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 0059خرداد 01 :تاريخ پذيرش              0051دی  01 :تاريخ دريافت

 چکيده

ين علل آن توزي  ناعادالنوه درآمود در بوين    تر مهمشود و اجتماعی محسوب می-فقر به مثابه يک پديده نامطلوب اقتصادی
. های مناسب جهت رف  فقر و كاهش نابرابری اقودام نماينود  ها آن است كه با سياستيکی از وظايف دولت. در جامعه است افراد

هوای هزينوه و درآمود    در اين راستا بوا اسوتفاده از داده  . باشدزدايی، سنجش ميزان فقر در سطح كشور میاولين گام در جهت فقر
كوه پونج    0011-0050هوای  شود، ابتدا خط فقر را طی سالر ايران همه ساله منتشر میهای روستايی كه توسط مركز آماخانوار

برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به اجرا درآمده است با استفاده از هشت گروه كااليی، به روش سيستم مخارج 
های سنجش فقر، سپس با استفاده از شاخص. محاسبه شد( HLES)و با استفاده از نظريه حداقل عادات نسبی  (LES) خطی

های موورد مطالعوه، گرچوه    نتايج تحقيق حاكی از آن است كه طی سال. وضعيت فقر در مناطق روستايی موردمطالعه قرار گرفت
ميزان و اندازه فقر در روستاها روند نزولی درصد بوده است، ليکن  0/00خط فقر در خانوارهای روستايی ايران دارای رشد متوسط 
بنابراين، عملکرد دولت در كاهش فقر نسوبی طوی پونج برناموه توسوعه      ؛ داشته است و شکاف فقر و شدت آن كاهش يافته است

 .آميز بوده استاقتصادی نسبتاً موفقيت
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 مقدمه

هوا  های اخير، كاهش فقر و افزايش سطح رفاه خانوارها به يکی از مباحث مهوم توسوعه اقتصوادی كشوور    در دهه 
تبديل شده است؛ به طوری كه كاهش فقر و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه شرط الزم برای رشد اقتصادی محسوب 

گااری و نحوه اجرای آن نياز دارد، به شناخت به كارايی سياستهای مبارزه با فقر همان اندازه كه البته، برنامه. شودمی
ای بنابراين، بررسی و آگاهی از وضعيت فقر در هر جامعوه ؛ ابعاد مختلف پديده فقر و داليل و پيامدهای آن نيز نياز دارد

 .ريزی برای مبارزه با فقر و محروميت استاولين گام در مسير برنامه

ها در جامعه، شناسايی و سنجش ميزان فقر و نحوه توزي  درآمود  زدايی و كاهش نابرابریاولين گام در جهت فقر  
در مطالعات اقتصادی، برای مشخص كردن فقرا از غير فقرا، از مفهومی به نوام خوط فقور اسوتفاده     . باشددر جامعه می

فقور مطلوق   . خط فقر بيان شده استگيری در ادبيات مربوط به فقر، معيارهای فقر مطلق و نسبی برای اندازه. شودمی
فقور  . شوود محاسوبه موی  ( محقق)عدم برخورداری از حداقل امکاناتی است كه اين حداقل امکانات توسط يک شخص 

تور  نسبی عدم دستيابی به سطح معمولی و متعارف امکانات جامعه است و كسانی كه از سوطح متعوارف جامعوه پوايين    
شوود  طح متعارف به صورت ميانگين يا ميانه مخارج مصرفی جامعه محاسوبه موی  اين س. باشند، دچار فقر نسبی هستند

 (.0119، بانک جهانی)

هايی انجام شده های توسعه و طرح ساماندهی اقتصادی تاكنون تالشدر ايران برای مبارزه با فقر در قالب برنامه 
يکی از اقودامات دولوت، تأسويس وزارتخانوه رفواه و      . چندان مشخص نيستاست؛ اما آثار آن در كاهش فقر در جامعه 

و طرح ساماندهی اقتصادی است و هدف آن مقابله با فقر و نابرابری در جوام  شهری  00100تأمين اجتماعی در سال 
برناموه   لاا، بررسی و عملکرد دولت طوی پونج  . باشدباشد، ليکن عملکرد آن چندان چشمگير نمیو روستايی كشور می

هوا و  توانود موورد اسوتفاده سوازمان    باشد و نتايج آن موی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، حائز اهميت می
 .مس والن ذيربط برای مقابله با فقر در كشور باشد

شوود و بورای   در مطالعات اقتصادی برای مشخص كردن فقرا از غير فقرا، از مفهومی به نام خط فقر اسوتفاده موی  
 (.0111، 0سيملر و آرنت)گردد گيری خط فقر از معيارهای فقر مطلق و نسبی استفاده میندازها

، در اصل شرايطی است كه در آن خانوارها از دستيابی به حداقل نيازهای اساسی زنودگی  (1يا معيشتی) 0فقر مطلق
 0011تعريفی ديگر، فقر مطلق، عدم توانوايی خوانوار در توأمين حوداقل     در . مانند غاا، پوشاک و مسکن محروم باشند

 .باشدكيلوكالری انرژی سرانه در روز و عدم تأمين حداقل پوشاک، سرپناه و بهداشت و درمان مورد نياز می

 ، عدم دستيابی به سطح معمولی و متعارف امکانات زندگی در جامعه است و كسانی كه از سطح متعارف9فقر نسبی

                                                                                                                                                         
 .تغيير نام داد "وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی"به 0051تير ماه  00وزارتخانه در  اين - 0

2- Simler and Arndt 
3- Absolute Poverty 

4- Subsistence poverty 

5- Relative poverty 
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 .اين سطح متعارف به صورت ميانگين يا ميانه مخارج مصرفی است. تر باشند، دچار فقر نسبی هستندجامعه پايين

. های جامعه به لحاظ برخورداری يا عدم برخورداری از حداقل معيارهوای اساسوی اسوت   ، حد فاصل گروه0خط فقر
البته اين در كشورهای . ر در روز برای هر نفر استدال 0ای توسط بانک جهانی، متوسط خط فقر در جهان بنابر مطالعه

 .باشد، مثالً در چين خط فقر در حدود يک دالر استمختلف جهان متفاوت می

انحوراف درآمود   "گيری شدت يا عمق فقر است و به لحاظ مفهومی متورادف بوا   ، شاخصی برای اندازه0شکاف فقر
 .شودتلقی می "افراد فقير از خط فقر

 :عات خارجی و داخلی درباره موضوع تحقيق به شرح زير استبرخی از مطال

، سرشومار هوای نسوبت   شواخص  "مهاجرت، فقر شهری و نابرابری در چين"با عنوان  تحقيقیدر ( 0101) 0پارک 
. طالعات درآمد و هزينه خانوار تخمين زدبا استفاده از ا 0119و  0111های شکاف فقر و مجاور شکاف فقر را در سال

نتيجوه ايون مطالعوه    . يوان چين تعريف شده است 0510به  0110مقدار سطح زندگی استاندارد يعنی خط فقر در سال 
گر آن است كه نرخ فقر در بين مهاجران، بيش از ساكنان محلی است و بر خالف انتظار مهاجرت، فقر شوهری را  بيان

