تحقيق حاضر، از بانک داده

 0911خانوارهای شهری و روستايی مركز آمار ايران، مربو، باه 

رضوی اساتفاده شاده اسات  ايان اطلاعاا  برای استان خراسان
                                                                                           
1- Bollinger et al 

2- Borah et al 

3- Biewen and Juhasz 

های آوری شده است  هزيناهصور  پرسشنامه از خانوارها جمعبه

خانوار شامل خوراكی، غيرخاوراكی، مساکن، بهداشات و كالاای 

آوری گرديده است  ار جمعمنظور برآورد كل مصري خانوبادوام به

های ها كه هزينهمواد خوراكی شامل تمام مواد غذايی و نوشيدنی

آنها با استفاده از قيمت خريد همه ماواد غاذايی بارآورد گردياده 

خاانوار  0111است  اين بررسی منجار باه اساتفاده از اطلاعاا  

خاانوار روساتايی بااود   310خاانوار شاهری و  111مشاتمل بار 

ی كال خاانوار باا توسط كوزنتز تشري  شاده، هزيناهگونه همان

يابد، اما سرعت افزايش آن، از ی خانوار افزايش میافزايش اندازه

ی خاانوار كمتار اسات  باه ايان ترتياب، سرعت افزايش انادازه

 يابد ی خانوار كاهش میی سرانه با افزايش اندازههزينه

های معاادل ياسی خانوار به مقارتبا، ميان رفاه فرد و اندازه

های بستگی دارد و اين معيارها برای مقايسه رفاه و فقر بين گروه

های معادل، در حقيقات ياک راه باشند  مقياسمختل  مفيد می

اقتصادی برای وارد كردن تم ير خصوصيا  جمعيتی خانوار يعنای 

عنوان هاا باهتمام خصوصياتی كه علاوه بر سط  مخارج و قيمت

گوی مصري خانوار شناخته شاده اسات كاه در عوامل مؤ ر در ال

قالب يک ضريب برای خانوار ماورد بررسای، نسابت باه خاانوار 

 شوند مرجع درنظر گرفته می

ترين خصوصايت خاانواری كاه توساط اقتصااددانان، ابتدايی

ساليان سال مورد توجه واقع شده، و متون غنی و با قادمت زيااد 

ی كودكاان در خاانوار هی هزينادر مورد آن وجود دارد، محاسبه

ی مخارج مربو، به كود  و نسبت آن با مخاارج است  محاسبه

معادل بزرگسالان گردياد بزرگسالان موجب تعري  مفهوم مقياس

كه كودكان را با توجه به شرايط سنّی و ساير خصوصايا  ماورد 

باه بااور  اناد عنوان نسبتی از يک بزرگسال درنظار گرفتهنظر به

 تنظايم بارای كاه معاادل هاای، مقياس(0110)1زيدی و ديتون

مصاري  یمقايساه بارای روشای شود،می استفادهكلّی  مصري

                                                                                           
4- Deaton and Zaidi 
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 از اساتفاده اصال  اسات متفااو  جمعيتای ويژگای باا خانوارها

 ياک اعضاای كاه است ایعقيده بر مبتنیارزی های هممقياس

 جمعيتای مشخصاا  سااير و جانس، سان، اسااس بار خانواده

 در باا بايد رفاهی هایرو، مقايسهاز اين و نددار متفاوتی نيازهای

شااود )كالبارزيااک و  انجااام متفاااو  نيازهااای اياان نظرگاارفتن

 اسااتفاده مااورد روش (  در نتيجااه، چناادين0101، 0همکاااران

 یمحاسابه روش اصالاح باا فقار هایاندازه یمحاسبه منظوربه

 يااک باار اساااس آنهااا یوجااود دارد كااه همااهی خااانوار اناادازه

 را آن (0110) زياادی و ديتااون اند كااهمعااادل مشااتر مقياس

 :(0103، 0اند )ريگير و همکارانكرده تعري  زير صور به

(0)  
سال(، و  01تعداد افراد بزرگسال )بالای  i ،Aبرای هر خانوار 

K  باشاد  ساال می 01تعداد افاراد خردساال و كاود  كمتار از

 به نسبت كمتری نيازهای معمولاً كودكان اينکه بيان با α پارامتر

، شاود و پاارامتر می تنظيم خانوار تركيب برای، دارند بزرگسال

(  0110 زيادی، و نماياد )ديتاونا ر اقتصاد مقياس را كنترل می

 همکاری سازمان ارزيابی در مقياس اقتصاد جايگزين هایفرمول

 پيشاانهاد بزرگسااالان تعااادل ( ازOECDتوسااعه ) و اقتصااادی

 دهیوزن بر علاوه بزرگسالان، نهايی وزن كنترل بر كه استشده

دارد كاه ايان  تمركز بزرگسال با چند خانواده يک كودكان در به

 (:0103صور  زير است )ريگير و همکاران، فرمول به

(0)  
iA و كنادمی جاايگزين را (0) یمعادلاه در بزرگسالان تعداد 

 كناد می بنادیدرجه واحد از تركم ضريب با را اضافی بزرگسالان

 خانوار هایهزينه فردی، رفاه معيار يک به تبديل زمان نيز در 

نماياد )ريگيار و می تبديل فردی رفاه به معادله اين از استفاده با

  (0103همکاران، 

                                                                                           
1- Kalbarczyk et al 

2- Regier et al 

(9) 
 

