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 چکیده

اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پايدار -فقر به عنوان يکی از معضالت اجتماعی

آيد. الزمه در حال توسعه به شمار می. از اين رو، کاهش فقر يکی از اهداف کشورهای شودمی

، ابتدا بر آن است. لذا در اين مطالعه های کاهش فقر، شناخت فقر و عوامل مؤثراجرای سیاست

درصد میانگین مخارج  03روش با  در سطح استان و به تفکیک شهر و روستا، نسبیخط فقر 

خانوار در سال  91939 برای ايران مرکز آمار درآمد-های طرح هزينهريز دادهخانوار و استفاده از 

ای و تحلیل دادهخانوارهای فقیر شناسايی . سپس بر اساس خط فقر محاسباتی، شدمحاسبه  8930

های فقر زدايی بايد به مسئله آمايش سرزمین ها نشان داد که در برنامهشدند. پردازش اولیه داده

  توجه شود.

چرخه خروج از ورود يا جهت بررسی عوامل مؤثر بر احتمال  ،در مرحله بعد، الگوی مورد مطالعه

يی با تابلوشبه های نتايج برآورد مدل الجیت داده .شدبا روش حداکثر درستنمايی برآورد فقر 

زن بودن سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. متغیرهای  اثرات تصادفی، نشان داد که

خانوار، تعداد افراد باسواد و تعداد افراد شاغل  تحصیل و وضعیت درآمدی سرپرست هایسال

بین بعد خانوار و احتمال فقیر شدن، رابطه  خانوار اثری معنادار بر احتمال خروج از فقر دارند.

                                                           
عوامل موثر بر احتمال خروج از فقر در ". اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد کمال غضنفری با عنوان 8

 به راهنمايی دکتر زهرامیال علمی بوده است. "های شبه تابلويیايران: کاربرد روش داده
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ین بین زندگی در مناطق شهری و احتمال فقیر شدن نیز رابطه مستقیم نچهم .مستقیم وجود دارد

جوانی و  هایسالاست. يعنی در  شکل بوده Uر فقر . تاثیر سن سرپرست خانوار بوجود دارد

رگیری که با ورود به دوران پیری احتمال قرا حالی سالی احتمال خروج از فقر وجود دارد درمیان

های فقرزدايی به افراد مسن به که در برنامه شودمیيابد. بنابراين، پیشنهاد در دايره فقر افزايش می

 ای شود. بدون درآمد توجه ويژهکم درآمد و ويژه زنان سرپرست خانوار 
 

های شبه تابلويی، ريز مدل الجیت دادهفقر روستايی، فقر شهری، ، نسبی خط فقر کلیدی: واژگان

 . درآمد خانوار، ايران -های طرح هزينهداده

Keywords: Relative Poverty Line, Rural Poverty, Urban Poverty, Logit 

Model of Pseudo- Panel Data, Micro Data of Household Income-

Expenditure Survey, Iran. 

JEL Classification: I32, C23, R20.  
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 مقدمه -1

است.  هاآن که فقر يکی از ديرپاترينبا مسائل گوناگونی مواجه بوده جوامع انسانی در طول تاريخ 

عمق و وسعت فقر در جوامع گوناگون به اقتضای شرايط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت 

ی مواجهه با فقر نیز به اقتضای همین شرايط، گوناگون است. اين تمايز و تنوع تا حدی است. نحوه

فرما است، نه تنها حکم 8جوامع، از جمله جوامعی که در آن نظام کاستیاست که فقر در برخی از 

بلکه به عنوان امری عادی و طبیعی لحاظ  شودمیيک مسئله و نابسامانی در نظر گرفته ن نبه عنوا

عملکرد نادرست و نامناسب فرآيند توزيع درآمد و  گر. وجود فقر در هر جامعه بیانگرددمی

توسعه پايدار، تهديد ثبات . عالوه بر اين، فقر معضالتی از جمله عدم ثروت در آن جامعه است

ها ها را در پی دارد. بر همین اساس، دولتو به خطر انداختن سالمت جسمی و روحی ملتسیاسی 

ها، کنند. الزمه تاثیر اين سیاستهايی را در زمینه کاهش و يا امحاء فقر اتخاذ میها و سیاستبرنامه

بر آن است. بديهی است که کم توجهی در اين زمینه،  فقر و عوامل مؤثردرک ماهیت 

  های اشتباه، اتالف منابع اقتصادی و در نهايت تداوم فقر را به دنبال خواهد داشت.گذاریسیاست

های گوناگون در راستای کاستن از فقر و های مختلف به شکلها در دورهدر ايران، دولت

ها از جمله تامین آب آشامیدنی، بنايی در روستای خدمات زير. توسعهانددام کردهمحرومیت اق