 .دهدافزايش نمی به طور قابل توجهی

عوامل تعيين كننده ديناميک فقر خانگی در مناطق روستايی "ای با عنوانمطالعه در( 0101) 1های و فريزربايگون 
-در اين مطالعوه از مجموعوه داده  . پردازندمی 0111و  0117های به بررسی فقر در سال "كيپ شرقی آفريقای جنوبی

نفری بوه شويوه متوسوط مخوارج      091ها، حاصل يک نمونه  داده. ای استفاده شده استپانل به روش چند مرحلههای 
طبوق ايون روش آن   . برای محاسبه اندازه فقر استفاده شده است FGTاست و از شاخص فقر  9ماهانه خانوار بزرگسال

هوای تحقيوق نشوان    يافته. شوندند، فقير تلقی میمتوسط هزينه جامعه، درآمد دار% 11دسته از خانوارهايی كه كمتر از 
بيش از تعداد خانوارهای در حال حاضر فقير در منواطق روسوتايی   ( در معرض فقر) يرپادهد، تعداد خانوارهای آسيبمی

 .استان كيپ شرقی است

هوای مخوارج   از داده "تخموين فقور در هنود   رويکرد رفتاری "ای با عنوان مطالعه در( 0100) 1آلماس و همکاران 
اين بررسی طی . كنداستخراج شده است، استفاده می 7های نمونه ملیايالت هند كه توسط نظر سنجی 01خانوار برای 

بورای تخموين منحنوی    . با استفاده از شاخص نسبت سرشمار و مدل انگل صورت گرفته است 0119-0101های سال
گر آن است كه ايون روش در مقايسوه بوا    نتايج تحقيق بيان. استفاده شده است 1آليباً ايدهانگل از سيستم تقاضای تقر

                                                                                                                                                         
1  - Poverty line 

2- Poverty gap 
3- Park 

4- Baiyegunhi and Fraser 

5- The Mean per Adult Equivalent Household Expenditure 
6- Almast et al 

7- National Sample Surveys 

8- Almost Ideal Demand system 
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 .دهدهای رسمی، سطوح باالتری از فقر را در شرق هند نشان میتخمين

های ه از مؤلفه، اقدام به برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان يزد با استفاد(0051) مکيان و سعادت خواه 
ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثيه، بهداشت و درمان، حمل و نقول، تفوريح و   هشت گروه اصلی كااليی، شامل خوراكی

اند و بورای  كه توسط مركز آمار ايران منتشر شده، استفاده نموده ها آنتحصيل و گروه متفرقه به همراه شاخص قيمت 
گر آن است كه نتايج تحقيق بيان. تقاضای سيستم مخارج خطی استفاده شده استتخمين حداقل معاش از روش تاب  

وضعيت فقر در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم در استان يزد، يک صد كاهش يافته است؛ هرچند حداقل معاش در 
 .برنامه چهارم توسعه اقتصادی نسبت به برنامه سوم افزايش يافته است

گرايی در قالوب سيسوتم   قر نسبی و خط فقر را بر اساس رويکرد رفتار مصرفی و مطلوبيت، ف(0050)نژاد خسروی  
اند، برای جوامو  شوهری و    شده یبند گروه گانه پنجهای خام بودجه خانوار كه در طبقات مخارج خطی با استفاده از داده

 شکاف فقور و شواخص فوسوتر،    های فقر سرشمار،وی از شاخص. تخمين زده است 0011-11روستايی در بازه زمانی 
گر آن است كوه در نيموه اول دوره   نتايج تحقيق بيان. گيری فقر استفاده كرده استبرای اندازه( FGT)توربک ير و گر

 .، در حالی كه در نيمه دوم، روند آن صعودی بوده استمورد مطالعه، شاخص فقر روند تقريباً نزولی داشته

، خط فقر نسبی را از طريق سيستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطالعات بودجوه خوانوار در   (0050) یمحمود
وی از اطالعات مخارج خطی به صورت سيسوتمی و بوا   . محاسبه نموده است 0011-15مناطق شهری در بازه زمانی 

ISURروش
گر آن است كه خوط فقور   نتايج تحقيق بيان. استفاده نموده است( مرتبط تکراریرگرسيون به ظاهر نا) 0

همچنين شاخص نابرابری درآمد واقعی، بيانگر بدتر شدن وضوعيت  . رشد نموده است% 07نسبی در دوره مورد مطالعه، 
 .های مورد مطالعه بوده استتوزي  درآمد به علت تورم در سال

 ها روشمواد و 

هوای  برخوی از شواخص  . شوود های اقتصادی فقر استفاده موی هر جامعه از شاخص برای درک بهتر اندازه فقر در 
 :متداول فقر به شرح زير است

شوود و  اين شاخص به صورت نسبت تعداد افراد فقير به كل تعداد افراد جامعه تعريف می: 0شاخص نسبت سرشمار
 .دهددر صد افراد فقير در جامعه را نشان می

(0)  

:q قيرتعداد افراد ف n :تعداد كل افراد جامعه 

                                                                                                                                                         
1- Iterative Seeming Unrelated Regression 

2- Head-Count Ratio Index 

100
n

q
H
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حالتی كه كليه افوراد جامعوه كمتور از    ) و يک( حالتی كه هيچ فقيری در جامعه وجود ندارد)اين شاخص بين صفر 
 .كندتغيير می( درآمد متناظر با خط فقر باشند

0شاخص شکاف فقر
 

به عبارت ديگر، ايون  ؛ فقر استدهنده عمق اين شاخص بر فاصله كلی فقرا نسبت به خط فقر داللت دارد و نشان 
شاخص . گرددشاخص ميانگين شکاف فقر در جامعه است كه در آن شکاف فقر برای افراد غير فقير صفر محسوب می

 .مقدار درآمد الزم برای انتقال فقرا به باالی خط فقر است گرشکاف فقر بيان

(0)  

: n  تعداد افراد جامعهq : تعداد افراد فقيرz : خط فقرxi : درآمدi امين فرد فقير در جامعه 

اگر در دو جامعه مختلف شاخص فقر نسبت سر شمار يکسان باشود، بور   . وسعت فقر است دهنده ارائهاين شاخص  
توری  ای بيشتر است كه دارای تعداد اعضای بيشتری است كه از خط فقر فاصله زياداساس اين شاخص، فقر در جامعه

 .دارند

توان نسبت افراد فقير و شدت عمق فقور در  ، با استفاده از اين شاخص می0(FGT) توربک شاخص فوستر، گرير و
 .جامعه را مورد مطالعه قرار داد

(0) 
 

و ميزان تنفّر و گريز  در اين شاخص، فقر اساساً به عنوان تابعی از نسبت شکاف فقر تلقی شده كه در آن
تر بوده و بايد بيشتر باشد، به اين معنی است كه جامعه از فقر گريزان هرچه مقدار. دهداز فقر در جامعه را نشان می

برابر صفر باشد، اين شاخص به شاخص سرشمار و اگر        اگر پارامتر . ترين افراد جامعه اهميت بيشتری دادبه فقير
خص حساسويت  باشد، يعنی اين شا اگر . شودبرابر با يک باشد، اين شاخص به شاخص شکاف فقر تبديل می