 و  αی رفاه مالی باوده و پارامترهاای مخارج يا اندازه xكه 

 و  αپارامترهاای  از كاه گيرند  زماانیقرار می 0و  1ی در بازه

 شااود،نمی اسااتفاده OECD بزرگسااالان روشارزی هاام و براباار

مخااارج  را مشااابه فقاار سااادگی بااه9معااادل بزرگسااالانمقياس

 كودكاان و بزرگساالان دهادمی نشاان كه زندمی تخمين1سرانه

  ندارد وجود مقياس اقتصاد و داشته برابر نيازهای

 پارامترهای از معادل بزرگسالاننخست، مقياس فرمول در دو

 كشااورهای باارای (0110) زياادی و ديتااون توسااط شاادهتوصيه

، ((0) زيادی و ديتاون) نخست كند  فرمولمی استفاده درآمدكم

 دهدمی وزن   99/1بزرگسالان  مصري سوميک به را كودكان

 دوم فرماول  (  99/1) شاودنمی تنظيم مقياس صاداقت برای و

بزرگسالان  مصري چهارميک به را كودكان، ((0) زيدی و ديتون)

 خااانوار درون مقياااس اقتصاااد باارای و دهاادمی وزن   01/1

 قاديمی OECDارزی هم هایمقياس  (  11/1كند )می تنظيم

 ياا 1/1آن،  β در كه (0) یمعادله در  جايگزين شدهاصلاح و

كناد می كنتارل را مقيااس اقتصااد ماؤ ر، طورباه كه است 1/1

 OECDشااده اصلاح و قااديمیهااای   مقياس1(0119)ديتااون، 

 كمتار نيازهای برای ترتيببه 9/1و  1/1 به αتنظيم  با هم نين

 اقتصااد تنهاا OECD ريشه دوّم مقياس  شودمی تنظيم كودكان

 پاكسون و ديتون ((   0( و )  1/1كند ))می تنظيم را مقياس

 ساالمندان فقر و كودكان فقر برآوردهای كه دادند نشان1(0111)

 بوده و حساسارزی هم هایمقياس از استفاده به كشور، شش در

 ساازینرمال باا واندتمی فقر برآورد در تفاو  كه كردند پيشنهاد

                                                                                           
3- Per Adult Equivalent (PAE) 

4- Per Capita Expenditure (PCE) 

5- Deaton 

6- Deaton and Paxson 
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 مرجاع خاانواده ياک با انتخام معادل بزرگسالانبرآورده مقياس

  شود اصلاح

مرجاع، مخاارج  خانوارهاای شادهشناسايی خانوارهاای برای

 یتوساعه منظورباه اساتفاده ماورد پارامترهاای تم يرتحت سرانه

 زيادی و ديتاون از پاس  گياردنمی قارارارزی هام هایمقياس

 یخانواده نوع يک با را معادل بزرگسالانآورده مقياسبر ،(0110)

 باا فقار نرخ تا دهدمی اجازه كه ایشدهنرمال شدهانتخام مرجع

 هم ناين، و سالمندان، مقابل در كودكان ميان در بيشتری دقت

بديهی   شود مقايسه مناطق شهری مقابل در روستايی مناطق در

 بازرگ یخانواده برای يدمف بسيار ابزار راهکار، يک است كه اين

 مياان شاديد هاایتفاو  باه منجار كاه اسات فرزندان تعداد و

ارزی هاام هااایمقياس از اسااتفاده هنگااام در فقاار معيارهااای

 باه منجر بزرگسال، هر در شدهنرمال مقياس  شودمی بزرگسالان

، 0معادل خانوار مرجعتخمين مقياس كه برای شودمی فقر تخمين

 (:0103گردد )ريگير و همکاران، می ستفادها (1ی )معادله از

(1) 

 

و  0، 99/1ترتيب بااه و  ، مخااارج و پارامترهااای  xكااه 

ترتيب، تعداد بزرگسالان و ، بهو  باشند  پارامترهای می 1/1

 مرجاع، خاانوار يت، برایباشند  در نهاخردسالان خانوار مرجع می

خواهد باود و  برآورد روش مخارج سرانه با برابر نرمال فقر برآورد

باشاند می 0، و  ( اسات كاه 1ی )صور  معادلهفرمول آن به

 (:0103)ريگير و همکاران، 

(1) 
 