  (.0050، خسروی نژاد)گردد تبديل می  و به شاخص دهدبيشتری نسبت به عمق فقر نشان می

های مرسوم برآورد خط فقر، استفاده از ت وری رفتوار مصورف كننوده اسوت كوه مبتنوی بور رويکورد         يکی از روش
با استفاده از تاب  مطلوبيت . گرددح حداقل مطلوبيت برآورد میگرايی است و در آن خط فقر مطابق با يک سطمطلوبيت
-كننده محودوديت سيستم مخارج خطی تأمين. استخراج نمود را( LES) 0توان سيستم مخارج خطیمی 0گيری-استون

                                                                                                                                                         
1- Poverty gap index 

2- Foster-Greer-Thorbecke 

3- Stone-Geary Utility Function 
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itTC itC

يری، همگن بودن از درجه صفر نسبت به قيمت و مخارج، متقارن بودن پا جم های نظری تاب  تقاضا است كه شامل 
هموه ايون خصوصويات ناشوی از تواب       . باشدمی هيکس-های اسالتسکینيمه معين بودن ماتريس جانشينی كششو 

نشان دادند كه سيستم مخارج خطی از منظر نظری پوايرفتنی  ( 0515) 0پوالک و والس. گيری است-مطلوبيت استون
ها و كول  ده و مخارج هر گروه كااليی يک تاب  خطی از تمام قيمتاست زيرا سازگار با حداكثر سازی تاب  مطلوبيت بو

باشد، تواب  هزينه به دست آمده می 0از آنجا كه دستگاه ترجيحاتی كه مبنای اين سيستم است، هموثتيک. مخارج است
تم مخارج ضمناً در سيس. های انگل مربوطه به صورت خط راست خواهد بودنيز شبه هموثتيک بوده و در نتيجه منحنی

. خطی، كشش درآمدی تقاضا همواره مثبت است و بنابراين، ايون سيسوتم توانوايی توضويح كاالهوای پسوت را نودارد       
بنابراين، كاالها، مکمول يکديگرنود   ؛ همچنين كشش قيمتی و متقاط  تقاضای محاسبه شده از آن، همواره منفی است

 (.0050، ليارد)

گيری به صورت زيور  -ات فوق، تاب  تقاضا و مخارج مصرف كننده با استفاده از تاب  مطلوبيت استونبا توجه به نک
 :شوداستخراج می

 :گيری را به صورت زير است -تاب  مطلوبيت استون

 (1) 

 

سوهم نهوايی    و ام iيا همان خوط فقور گوروه كوااليی      1حداقل معاش شاخص مطلوبيت،  u، 0در رابطه 

كوه تواب  مطلوبيوت     تفاوتی، يعنی ايون  الزم در منحنی بی برای انحنای شرط. باشد می 9فرامعيشتیمخارج 

 .است یضرور كامالً شبه مقعر باشد،

 :شوداز تاب  انگل زير استفاده می هابرای برآورد 

(9)     

ای در  هوای هزينوه   مجموع مخارج گروه  در اين رابطوه   و  1ام ای سوبد كوااليی    مخارج گروه هزينه

                                                                                                                                                         
1- Linear Expenditure System 

2- Pollak and Wales 

3- Homothetic 
4- Minimum Subsistence quantity   

5- Supernumerary Expenditure 

 .، از نام كاالها استفاده شده استCit افزاری به جای متغير در تخمين نرم. 1
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 .باشد هشت گروه كااليی مورد مطالعه می

    نسوبت بوه قيود بودجوه     گيوری را   -چنانچه تاب  مطلوبيت استون pi ،qiسطح درآمود،   Iكه در آن )
را  0به اين منظوور ابتودا تواب  الگرانوژ    . آيد حداكثر نماييم، تواب  تقاضا به دست می( باشد می ام iقيمت و مقدار كاالی 

 :دهيم تشکيل می

(1) 

 

 :آيددر نهايت تاب  تقاضا به صورت زير بدست میوگيری نسبت بهپس از انجام مراحل مشتق

 (7) 

 

 :آيدكاال به دست می n دستگاه تقاضا برای با ضرب كردن طرفين رابطه فوق در

(1) 

 

 1رابطوه  . اسوت ( I)و درآمود  ( Pi)تابعی از قيموت كواال   ( Ei) ام iدر رابطه فوق، مخارج مصرف شده برای كاالی 
 نيام iبراساس اين رابطه، مخارج صرف شده بر روی . باشد می LESگر دستگاه معادالت سيستم مخارج خطی يا  بيان

كننوده   يعنی ميزان مخوارجی كوه بورای مصورف     "حداقل معاش ريالی"جزء مربوط به . شود كاال به دو جزء تقسيم می

الزامی است
 

كننده به اختيار خود بر  گر مخارجی است كه مصرف كه بيان "فرا معيشتی"و جزء مربوط به مخارج 

كننده مخوارج   ها، مصرف و بردار قيمت( درآمد)مخارج  به بيان ديگر، با توجه به ميزان. كند كاال صرف می نيام iروی 

)دهود كوه سوهم نهوايی      را به خريد كاالهوای مختلوف اختصواص موی     فرامعيشتی خود يعنی

ميل نهايی به مصورف در ارتبواط بوا درآمود        را به اين ترتيب. است( )كاال، ضريب  نيام i برای( 

ها از طريق سيستمی كه در  آيد وطريق منحنی انگل بدست میاز در اين تحقيق، . شودفرامعيشتی تفسير می

 .گرددشود، برآورد میها در نظر گرفته می متغير وابسته تابعی از تمامی قيمت به عنوان آن متغير

و شواخص   0011-0050در اين مطالعه از آمار مربوط به هزينه و درآمد خانوارهای روستايی ايران در بازه زموانی   
تمامی آمارهای مواكور برگرفتوه از نشوريه    . های كاالهای مصرفی در دوره مورد مطالعه استفاده شده استوهقيمت گر

                                                                                                                                                         
1- Lagrange  

)()(
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شوود و همچنوين   نتايج تفضيلی هزينه و درآمد خانوارهای روستايی كه همه ساله توسط مركز آمار ايوران منتشور موی   
آمار هشت گروه كااليی كه بر اسواس سيسوتم   برای برآورد سيستم مخارج خطی از . سالنامه آماری بانک مركزی است

گوروه  -0: بندی گرديده، استفاده شده اسوت صورت گرفته و به شرح زير طبقه( CPC) 0محصوالتبندی محوری طبقه
گروه لوازم، اثاثيه  -1گروه مسکن، سوخت و روشنايی  -0گروه پوشاک و كفش  -0ها و دخانيات ها، آشاميدنیخوراكی

هوا و  گوروه تفريحوات، سورگرمی    -7گروه حمل و نقول و ارتباطوات    -1گروه بهداشت و درمان  -9و ملزومات خانوار 
 (.0011-0050 مركز آمار ايران،)متفرقه گروه كاالها و خدمات  -1خدمات فرهنگی 

را به علت چسبندگی مصورف و  در اين تحقيق به جای استفاده از درآمد، از مخارج خانوارها استفاده شده است، زي 
در نتيجه، تعمويم رونود گاشوته     ؛ وثبات استهای وارده بر اين متغيرها نسبت به درآمد بسيار بامخارج مصرفی، شوک

 .تر استبينی، منطقیهای مربوط به مخارج مصرفی به آينده برای پيشحركت داده

شود كه استفاده می( HLES) 0ینسبقل عادات برای محاسبه خط فقر و در نتيجه اهداف تحقيق، از روش حدا 

به ميزان مصرف كاال در دوره گاشوته بسوتگی دارد و توسوط    ( ) tام در زمان  iبر اساس آن حداقل ميزان كاالی 

 :شودتعديل می  ضريب

  (5) 
 

 . است Xitعبارت داخل پرانتز همان . كنيم ضرب می Pitطرفين رابطه فوق را در 

(01) 
 

(00) 
 

 ام iام روی كواالی   tبرآورد و ارزش ريالی حداقل ميزان معواش اسوت كوه خانوارهوا در دوره     كه در آن 

 (.0050، همکاران و جواهری)كنند  هزينه می

شود، سپس تواب  انگول و مينويمم    های عدم كاذب بودن رگرسيون انجام میدر اين بخش از تحقيق، ابتدا آزمون 
های فقور، وضوعيت فقور خانوارهوای     شود و در نهايت با محاسبه شاخصتخمين زده می SURمخارج خطی به روش 
 .گيردهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مورد بررسی قرار میروستايی در پنج برنامه

 

 

                                                                                                                                                         
1- Central Product Classification 

2- Habit Linear Expenditure System 

it

i

1itiit q 
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ititp 



 113     ...در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه  فقر وضعیتبررسی 

 

 نتايج و بحث

 آزمون مانايی متغيرها 

استفاده گرديد و نتايج آن برای متغيرهای ( IPS) نيشدر اين تحقيق برای مانايی متغيرها، از آزمون ايم، پسران و  
 :مورد استفاده در مناطق روستايی به شرح زير است

 مناطق روستايی -در سطح IPSنتايج بررسی مانايی متغيرها با استفاده از آزمون  . جدول  

 پايايی وضعيت .Prob (IPS) متغير
51900/5 شاخص قيمت مصرف كننده  نامانا 0/1111 

 نامانا 0/1111 9/01050 ای های هزينه مجموع مخارج گروه
 نامانا 0/1111 7/179001 ها و دخانيات مخارج خوراكی

 نامانا 1/9917 1/00717 مخارج پوشاک و كفش

 نامانا 0/1111 5/10007 مخارج مسکن

 نامانا 0/1111 1/10111 خانگیمخارج اثاثيه و لوازم 

 نامانا 0/1111 7/00507 مخارج بهداشت و درمان

 نامانا 1/5191 0/05000 مخارج حمل و نقل

 نامانا 1/9901 1/00107 مخارج تفريحات

 نامانا 1/5179 0/00909 مخارج متفرقه

 های تحقيقيافته: مأخا
 

بنوابراين  ؛ شوود  فرضيه صفر برای تمامی متغيرهوا پايرفتوه موی   شود،  مشاهده می 0كه از نتايج جدول یطور همان
 .را در تفاضل مرتبه اول انجام داد IPSتمامی متغيرها در سطح نامانا هستند و بايد آزمون 

 روستايی -در سطح تفاضل مرتبه اول IPSنتايج بررسی مانايی متغيرها با استفاده از آزمون .  جدول  

 يیوضعيت پايا .IPS Prob متغير
-50101/1 شاخص قيمت مصرف كننده  مانا 1/1111 

 مانا 7/90975 1/1111 ای های هزينه مجموع مخارج گروه
 مانا 1/70501 1/1111 ها و دخانيات مخارج خوراكی

 مانا 5/01100 1/1111 مخارج پوشاک و كفش

 مانا 9/05507 1/1111 مخارج مسکن

 مانا 7/00101 1/1111 مخارج اثاثيه و لوازم خانگی

 مانا 7/10110 1/1111 مخارج بهداشت و درمان

 مانا 00/0101 1/1111 مخارج حمل و نقل

 مانا 5/79119 1/1111 مخارج تفريحات

 مانا 1/71111 -1/1111 مخارج متفرقه

 های تحقيقيافته: مأخا
 

شوود هموه    طوور كوه مشواهده موی     هموان . انعکاس يافته است 0با تفاضل مرتبه اول در جدول  IPSنتايج آزمون 
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 .شوند گيری مانا می متغيرهايی كه در سطح نامانا بودند، با يک بار تفاضل

 هاانباشتگی متغيرآزمون هم  

های مورد مطالعه در هفت گوروه كوااليی در منواطق    برای متغير( AEG)گرانجر -نتايج آزمون هم انباشتگی انگل
 :روستايی به شرح زير است

 مناطق روستايی -برای تاب  انگل( AEG)گرانجر تعميم يافته  -نتايج آزمون هم انباشتگی انگل . جدول 

 گروه كااليی

  مبدأبدون عرض از  مبدأباعرض از 

وضعيت 

هم 

 انباشتگی

 .Prob آماره .Prob آماره

 ها و دخانيات مخارج خوراكی
 هم انباشته 1111/1 -0111/7 1111/1 -0111/1
 هم انباشته 1111/1 -0101/01 1111/1 -5715/7

 مخارج پوشاک و كفش
 هم انباشته 1115/1 -1107/0 1111/1 -0900/0
 هم انباشته 1010/1 -7517/0 1110/1 -1091/0

 مخارج مسکن
 هم انباشته 1111/1 -1009/1 1110/1 -1170/0
 هم انباشته 1111/1 -0010/9 1115/1 -0000/0

 خانگیمخارج اثاثيه و لوازم 
 هم انباشته 1110/1 -7711/9 1111/1 -0710/1
 هم انباشته 1111/1 -1110/1 1110/1 -1750/0

 مخارج بهداشت و درمان
 هم انباشته 1110/1 -9111/0 1111/1 -5191/1
 هم انباشته 1115/1 -0007/0 1101/1 -1791/0

 مخارج حمل و نقل
 هم انباشته 1111/1 -1110/1 1111/1 -1001/9
 هم انباشته 1111/1 -1795/1 1111/1 -5011/9

 مخارج تفريحات
 هم انباشته 1101/1 -1100/0 1101/1 -5110/0
 هم انباشته 1117/1 -9511/0 1019/1 -0100/0

 های تحقيقيافته: مأخا
 

مبنوی بور   شود، برای هفت گروه كااليی مناطق روستايی، فرضيه صفر  مشاهده می 0طور كه از نتايج جدول همان
دهنده مانا  ها با مس له ريشه واحد مواجه نيستند و اين نشان توان پايرفت، پس باقيمانده عدم وجود هم انباشتگی را نمی

 ها وجود داردبنابراين، رابطه بلندمدت بين متغير؛ انباشتگی متغيرها استهم بودن جمالت پسماند و

 تحليل آزمون خودهمبستگی

. پيش از تخمين مدل، الزم است تا به بررسی پسماندها جهت وجود يا عدم وجود خود همبسوتگی پرداختوه شوود    
های غلطی از خطاهای معيوار و در    براساس مباحث اقتصاد سنجی، وجود خود همبستگی در پسماندها منجر به تخمين