 

 سازی:شبیه

ارزی هاام یمحاساابه باارای جااايگزين اقااداما  بااه ديتااون

 از اسااتفاده كااه داد نشااان كاارد و اشاااره «دلخااواه» گسااالانبزر

                                                                                           
1- PAE Pivot 

 سارانه رويکرد از معناداری تفاو  هميشه بزرگسالان، هایمعادل

 فار  كاه دهدمی نشان مطالعه اين، حال اين با  كندنمی ايجاد

 باه وابساته مصرفی،های بسته و مقياس اقتصاد چنان ه شودمی

 سياسای اساتنبا، و رفقا ميازان در مهمیهای تفاو  باشد، سن

 درصاد و جمعيتای سااختار دليلباه امر، اين  خواهد داشت وجود

 رخ شاوندبندی میطبقه جوانان با وابستگی به كه جمعيتی بالای

  دهدمی

 در فقار،ارزی هام نقاا، وها تفاو  از بيشتر، در  منظوربه

 اسات  شاده ايجااد سازیشبيه مجموعه دو جايگزين، هایاقدام

 بر جمعيت ساختار وی خانواده اندازه تم ير چگونگی يشنما برای

 را خاانواری جمعيات انادازه ی نخسات،مجموعاه نتايج، در اين

 دارياممای نگه  ابت را مصرفیهای بسته كل و دهيممی كاهش

 معيارهاای باا شاود،مای گيریاندازه سرانه آن، در كه اینقطه تا

 بار تمكياد منظورهبا كار اين  مشخص گردد بزرگسالانارزی هم

 هماراه درآماد رشاد باا اغلب كه كوچکتری خانوار اندازه به گذار

 ايان  شاودمی انجاام  روتمنادتر ملّی وضعيت به انتقال و است،

 هار در نفر يک ( توسطJ) ی خانوادهاندازه كاهش با گيری،اندازه

 سااخته عضاو ياک از بايش دارایهای خانواده كليه برای تکرار

 :(0103گير و همکاران، است )ري شده

(1)  
 یسارانه یهزيناه یمحاسابه بارای خاانوار، جديد یاندازه

 برابار در نتيجاه اين، سذس شود می استفاده تجديدشده یروزانه

گيرد )ريگير و همکاران، می قرار معادلگيری مقياساندازه یپايه

0103): 

(1) 
 

 لحااظ باه هاگيریهانداز كه يابدادامه می زمانی تا تکرار اين

  باشند معادل آماری

 شاود؛می داشاتهنگاه   ابت ،سرانه معيار دوّم، سازیشبيه در

 تفاوتیبی ینقطه يافتن برای معادلمعيارهای مقياس كه درحالی
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 افااراد تغيياار بااا مهاام، اياان  ياباادمی تغيياار هاشاااخص ميااان

 امانجا بزرگساالان گاروه باه كودكاان عنوانباه شدهبندیطبقه

 را مسان جمعيات و بااروری نارخ در كاهش نتيجه، در شود می

نکته   شودمی جايگزين كمتری كودكان با كه كندمی سازیشبيه

 تنهاا بزرگساالان گاروه به فرد يک قابل توجه آن است كه تغيير

باشند )ريگير و همکااران،  خانه در كودكان كه دهدمی رخ زمانی

0103): 

(3) 

 
 بااروری بلکه فقاط دهد،نمی تغيير رای خانوار اندازه امر، اين

در ايان مياان،   دهادمی افازايش را زندگی به اميد و كاهش، را

 معاادلی مقياسمنظور محاسابهبه خانوار، جديد جمعيتی ساختار

 خانوار یسرانه معادلمقياس با و گرددمی استفاده تجديدنظرشده

 :(0103شود )ريگير و همکاران، می مقايسه

(1) 
 

 

 نتايج و بحث:

ی روساتايی در امروزه با توجاه باه جايگااه و نقاش جامعاه

ی متوازن كشور و نيز با لحاظ مسايل و مشکلاتی كه ايان توسعه

ی پايادار روساتايی جامعه با آن مواجه است، اهتماام بار توساعه

(  باه 0919ناپذير خواهد بود )اشارفی و همکااران، امری اجتنام

هاا، های روستايی بر ديگر بخشگذاری سکونتبيان ديگر، تم ير

نظير مهاجر  و آ ار بر جای گذاشته در مبدأ و مقصد مهااجر ، 

ی كاهش توليد محصولا  ارگانياک واسطهغذايی بهتهديد امنيت

طبيعی زيسااتی و منااابعخااوردن تااوازن محيطكشاااورزی، برهم

ن و    كشی بيش از حد از زمياطلاع از خطرهای بهرهدليل عدمبه

ی ساکونتگاهی حسااس، توجهی به اين پهناهدهد كمنشان می

ناپذيری به دنباال خواهاد داشات  از ساوی ديگار، تبعا  جبران

ی ماواد غاذايی، مجموع مصاري خاانوار، باا اساتفاده از هزيناه

غيرغذايی، كالای بادوام، مسکن، اجاره، و بهداشات تخماين زده 

 ( 0شود )اطلاعا  جدول می

دهد، تقريباً بخش بيشتر مخارج ( نشان می0ول )اطلاعا  جد

شاود كاه ياک درصد(، صري اقلاام غاذايی می 1/11خانوارها )