اجتناب از چنين خطوايی بوا اسوتفاده از آزموون      برای. گردد های نادرست آماری برای ضرايب معادله می نتيجه استنباط
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 .نتايج آزمون در جدول زير قابل مشاهده است(. 0110، 0دراكر)شود  به بررسی اين مسأله پرداخته می 0وولدريج

 نتايج آزمون خود همبستگی برای مناطق روستايی .4جدول  

 نتيجه .Prob آماره آزمون گروه كااليی

 خود همبستگی 1015/1 910/1 ها و دخانيات مخارج خوراكی
 خود همبستگی 1105/1 011/01 مخارج پوشاک و كفش

 خود همبستگی 1111/1 100/77 مخارج مسکن
 خود همبستگی 1051/1 111/1 مخارج اثاثيه و لوازم خانگی
 خود همبستگی 1091/1 010/7 مخارج بهداشت و درمان
 خود همبستگی 1111/1 007/99 مخارج حمل و نقل
 خود همبستگی 1019/1 171/7 مخارج تفريحات
 خود همبستگی 1050/1 001/1 مخارج متفرقه

 های تحقيقيافته: مأخا 

مبنوی بور   شود، فرضيه صفر  برای هشت گروه كااليی مناطق روستايی مشاهده می 1طور كه از نتايج جدول  همان
. شوود  شود و فرضيه مقابل مبنی بر خودهمبستگی سريالی اجزای اختالل پايرفته موی  عدم وجود خودهمبستگی رد می

 .گردد استفاده می 0ARبراين برای تخمين مدل از متغير بنا

 هاآزمون تعيين روش ترکيب داده

در . شوود ليمر استفاده موی  Fاز آزمون ها، برای تركيب داده 1يا روش تابلويی 0برای مشخص كردن روش تلفيقی 
در فرضيه مقابل مبنی بر نواهمگنی عورض از   ( روش تلفيقی)همگنی عرض از مبدم اين آزمون فرضيه صفر مبنی بر نا

 (.0119 ،9بالتاجی)باشد می (روش تابلويی)مبدم 

 برای مناطق روستايی   Fنتايج آزمون  .5جدول 

 نتيجه .Prob آماره آزمون كااليی گروه

 Panel Data 1/1111 1/111000 ها و دخانيات مخارج خوراكی

 Panel Data 1/1111 00/100710 مخارج پوشاک و كفش
 Panel Data 1/1111 00/101707 مخارج مسکن

 Panel Data 1/1111 01/010075 مخارج اثاثيه و لوازم خانگی
 Panel Data 1/1111 07/117501 مخارج بهداشت و درمان
 Panel Data 1/1111 1/110090 مخارج حمل و نقل
 Panel Data 1/1111 1/111719 مخارج تفريحات

 های تحقيقيافته: مأخا 

                                                                                                                                                         
1-Wooldridge Test 

2-Drukker, David 
3- Pooling Data 

4- Panel Data 

5-  Baltagi 
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؛ شوود بوودن عورض از مبودم رد موی    شود، فرضيه صفر مبنی بور يکسوان  مالحظه می 9جدول كه در طوریهمان        
 .های مختلف كااليی وجود دارد و بايد از روش تابلويی مدل را تخمين زدعرض از مبدم گروهبنابراين، ناهمگنی بين 

 هاآزمون تعيين اثرات ثابت يا تصادفی داده 

آزموون   فرضويه صوفر  . شوود ها، از آزمون هاسمن اسوتفاده موی  برای مشخص كردن اثرات ثابت يا تصادفی متغير 
چنانکوه در   .باشود میآزمون آمواره ايون   ی آمواری در مودل اسوت و    هوا هاسمن مبنی بر تصادفی بوودن اثور داده  

شود، برای هفت گروه كااليی در مناطق روستايی، فرضيه صفر مبنی بر پايرش اثورات تصوادفی   مالحظه می 1جدول 
 در منواطق روسوتايی فرضويه    های كااليیساير گروهشود و برای تنها برای گروه كااليی بهداشت و درمان پايرفته می

 .مقابل مبنی بر اثرات ثابت مورد قبول است

 نتايج آزمون هاسمن برای مناطق روستايی. 6جدول  

 نتيجه .Prob آماره آزمون گروه كااليی

 مدل اثرات ثابت 1/1111 07/151105 ها و دخانيات مخارج خوراكی
 مدل اثرات ثابت 1/1111 55/110570 مخارج پوشاک و كفش

 مدل اثرات ثابت 1/1111 09/101510 مخارج مسکن
 مدل اثرات ثابت 1/1111 00/511105 مخارج اثاثيه و لوازم خانگی
 مدل اثرات تصادفی 1/0011 0/191110 مخارج بهداشت و درمان
 مدل اثرات ثابت 1/1111 7/070999 مخارج حمل و نقل
 مدل اثرات ثابت 1/1111 01/901010 مخارج تفريحات

 تحقيقهای يافته: مأخا    
 

 پاگان -تحليل نتايج آزمون بروش

آمواره  . استفاده می شود 0پاگان-برای بررسی وجود همبستگی همزمان در سيستم مخارج خطی، از آزمون بروش 
گر عدم وجود خودهمبستگی همزموان جموالت اخوتالل    فرضيه صفر اين آزمون بيان. اين آزمون ضريب الگرانژ است

)همبستگی همزمان بين جموالت اخوتالل، بايود از روش رگرسويون بوه ظواهر نوامرتبط        در صورت وجود خود . است

 نيهمزموان بو   یدر صوورت عودم وجوود همبسوتگ     و( مقابل هيفرض دييتأ) ردبرای تخمين مدل استفاده ك( 0
از بنابراين، با اسوتفاده  ؛ برای تخمين مدل استفاده نمود  روش از تووان  یم( صفر هيفرض دييتأ)جمالت اختالل 

برای تخمين مدل رگرسيون     توان به اين سؤال پاسخ داد كه آيا بايود از تکنيوک  پاگان می-مدل آزمون بروش

 (.0111، 0بائوم) استفاده كرد يا 

پاگوان در   -نتايج حاصل از بررسی وجود همبستگی همزمان در سيستم مخارج خطی با استفاده از آزموون بوروش  
 :جدول زير آمده است

                                                                                                                                                         
1- Berusch and Pagan 

2- Seemingly Unrelated Regression  

SUR

OLS
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i

i

i

 LESپاگان مدل  -يج آزمون بروشنتا .7جدول 

 نتيجه .Prob آماره آزمون گروه كااليی

 SURروش  1111/1 110/017 روستايی

 های تحقيقيافته: مأخا

شود، فرضيه صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی همزمان در مدل سيستم  مشاهده می 7كه در جدول طوریهمان 
توان  بنابراين می؛ قبول است مورد گر وجود همبستگی همزمان است، بيانشود و فرضيه مقابل كه  مخارج خطی رد می

 .تخمين زد SURرا در مناطق روستايی به روش  LESمدل 

در سيسووتم مخووارج خطووی  مخارج فرامعيشتی  در اين تحقيق ابتدا ميل نهايی به   و سپس ضريب تعوديل  
 :شودتخمين زده می

 (:)معيشتی برآورد ميل نهايی به مخارج فرا ( الف

به جز گروه بهداشت و درموان كوه بوا    )با روش پانل و اثرات ثابت   نهايی به مخارج فرامعيشوتی  مقادير ميل 
 :گروه كااليی به ترتيب به شرح زير است برای هفت( شود روش اثرات تصادفی برآورد می

 مناطق روستايی -برای هفت گروه كااليی نتايج برآورد. 8جدول  

 واتسون -دروبين F R2آماره  .Prob ضريب گروه كااليی

 117/0 57/1 51/007 1111/1 01/1 ها و دخانيات مخارج خوراكی
 791/0 51/1 09/107 1111/1 11/1 مخارج پوشاک و كفش

 091/0 50/1 75/001 1111/1 09/1 مخارج مسکن
 075/0 51/1 09/171 1111/1 11/1 مخارج اثاثيه و لوازم خانگی

 117/0 57/1 70/019 1111/1 15/1 بهداشت و درمانمخارج 
 171/0 50/1 11/010 1111/1 01/1 مخارج حمل و نقل
 001/0 51/1 01/101 1111/1 10/1 مخارج تفريحات

 های تحقيقيافته: مأخا   
 

 :گرددگروه كاالهای متفرقه روستايی را با استفاده از رابطه زير محاسبه میبايد توجه داشت كه 

= +10/1+01/1+15/1+11/1+09/1+11/1+01/1 =0 0/1 =  

به بيوان  . دهند های كااليی فوق را به ازای هر افزايشی در درآمد نشان می ميزان افزايش در هر يک از گروه 

همچنوين  . شود ريال می 01ها،  ريال افزايش يابد، مخارج اختصاص يافته برای گروه خوراكی 011ديگر، چنانچه درآمد 
ريوال صورف حمول و     01ريال صرف بهداشت،  5ريال صرف اثاثيه،  1ريال صرف مسکن،  09صرف پوشاک، ريال  1

 .شود ريال صرف گروه كااليی متفرقه می 01ريال صرف تفريحات و  0نقل، 

i

i

i

i




n

i

i
1

 s s

i
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i

 برآورد ( ب

. دشو نيز خطی می  فرامعيشتی، سيستم مخارج خطی نسبت به پارامتر با برآورد ضرايب ميل نهايی به مخارج  

در سيستم مخارج خطوی را از طريوق سيسوتم معوادالت همزموان و روش      ( ضريب تعديل) توان پارامتر اكنون می

SUR كشور در جدول زير آمده است ها برای مناطق روستايی نتايج برآورد .برآورد كرد. 

 مناطق روستايی ايران درiضريب تعديل تخمين .9جدول  

 واتسون -دروبين t R2آماره  .Prob ضريب  گروه كااليی

 00/0 55/1 91/10 1111/1 10/1 ها و دخانيات مخارج خوراكی
 17/0 55/1 79/00 1111/1 77/1 مخارج پوشاک و كفش

 01/0 55/1 11/10 1111/1 50/1 مخارج مسکن
 15/0 55/1 11/07 1111/1 11/1 مخارج اثاثيه و لوازم خانگی

 91/0 55/1 90/10 1111/1 19/1 درمانمخارج بهداشت و 
 90/0 55/1 07/01 1111/1 10/1 مخارج حمل و نقل
 91/0 55/1 01/00 1111/1 11/1 مخارج تفريحات
 0/0 51/1 70/01 1111/1 71/1 مخارج متفرقه

 های تحقيقيافته: مأخا                       
 

كه حداقل ميوزان   شودفرض می. است( )عادت نسبی گيری  ضريب تعديل فرض شکل 

تعوديل    ، به ميزان مصرف همين كاال در دوره گاشته بسوتگی دارد و توسوط ضوريب   tزمان در  iمصرف كاالی 
ايون ميوزان   . است( t-1)مصرف همين كاال در دوره گاشته  t ،10/1در دوره  ها یخوراكحداقل ميزان مصرف . شودمی

-می 71/1و متفرقه / 11، تفريحات 10/1حمل و نقل  ،19/1، بهداشت 11/1، اثاثيه 50/1، مسکن 77/1برای پوشاک 

 :حداقل معاش برای مناطق روستايی در جدول زير ارائه شده است .باشد

خط فقر در روستاهای ايران دارای روند  0011-0050های  شود، طی سال مالحظه می 01طور كه در جدول  همان
سوال سووم   )0050ريال بوده و در سال  519519خط فقر معادل ( برنامه اولابتدای )0011در سال . صعودی بوده است

ساالنه مناطق روسوتايی كشوور طوی    ( حداقل معاش)خط فقر . ريال افزايش يافته است 000111109به ( برنامه پنجم
يکی از علل اين افزايش، نورخ بواالی توورم و     .درصد رشد داشته است 0/00، به طور متوسط 0011-0050 یها سال

بنابر آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران، شاخص . باشدهای مورد مطالعه میكاهش قدرت خريد خانوارها طی سال
)قيمت خرده فروشی كاالها  برابر در سال  7/000به ( 0051=011 اساس قيمت پايه بر) 0011در سال  1/0از  (

، در صورتی برابر افزايش يافته است 000عنی متوسط قيمت كاالهای مصرفی در جامعه روستايی ايران رسيده، ي 0050
در ايون   هوای فقور  شواخص  محاسوبه  (.0050مركز آمار ايران، )كه درآمد خانوارها به همين نسبت افزايش نيافته است 

با استفاده ( P2)و شاخص فوستر، گرير و توربک ( P1)شکاف فقر ، شاخص (P0)قسمت سه شاخص نسبت سرشمار فقر 
ها، از آمار تعداد خانوارهای نمونه روسوتايی كشوور    برای محاسبه اين شاخص. شود از روابطی كه بيان شد، محاسبه می

 .شود، استفاده شده است كه توسط مركز آمار ايران منتشر شده می های هزينه ساالنه برحسب گروه

i

i

i

i

i1itiit q 

i

CPI
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 (ريال)مناطق روستايی ( حداقل معاش پولی)نتايج برآورد خط فقر  .1 جدول  