ی درصاد باقيماناده 1/99گاردد  كالای خصوصای محساوم می

 1/00ها نيز، صري اقلام غيرغذايی خواهد شاد  هم ناين، هزينه

يابد كه كمترين ميزان را ها به مسکن اختصاص میدرصد هزينه

درصاد خانوارهاا در  11به خاود اختصااص داده اسات  بايش از 

 مناطق روستايی، و بقيه در مناطق شهری سکونت دارند  مساکن

 10 دارد، قارار خاانواده اعضاای اختيار در كه بادوامی كالاهای و

 در هاهزيناه درصاد 11و  (11+00روساتايی )های هزيناه درصد

 جدول) دهندمی به خود اختصاص ( را00+19) شهری خانوارهای

0): 

 

 : سهم كل مخارج خانوار شهری و روستايی6جدول 

  كل )درصد( شهری)درصد( روستايی)درصد(

 اقلام خوراكی 1/11 11 11

 اقلام غيرخوراكی 1/99 90 91

 جمع كل 011 011 011

 كالای بادوام 1/11 19 11
 بهداشت 1/01 09 01

 مسکن 1/00 00 00

 اجاره 1/01 99 01
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 جمع كل 011 011 011

 های تحقيقممخذ: يافته
 

 در 0911 ساال در بزرگسالان معادل و سرانه معيارهای نتايج

با توجه به اطلاعا  منادرج در جادول   استشده ارائه (0 )جدول

ريال برآورد شده  9911109ی روزانه ی سرانه(، متوسط هزينه0)

با توجه به  ميليون ريالی روزانه 911كه نزديک به تخمين بعدی 

 بارای كاه ،0 زيادی و باشاد  ديتاونمی 0معيار ديتون و زيدی 

 تخماين باه نزدياک ،(  0)نيسات  سازگار مقياس اقتصادهای

  است فقر سرانه

 هار از استفاده با معادلو معيارهای مقياس سرانه هایهزينه

 زده تخماين اسات شاده داده شرح (9 )جدول در كه روش شش

 شود:می

 بالااتر همگی همبستگی (، ضرايب1با توجه به نتايج جدول )

 جاايگزين هایروش از يک هر دهدمی كه نشان است، 11/1 از

 تغييار خانوارهاا مياان يکنواخات طورباه را بزرگساالان ارزیهم

 دهد می

 

 های معادل: مخارج سرانه و مقياس2جدول 

 بيشينه كمينه معيارانحراف ميانگين 
 1910101 1 0911910 *1109991 سرانه

 1910101 1 0913193 9111011 0ديتون و زيدی 
 1910101 1 0111901 9111111 0ديتون و زيدی 

OECD 1910101 1 0191111 *9311199 قديمی 
OECD 1910101 0 0111311 *9131101 شدهاصلاح 
OECD 1311111 1 9131113 *1911110 ريشه دوّم 

 )آزمون والد( 11/1معناداری در سط   *                            های تحقيق ممخذ: يافته
 

 معادل: نمايش پارامترهای مقياس0جدول 

 (اقتصاد مقياس ) (كودكان ) (Aبزرگسالان ) 

 1/0 11/0 ، محاسبه شودA سرانه
 1/0 99/1 ، محاسبه شودA 0ديتون و زيدی 
 1/1 01/1 محاسبه شود ،A 0ديتون و زيدی 

OECD 0.7+1 قديمی(A-1) 11/1 1/0 
OECD 0.5+1 شدهاصلاح(A-1) 91/1 1/0 
OECD ريشه دوّم A1/1 11/0 ، محاسبه شود 

 های تحقيق: يافتهذممخ

 
 های معادلمقياس و سرانه همبستگی ضرايب :4جدول 

 ريشه مربع OECD شدهاصلاح OECD قديمی OECD 2ديتون و زيدی  6ديتون و زيدی  سرانه 

      11/0 سرانه
     11/0 11/1 0ديتون و زيدی 
    11/0 11/1 11/1 0ديتون و زيدی 

OECD 11/0 11/1 13/1 13/1 قديمی   
OECD 11/0 11/1 11/1 11/1 11/1 شدهاصلاح  
OECD 11/0 11/1 13/1 11/1 11/1 11/1 ريشه مربع 

 های تحقيقممخذ: يافته
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 بزرگساالان، معاادلمقياس از اساتفاده بادون یهروش سران

 در عنوان نموناه،شاد  باه خواهد بالاتری بسيار فقر نرخ به منجر

روزانه )طبق آمار بانک جهاانی كاه  هزار ريال 011111 فقر خط

 به منجر روش سرانه، از با استفاده دلار گزارش شده(، 11/0عدد 

شاد )شاکل  اهدخو درصد 3/93 با مقايسه در درصدی 1/19 فقر

باا   اسات 0 ديتاون از اساتفاده با بعدی، فقر نرخ نزديکترين ( 0

منجر به شکاي فقر  OECDتوجه به خط فقر، مقياس ريشه دوّم 

 از ياک معاادل خواهاد شاد  هاركمتر از ساير معيارهای مقياس

 نياز فقار شادّ  و عماق بار معادل بزرگسالانمقياس هایروش

 م نااين، اطلاعااا  مربااو، بااهه  (1 جاادول) تم يرگااذار اساات

 ماؤ ر ناابرابری بر معادل هایمقياس دهدمی نشان جينیضريب

 10/1روش اول، معادل  جينیها، ضريبباشند  بر اساس يافتهمی

 و 91/1 بين معادلهای مقياسروش است كه ارقام مشابه آن در

ی دفتاار شادهباشاد  ايان رقاام تقريبااً باا آمااار گزارشمی 11/1

جينی اياران در ای كاه ضاريبگونهوهی مطابقت دارد؛ بهپژآينده

، رشاد 0911بوده كه نسبت باه ساال  10/1، معادل 0911سال 

مدلسازی  -پژوهیدرصدی را تجربه نموده است )دفتر آينده 0/9

 ( 0911و مديريت اطلاعا  اقتصادی، 

 

 جينیضريب و فقر مربع شکاف فقر، شکاف ه،سرماي ميانگين نسبت بر های معادلمقياس و : مقايسه روش سرانه9جدول 

 جينیضريب مربع شکاف فقر شکاف فقر نسبت فقر 

 10/1 11/91 13/11 11/19 سرانه

 91/1 11/09 11/01 31/93 0ديتون و زيدی 
 91/1 11/01 11/01 11/91 0ديتون و زيدی 

OECD 91/1 01/00 01/01 01/01 قديمی 
OECD 93/1 01/01 11/01 11/01 شدهاصلاح 
OECD 93/1 11/01 00/01 91/01 ريشه دوّم 

 11/1 11/01 11/10 11/10 خانوار مرجع

 های تحقيقممخذ: يافته
 

 
 معادل )درصد(و معيارهای مقياس روش سرانه فقر ضريب : مقايسه6شکل 

 های تحقيقممخذ: يافته
 

 تعياين فقار خط شاخص پولی، يک با فقر گيریاندازه هنگام

 فقار خاط اين با خانوارها مصرفی هایهزينه يا درآمد و شودمی

  شود )خط فقر در بانک جهانی گازارش شاده اسات(می مقايسه

 فقار خاط از كمتر مصرفی یهزينه يا و درآمد دارای كه افرادی

 «غيرفقيار» عنوانباه فقار خاط از بالاتر افراد ؛ و«فقير» هستند،

 غيرفقير و فقير ي صح شناسايی مرحله، اين در  شوندمی شناخته
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  است حياتی بسيار صحي  هایسياست اجرای منظوربه