 سال خوراک پوشاک مسکن اثاثيه بهداشت حمل ونقل تفريح متفرقه خط فقرساالنه

519519 01910 00097 11100 05100 91071 010010 011711 911000 0011 

0011701 10090 00150 99199 11111 77510 071171 011010 100571 0015 

0150511 10001 01991 70011 11710 59070 017057 001105 719717 0071 

0071710 15190 01701 11119 011915 001101 910107 090115 151119 0070 

0011590 010051 19151 001071 001707 010117 011051 001119 0157701 0070 

0005107 011190 11011 095951 091190 015975 110071 190001 0910199 0070 

1505110 011971 017100 091011 011101 019997 157901 190970 0107111 0071 

1015159 091155 001017 001051 011570 119050 511750 111111 0550101 0079 

1170001 059510 009711 015079 050000 919010 0015751 150119 0000109 0071 

5109159 019111 051010 91991 110105 111017 0909197 0101590 1000070 0077 

00157105 900975 011151 151505 115075 751751 0510517 0000159 9007917 0071 

00151007 111055 005157 197970 500901 510070 0077500 0011001 9500101 0075 

01515105 0011015 091570 0111511 550905 0191111 0117019 0900709 1001115 0011 

07011157 0017001 100719 0000117 0001115 0001119 0011107 0050110 7090711 0010 

01155007 0957991 150115 0910701 0115111 0100590 0510011 0155111 1010091 0010 

01099511 0101101 970001 0010101 0115005 0170599 1110101 0571151 5119000 0010 

00007509 0015001 100110 0101117 0915991 0009991 9111711 0900701 00599100 0011 

09101501 0170101 191101 0111909 0750011 0970701 9109009 0151070 00709701 0019 

11005111 0010010 110171 1799010 0911909 0700501 1909000 0111101 09719501 0011 

91511105 1015909 591111 1109550 1110111 0100009 1059170 0071110 01111019 0017 

15711977 0550071 507910 9151105 1101001 0001910 1711000 0057171 05010711 0011 

91711901 9005111 0009990 1110711 9000111 0900970 01007011 0010100 00117001 0015 

71001710 1009019 0010001 1010111 1009959 0559001 01011150 0179010 00151107 0051 

50010017 7501770 0101170 01010011 7111051 9019519 01101071 9177101 05901000 0050 

000111109 1000010 0090117 00095011 01919971 7011077 01110051 7911911 91099091 0050 

 های تحقيقيافته: مأخا    

 0011شود، باالترين نسبت افراد فقير در مناطق روستايی مربوط به سال  مشاهده می 00كه در جدول طوری همان
در اين سوال بوه    FGTهای شکاف فقر و  همچنين ميزان شاخص. اند درصد افراد زير خط فقر بوده 11است كه در آن 

 .اند توسعه كشور داشته یها برنامهدرصد باالترين مقدار را در طی  01و  0/07ترتيب با 

ی فقور دارای نوسوان   هوا  شواخص توان نتيجه گرفت كه طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ايران، گرچه بنابراين، می
در  9/00ی نسبت سر شمار فقر به ها شاخص، 0050بوده است، ليکن روند آن نزولی بوده است، به طوری كه در سال 

 .در صد رسيده است 0رير و توربک به در صد و فوستر، گ 1/1صد، شکاف فقر به 

هوای دوم توا    برای برناموه  DPهای توسعه از متغير مجازی  برای تحليل فقر در مناطق روستايی كشور طی برنامه 
. پنجم استفاده شده است و برای اجتناب از دام متغير مجازی، برای برنامه اول از متغير مجوازی اسوتفاده نشوده اسوت    

در زيور آموده   FGT ،(P2 )و شواخص  ( P1)، شوکاف فقور   (P0)د الگوهای شاخص نسبت سرشمار نتايج حاصل از برآور
شود هر سه الگوو در منواطق    گونه كه مشاهده می همان. هستند( Prob)اعداد داخل پرانتزها سطح معنای آزمون . است



 9315 تابستان، 2، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      131

 

سون دارای مشکل خود همبسوتگی  وات -همچنين با توجه به آماره دوربين. معنادار هستند Fروستايی، با توجه به آماره 
 .نيستند

 (درصد)های فقر در مناطق روستايی كشور  شاخص .  جدول 

 های توسعه برنامه سال
 مناطق روستايی

 فوستر، گرير و توربک شکاف فقر نسبت سرشمار فقر

0011 

 برنامه اول توسعه

1/11 0/07 01 
0015 5/01 00 5/1 
0071 9/90 5/00 5/00 
0070 1/90 1/00 0/01 
0070 11 0/01 0/1 
0070  10 0/09 0/7 
0071 

 برنامه دوم توسعه

1/10 0/01 0/1 
0079 1/11 0/01 1 
0071 0/10 0/01 5/1 
0077 1/11 1/01 7 
0071 7/01 1/00 1/1 
0075 

 برنامه سوم توسعه

1/11 0/01 1/1 
0011 1/15 9/01 0/5 
0010 1/09 9/00 0/9 
0010 0/00 9/01 7/1 
0010 5/01 9/5 0/1 
0011 

 برنامه چهارم توسعه

05 7/1 7/0 
0019 0/01 0/00 5/1 
0011 0/09 1/01 7/1 
0017 1/01 00 0/9 
0011 0/10 5/00 1/1 
0015  5/10 9/00 5/9 
0051 

 برنامه پنجم توسعه
9/09 1/5 5/0 

0050 0/11 0/00 1/1 
0050 9/00 1/1 0 

 های تحقيقيافته: مأخا
 

 (00)                                                        
                                       

 (0/0000)     (0/0956)      (0/0096)     (0/0033)       (0/0115) 

 R
2
= 0/54      prob.(F-statistic) =0/0164          DW= 1/98  
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اثرات اجرای برناموه دوم،  . درصد بوده است 51/17متوسط نسبت سرشمار فقر در مناطق روستايی طی برنامه اول 
در درصد  9/00و  7/00، 19/01، 01/1سوم، چهارم و پنجم توسعه بر فقر معنادار و به ترتيب موجب كاهش فقر حدود 

 .مقايسه با برنامه اول شده است

(00)                                                
                                                        

 (0/0000)     (0/0725)      (0/0090)     (0/0018)       (0/0015) 

 R
2
= 0/50       prob.(F-statistic) =0/0051          DW= 2/05 

اثرات اجرای برنامه دوم، سوم، چهارم و پونجم  . درصد بوده است 17/01ميانگين شکاف فقر طی برنامه اول حدود 
درصد در مقايسه بوا برناموه    57/1و  17/7، 1، 50/0حدود توسعه بر فقر معنادار و به ترتيب موجب كاهش شکاف فقر 

 .اول شده است

(01)                                    
                                          
                      

 (0/0000)     (0/0653)      (0/0095)     (0/0020)       (0/0011) 

 R
2
= 0/51       prob.(F-statistic) =0/0047          DW= 2/07 

اثرات اجرای برنامه دوم، سوم، چهوارم  . درصد بوده است 00/01طی برنامه اول حدود  FGTميانگين شاخص فقر 
درصد در مقايسه با  0/1و  19/9، 17/1، 71/0و پنجم توسعه بر فقر معنادار و به ترتيب موجب كاهش شدت فقر حدود 

 .برنامه اول شده است

فقور در  ( 0011-50) یاقتصواد رسيد كه طی برنامه اول توا پونجم توسوعه     توان به اين نتيجه نهايیبنابراين، می 
 .مناطق روستايی ايران كاهش يافته است

 گيری و پيشنهادهانتيجه
ی توسعه اقتصادی ها برنامههدف از اين تحقيق بررسی عملکرد دولت در مقابله با خط فقر در مناطق روستايی در  

گيوری و سيسوتم   -برای نيل به اين هدف، ابتدا با اسوتفاده از تواب  مطلوبيوت اسوتون    . بود (0011-50)انقالب پس از 
، خوط فقور   (HLES) ینسب، هشت گروه كااليی تخمين زده شد و بر اساس روش حداقل عادات (LES) یخطمخارج 

طوی  ( حوداقل معواش  )فقر گر آن است كه گرچه خط نتايج بدست آمده بيان. در مناطق روستايی كشور محاسبه گرديد
در صد رشد داشوته اسوت، اموا بور      0/00پنج برنامه توسعه اقتصادی كشور دارای روند صعودی بوده و به طور متوسط 

به عبارت ديگر، اثرات اجرای برناموه دوم توا پونجم    ؛ های فقر، ميزان فقر در روستاها كاهش يافته استاساس شاخص
 .شهری و روستايی ايران شده است شدت فقر در مناطق توسعه بر فقر معنادار و موجب كاهش شکاف و

 شاكر محمودی و همکواران  ، (0011) همکاران و كاشی خدادادهای اين تحقيق با نتايج مطالعات ضمناً نتايج يافته
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( 0050) و خسروی نوژاد ( 0051) ، مکيان و سعادت خواه(0017) ، ابونوری و مالکی(0011) همکاران و باقری، (0011)
 .مطابقت دارد

قانون اساسی ايران، يکی از اهداف آرمانی جمهووری اسوالمی، مقابلوه بوا فقور و       10و  00، 05با توجه به اصول  
دنبوال   انقوالب مووازی پوس از    طور بهو برای اين منظور دو استراتژی باشد نابرابری اقتصادی و اجتماعی در كشور می

اين استراتژی . داری و بر پا داشتن اقتصاد دولتی و تعاونی در كشور بوداستراتژی اول برچيده اقتصاد سرمايه. شده است
اقتصواد انجاميود و در   هوای دولوت در   های دولتی و افزايش دخالتموفق بود و منجر به گسترش بوروكراسی، شركتنا

اسوتراتژی دوم، گسوترش   . های دولتی شدداران با استفاده از رانتنهايت منجر به بوجود آمدن طبقه جديدی از سرمايه
و  هوا  اسوت يسدر ايون زمينوه، دولوت    . های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محروميوت بوود  تأمين اجتماعی و كمک

 :نامه توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گااشتی زير را در پنج برها یزير برنامه

ی به روستاها و ارائوه  رسان برقهای روستايی، توجه به توسعه روستايی از طريق ايجاد جهاد سازندگی و احداث راه-
 .خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش در مقياس گسترده به روستائيان

 .ایبه قيمت يارانه تأمين كاالهای اساسی مورد نياز مردم شهر و روستا -

ها و نهادهای حمايتی دولوت از قبيول   تحت پوشش قراردادن افراد فقير و درمانده و مستضعف زير نظر سازمان - 
 .امداد امام، بنياد شهيد و امور ايثارگران و جمعيت هالل احمر تهيكم سازمان بهزيستی،

 .بهره به مردم شهر و روستا كم یها وامهای مسکن شهری و روستايی و عرضه ايجاد تعاونی -

 .ی اجتماعی و درمانی در سطح كشورها مهيبگسترش  -

 .گسترش خدمات رايگان آموزشی و بهداشتی در شهر و روستا و افزايش پوشش تحصيلی

 .پيشگيری در همه نقاط كشور گسترش خدمات طب-

الهوای اساسوی و خريود تضومينی     سازی قيموت انورژی و برخوی كا   ها به منظور بهينهطرح هدفمند كردن يارانه-
 (.0011-0015، ريزیبرنامهو  مديريت سازمان)محصوالت كشاورزی 

برنامه توسوعه كشوور گرديوده اسوت و در      9اين اقدامات دولت منجر به بهبود نسبی سطح زندگی روستائيان طی 
بهبود نسبی رفاه در سوطح روسوتاها،    رغم یعلالبته . نهايت منجر به كاهش شاخص فقر در مناطق روستايی شده است

به مناطق شهری، عدم دسترسوی آسوان بوه     هنوز روستائيان كشور با معضل بيکاری، پايين بودن سطح زندگی نسبت
مراكز بهداشت و درمان و مشکالت زندگی در مناطق روستايی هستند، به همين دليل است كوه نورخ روستانشوينی از    

ها همچنان در كاهش يافته و مهاجرت روستائيان به شهر 0050در صد در سال  11/07به  0011درصد در سال  9/10
های اقتصادی مناسب برای بهبود وضعيت زندگی روستائيان باعوث اسوتقرار   ، انجام سياستبنابراين؛ حال افزايش است

برخوی از  . شودگردد و مان  بروز مشکالت متعدد در مناطق شهری و روستايی میی اجداديشان میها نيسرزمدر  ها آن
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 :ازو كاهش فقر روستائيان عبارت است  های اقتصادی و اجتماعی برای بهبود رفاهسياست

 گسترش اشتغال در مناطق روستايی-

 .ها آنحمايت از محصوالت كشاورزی و قيمت تضمين شده برای  -

 ايجاد مراكز درمانی و بهداشتی در مناطق روستايی و پوشش تأمين اجتماعی در روستاهای كشور -

 ی در برابر بالهايی از قبيل زلزله و سيل در مناطق روستايیريپا بيآسمقابله با  -

 تأمين مسکن ارزان قيمت و مستحکم برای روستائيان با ارائه تسهيالت بانکی - 

ی ها پرداختاز طريق  ها آنپاير در مناطق روستايی و باال بردن قدرت خريد تحت پوشش قراردادن اقشار آسيب -
 انتقالی

 .پاير و نيازمند جامعهبه سمت اقشار آسيب ها ارانههدفمند كردن ي -

 منابع

پژوهشوی   -، فصلنامه علمی(0011-0010)های توسعه  خط فقر در استان سمنان طی برنامه. 0017. و مالکی، ن. ابونوری، ا
 (.01)7رفاه اجتماعی، 

فصلنامه . 0079-19ی ها سالهای فقر در ايران طی روند خط فقر و شاخص. 0011. و كاوند، ح. ، دانش پرور، ن.باقری، ف
 .70-10(:0)01گزيده آماری، 

. برآورد حداقل معواش در منواطق شوهری اسوتان كردسوتان     . 0050 .ه .حاميان، م و .، قاسمی، ع.، سحابی، ب.جواهری، ب
 .090-070:(19)00پژوهشی رفاه اجتماعی،  -فصلنامه علمی

 -فصولنامه علموی  . 0010-0075های  برآورد خط فقر در ايران طی سال. 0011. و باقری، ف. ، حيدری، خ.خداداد كاشی، ف
 .007-010(:07)1پژوهشی رفاه اجتماعی، 
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1(0:)11-05. 
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Abstract 
Poverty is an undesirable economic and social phenomenon and one of the important causes of 

poverty is unfair distribution of income amongst the people. The governments should adopt 

suitable policies for eradication of poverty in the society. In this study, the poverty line of Iran's 

rural households is estimated by the theory of relative habit of formation of linear expenditure 

system (RHLES) and by using data of household's expenditure for 8 commodity groups over the 

periods of 1989-2013. Then, the position of poverty in rural regions is calculated by the indicators 

of headcount ratio, poverty gap and Foster, Greer and Thorbecke (FGT). The results of the study 

show that although the poverty line (minimum subsistence quantity) in Iran's rural households has 

had an average growth of about 21.3 percent, the value of poverty indices are reduced during the 

five economic development plans. Thus, we may conclude that the government policies for the 

reduction of relative poverty in rural regions have been successful. 
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