 مقايساه فقار خاط باا مساتقيماً پاولی شاخص طور كلّی،به

 یساارانه از فقاار، خااط بااا منظور مقايسااهبلکااه بااه  شااودنمی

 خاط انتخام  گرددمی استفاده معادل مقدار يک و يا گيریاندازه

 استانداردساازی بارای كاه ارزیهام هاایمقياس انتخام و فقر

 خاانوار، خصوصايا  باه توجه با خانوار، هایهزينه و يا درآمدها

 در شاگرفی بسايار تم ير شود،می استفادهی خانواده اندازه ويژهبه

از ديگار   دارد خاانوار مختل  انواع به توجه با فقر توزيع و ارزش

 تام ير فقار گيریانادازه ميزان بر بيشتر فقر، خط در سوی، تغيير

اين در حالی اسات   دارد فقر توزيع بر كمتری تم ير اما گذارد،می

 هام و انادازه، در هم سزايیبه تم ير ارزی،هم مقياس انتخام كه

  فقر دارد توزيع در

 از يکاای ارزی،هاام هااایمقياس بااديهی اساات، انتخااام

 از كاه هنگاامی  شودمحسوم می فقر سنجش اصلی موضوعا 

 ناوع ياک تنظايم باه نياز شود،می استفاده ارزیهم هایمقياس

 محاسابا  شروع ینقطه عنوانبه كه دارد وجود مرجع یخانواده

 خااص یخاانواده ناوع ياک برای فقر خط مرحله، اين در  باشد

در   شاودمی انجام بعدی محاسبا  سذس، گردد می تعيين مرجع

را بيشتر مطالعاتی كه در اين زمينه انجام شاده اسات، خاانواری 

 0ترتيب اند كه تعداد افراد بزرگسال و خردسال، بهمرجع قرار داده

 باشد  0و 

خاانوار  معاادلمقياس ، نتاايج1با توجه به اطلاعاا  جادول 

 مثاال، عنوانباه  اسات ساازگار 0زيدی  و ديتون روش مرجع با

 درصاد 1/19از  كمتار اسات، كاه درصاد 10 مرجاع فقر نسبت

 3/93 باا مقايساه در از روش سارانه اساتفاده باا شدهزدهتخمين

  بعدی است برآورد كه نزديکترين 0 ديتون از استفاده با درصدی

معاادل خاانوار مقياس روش رسادمی نظربه كه درحالی بنابراين،

روش  باه نزدياک بيشاتر دهاد،می كاه ارائاه را مرجع، نتاايجی

 اند سرانه

 يشاکا باه معادل خانوار مرجع منجرمقياس روش هم نين،

 روش سارانه از كمتار كمای كاه شودمی فقر شکاي مربع و فقر

 در فقار فرزنادان، تعاداد افزايش طوری كه با(؛ به1 جدول) است

 تعاداد تام ير حاال، ايان با  يابدمی افزايش نيز هاخانواده آن بين

 روش از اسااتفاده بااا فقاار ناارخ باار خااانوار، هاار در كودكااان

 بسايار كمتار باا سارانه ساهمقاي معادل خانوار مرجاع، درمقياس

 مقايساه ساالمندان و كودكان ميان در ضمن آنکه، فقر  باشدمی

 ميانگين نخست، چنين كارهايی، انجام با اين وجود، برای  گرديد

 فرزند دارای كه خانوارهايی آوريم دست میبه را ی خانوادهاندازه

 هستند فرزند فاقد كه خانوارهايی از توجهیقابل طوربه باشند،می

مرجاع،  معاادل خاانوارمقياس از مضافاً اينکه، اساتفاده  بزرگترند

 ساالمندان و بزرگساالان كودكاان، جمعيتی فقر ضريب به منجر

 ( 1باشند )اطلاعا  جدول می به سرانه نزديک بسيار كه شودمی

 كودكاان فقر دهدمی مرجع نشان معادل خانوارمقياس روش

 و( اختلااي درصد 1/0) است بيشتر بزرگسالان، فقر در مقايسه با

 اندازه برای تنظيم ديگر، سوی روش سرانه  از اختلاي از درصد 1

 به مرجع، منجر معادل خانوارمقياس از استفاده با خانوار تركيب و

فقار  از بيشاتر درصاد 1/01 كاه شودمی در گروه سالمندان فقر

روش  از اساتفاده مقابال در كاهحالی در اسات؛ بزرگسالان گروه

ضمن آنکه،   است بزرگسالان از كمتر فقر درصد، 1/1 ، تنهاسرانه

روش سارانه،  از اساتفاده هنگاام به كودكان ميان در فقر نسبت

 از اساتفاده باا مسان، افاراد مياان در اما باشد،عدد می بيشترين

  است مرجع بالاترين معادل خانوارمقياس روش

 

 يتیهای جمعنسبت فقر توسط گروه -1جدول 

 سالمندان بزرگسالان كودكان 

 19 1/13 19 سرانه 
 001 11 01 معادل ديتونمقياس
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 OECD 03 01 01معادل مقياس
 9/11 1/01 90 معادل خانوار مرجعمقياس

 های تحقيقممخذ: يافته
 

روش  فرزنااادان، و خاااانوار اعضاااای تعاااداد افااازايش باااا

دارد )جادول  يیروساتا خانوارهای بر بيشتری تم ير معادلمقياس

 روش از اساتفاده هنگاام باه فقيار جمعيات رو، نسبت(  از اين1

روستايی و شهری،  خانوارهای بين مرجع، در معادل خانوارمقياس

 يابد می كاهش درصد 0و  9 ترتيببه

 

 

 

 

 های شهری و روستايینسبت فقر برای زيرمجموعه .7جدول 

 روستايی شهری 

 11 11 سرانه
 11 11 ديتون معادلمقياس
 OECD 31 11معادل مقياس

 11 19 معادل خانوار مرجعمقياس

 های تحقيقممخذ: يافته
 

 و مقيااس اقتصااد چنان اه دهادمی حاضر نشاان یمطالعه

 در مهمای هاایتفاو  باشاد، سان باه وابسته مصرفی كالاهای

 بالاای درصاد و سااختار دليلباه امار اين  دارد وجود فقر ميزان

بر اسااس آن اه در   باشدوابسته می جوانان به است كه جمعيتی

 و هااتفاو  بيشاتر در  منظورروش تحقيق به آن اشاره شد، به

 مجموعااه دو جااايگزين، هایاقاادام در فقاار ارزیهاام نقااا،

ی انادازه تام ير ، چگونگی3جدول  كه انجام گرديد هاسازیشبيه

 ساطر  دهادمینتايج را نماايش  اين بر جمعيت ساختار وخانوار 

 دهاد؛می نشاان را شادهبازبينیی خاانوار انادازه نخست جادول

از طرفای،   شاودمی حاذي تکارار هار در فرد يک كه طوریبه

، j-Nمانناد  منظاور از عضو دارد،  ابت می يک تنها خانواری كه

 سانجش ساوّم، رديا  باشاد  دركاهش تعداد اعضای خانوار می

 تخماين باا آمااری تفااو  رياال( 9101113) 0زيدی  و ديتون

 خاانوار یانادازه از فرد يک حذي هنگام تجديدنظرشده یسرانه

 OECD (9101101قااديمی  ريااال(  مقياااس 9111001ناادارد )

 يک با شدهبازنگری یسرانه مقياس معناداری با تفاو  ريال( نيز

 مقياااس  ريااال( 9111001دهااد )را نشااان نمی شاادهحذي فاارد

كودكاان  و بزرگساالان در كمتر وزن باحتی  ،OECD شدهاصلاح

 یساارانه مقياااس بااا معناااداری تفاااو  ريااال(، 1101101)

  رياال( 1101019را نادارد ) شادهحذي فارد دو باا شدهبازنگری

 توانندمی تغييرپذير، هایمقياس دهد،می حاضر نشان سازیشبيه

 سه مرحلاه خانوار با با مرجع خانوار يک در مشابه نتايج به منجر

  شوند جمعيتی گذار

 

 پايه )ريال( مقادير برابر در شدهسازیشبيه خانوار هایاندازه برای اختلاف ميانگين آزمون و هزينه مقادير : ميانگين1جدول 

 -6j- j2- 0j پايه 

 1/11119 1/391313 0113301 0011119 اندازه خانوار
 1031000 *1101019 *9111001 9000101 سرانه
 1111311 1311001 1301131 *9101113 0ی ديتون و زيد

 0191910 0910101 0111193 9101111 0ديتون و زيدی 
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OECD 0901111 0391101 0130110 *9101101 قديمی 
OECD 0911110 0000111 0131000 *1101101 اصلاح شده 

 )آزمون والد( 10/1معناداری در سط   *  های تحقيقممخذ: يافته
 

 معاادلو معيارهاای مقياس سارانه معيار م،دوّ سازیشبيه در

 افااراد تغيياار بااا كااار اياان  كنناادمی تغيياار هاشاااخص بااين

بزرگسااالان، و  گااروه بااه كودكااان عنوانبااه شاادهبندیطبقه

 جمعيتای شاود  سااختارمی انجاام بزرگسالان به گروه سالمندان

 تجديدنظرشاده معاادلمقياس یمحاسابه منظورباه خانوار جديد

شود می مقايسه خانوار یسرانه معادلمقياس با و گرديده استفاده

 ( 1 )جدول

ورود كودكااان بااه گااروه بزرگسااالان، و ورود  j-Nمنظااور از 

 كه تنها كنيم بزرگسالان به گروه ميانسالان است  هم نين، توجه

 آماااری ريااال( تفاااو  1111100) 0زياادی  و ديتااون ساانجش

 ياک انتقاال هنگاام دهتجديدنظرش یسرانه تخمين معناداری با

 یرده باه ساوّم كود  كه هنگامیريال(   1101111ندارد ) فرد

ياباد  از ها كااهش میمتوساط هزيناه شود،می منتقل بزرگسال

ی بالااتر ياا هماان طرفی، هنگامی كاه ياک بزرگساال باه رده

ياباد كاه ها افازايش میشود، متوسط هزينهسالمندی منتقل می

تعاداد ساالمندان و خردساالان حسااس  دهد معيارها بهنشان می

 يابد بوده و با افزايش اين گروه، فقر نيز افزايش می

 

 پايه )ريال( نتايج با مقايسه در بزرگسالان و كودكان شده سازیشبيه هاینسبت برای ميانگين تفاوت هایتست و هاهزينه : ميانگين5جدول 

6j- j پايه  2-  0j- 4j- 

 1190111 0113000 0131191 0011013 0010911 بزرگسالان
 9111011 0311313 1113001 3003390 1110319 خردسالان
 0011111 0901109 9199113 *1101111 1110111 سرانه

 0010111 0190011 1911110 1003930 *1111100 0ديتون و زيدی 
 0011111 0931001 1919011 1910101 1191111 0ديتون و زيدی 

OECD 0001911 0090900 0090110 0130110 0391101 قديمی 
OECD 0011199 0001191 0000119 0031110 0991001 شدهاصلاح 

 های تحقيقممخذ: يافته
 

 گيرینتيجه

در مطالعاااا  اقتصااااد رفااااه، اقتصااااد فقااار، و نياااز 

های رفاهی، از آنجا كه بُعد خانوارهاای گونااگون، گذاریسياست

ل خانوارهاا را بادون لحااظ تاوان مخاارج كامتفاو  است، نمی

ی خانوار بررسی نمود  آن ه در تحقيق حاضر دنباال شاده اندازه

ی خاانوار است، نخست، بررسی سهم مخارج مصرفی در بودجاه

رضوی است، و بررسای ميازان شهری و روستايی استان خراسان

فقر با توجه به تعداد كودكان، بزرگسالان، و سالمندان اين مناطق 

 استفاده دهدمی نشانها يافته باشد معادل میاز مقياسبا استفاده 

 تركياب و مقيااس اقتصاد كه بزرگسالان ارزیهم هایمقياس از

مناطق  در فقر برآوردهای بر زيادی تم ير كند،می كنترل را خانوار

 آنجاا هم نين، از  دارد رضویشهری و روستايی استان خراسان

 شهری نظير خانوار، مختل  انواع ميان خانوار، تركيب و اندازه كه

 باوده و فرزنادی ندارناد، دارای فرزناد كاه آنهايی يا روستايی و

 هاایزيرگروه یضمن آنکاه باه هنگاام مقايساه است  متفاو 

  شودمی ترضروری ارزی،هم هایمقياس از استفاده جمعيتی،

 

بااا  فقاار معيارهااای یمحاساابه نتااايج پااژوهش نشااان داد
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 ايجاد را فقر معيارهای مرجع، یخانواده يک توسط معادلمقياس

در بخاش   باشاندبرآوردهای روش سارانه می مشابه كه كندمی

منظور باه ساازیشبيه ینمونه يک به كاربرد دوّم تحقيق حاضر،

 سااختاری كاه منجار باه همسوشادن وی جمعيت اندازه تعيين

  گردند، پرداخته شدمعادل میو مقياس های سرانهاقدام

 باودن ترمسان بارای خاانوار جمعيتای سااختار كه گامیهن

 معيار با آماری نظر از 0 زيدی و ديتون معيار تنها شد، سازیشبيه

 بزرگساالان معاادلمقياس از نداشت  استفاده تفاو  پايه یسرانه

 كاه آوردمی فراهم را خانوار شرايط در رفاه رشد شناسايی امکان

در   كنادمی توصاي  بيشتری دقت با را ناهمگن جمعيتی ساختار

نهايت، نتاايج بياانگر آن اسات كاه افازايش تعاداد كودكاان و 

ی فقر را افزايش دهد  زيرا تواند اندازهسالمندان در هر خانوار می

باا توجاه باه نتاايج ذكرشاده،  ياباد ها افازايش میميزان هزينه

گردد دولت برای پرداخت يارانه اين موارد را مادنظر پيشنهاد می

 قرار دهد 
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Abstract 

In studies of welfare economics, poverty economics, and welfare policy making, since the 

dimensions of different households are different, it is not possible to examine the total household 

expenditures without considering the household dimension. One easy way to incorporate the 

household dimension into the welfare analysis is to use household per capita expenditures, but using 

per capita spending virtually ignores the economies of scale. Since household members can partially 

share many of the goods and services consumed, the costs of maintaining household welfare do not 

increase proportionally with the number of household members. In fact, taking into account per 

capita household expenditure is a variable and it estimates the welfare of the larger households to be 

lower than the welfare of the smaller households. The equivalent scale is a good solution to this 

problem and provides an index for comparing welfare among households with different members. 

The equivalent scale indicates how much additional expenditure is needed to increase the size of a 

household to achieve a welfare equal to a reference household (a household with two children). Since 

the poverty line has been growing in Khorasan Razavi since 2018 and the poverty line in different 

parts of Iran is very different from each other, therefore the policies of support for the poor should 

be considered in accordance with the conditions of each region. Therefore, a study to investigate 

poverty in this province is necessary. The data used for the Khorasan Razavi Urban-Rural Household 

Expenditure Survey are 2018. This data is available as a questionnaire at the Statistics Center site. 

The results showed that by choosing the reference households, the number of children and the elderly 

had a greater impact on poverty than the PCE method. Then a Counterfactual simulation was used 

to examine changes in the average family cost by changing family size and transferring children to 

higher classes (transferring children to adults and adults to elderly). The results showed that by 

changing the household size, that is, reducing household size, average costs increased. The average 

cost will also decrease with the transfer of children to the adult category, while with the transition 

to older people the costs will increase. 
Keywords: Poverty, Equivalence Scale, Household Welfare, Simulation, Reference Household, 

Khorasan Razavi 
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