های اولیه، برق رسانی و برقراری نظام حمايت از سالمندان روستايی و نیز تامین بهداشت و مراقبت

آيد. های اين خدمات به شمار میهای حمايتی از بارزترين مصداقتوسعه بیمه همگانی و پوشش

ای صورت گرفته حاکی از فراز و فرود در مبازره با فقر است. مطالعه باقری و هبررسی ،با اين همه

 0933درصد فقرا بر اساس روش  8919تا  8910 هایسالطی  دهدمی(، نشان 8916همکاران )

در حالی که مطالعه حیدری و همکاران  .چنین شکاف فقر، روندی نزولی داشته استکالری و هم

ها درصد فقرا کاهش هرچند در برخی سال 8930تا  8919 هایسالطی  دهدمی(، نشان 8931)

  يافته اما در کل، درصد فقرا روندی افزايشی داشته است.

های گیری از ريزداده، در اين مطالعه با بهرهبر آن ناسايی عوامل مؤثربا توجه به اهمیت فقر و ش

های شبه اقتصادسنجی داده شو رو 8930کز آمار ايران در سال درآمد خانوار مر-طرح هزينه

                                                           
انتسابی توزيع  هاینقش است. در اين نظام مزايای اجتماعی بر اساسدر کشور هند  نظام اجتماعی نوعی کاسْت.8

ای را های ديگر را ندارند و بايد شرايط ويژههای مختلف، حق گذر به رتبهشود. در نظام کاسْت، افراد عضو در رتبهمی

 ساالریشايسته و ضدّ ساالریانتساب کاسْت، .های ديگر رعايت کننددر رفتار و اعمال خود و رابطه با اعضای رتبه

  .است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ای در های جغرافیايی و منطقهجا که تفاوتثر بر فقر بررسی شده است. از آنؤتابلويی، عوامل م

ها در سطح شهر و روستا به تفکیک ثر است، لذا در اين پژوهش تمامی استانؤمحاسبه خط فقر م

به تفکیک شهر و روستا يکی از  ها ومحاسبه خط فقر در سطح استان اند.مورد بررسی قرار گرفته

است. مورد ديگر، استفاده  تمايزات مهم اين مطالعه با ساير مطالعاتی است که در ايران انجام شده

 8پانلیهای شبها و استفاده از روش دادههبندی آن در سطح استانهای يک سال و دستهاز ريزداده

( در بررسی فقر زنان سرپرست خانوار 8933) پورابراهیمنامه پايان است که در مطالعات پیشین، در

 ،در اين مطالعه. ه استها استفاده نمودبندی دادهگانه برای دستهمالحظه شد که ايشان از مناطق نه

استان به تفکیک روستا و شهر  98درصد میانگین مخارج خانوار برای  03خط فقر با روش  60 ابتدا

ها و و خانوار غیر فقیر از هم تفکیک شدند. بدين ترتیب توصیف دادهمحاسبه و سپس خانوار فقیر 

  پذير شد.مکانشبه تابلويی اهای اقتصادسنجی دادهبرآورد 

ثر بر آن ارائه ؤپس از بیان مقدمه، تعاريفی از فقر و عوامل م ساختار مقاله بدين ترتیب است که

صورت  فقر پديده با ارتباط خارجی در. در بخش بعدی، مروری بر مطالعات داخلی و شودمی

به تفکیک شهر و روستا  ی ايران،هااستان براینسبی  . پس از ارائه روش تحقیق، خط فقرگیردمی

شود. سپس، بررسی  هاآن هایويژگیخانوارهای فقیر شناسايی و  اساس آن تا بر شودمیمحاسبه 

نیز  پايانی . بخششودمیتنمايی ارائه حداکثر درسهای شبه پانلی و روش نتايج برآورد مدل با داده

  .اختصاص داردگیری و راهبردهای سیاستی نتیجهبه 
 

 ادبیات موضوع -2

  )مطلق و نسبی( تعریف فقر -2-1

 شودمیدر لغت عبارت از نداشتن مايحتاج است و فقیر به کسی گفته  «فقر»در ادبیات فارسی واژه 

با توجه به چند بعدی  که پول کافی برای نیازهای اساسی ندارد يا کسی که پول بسیار کمی دارد.

فقر، ارائه تعريف جامع و کامل از آن دشوار است. در ادامه به تعريف چند تن از پديده  بودن

  محققان راجع به فقر اشاره خواهد شد.
                                                           

گیری در با کوهورتها های شبه پانلی يا ساختگی و يا مصنوعی وجود دارد. يکی از آن. دو روش برای ايجاد داده8
های يک سال (( و ديگری استفاده از داده8930بین )( و علمی و نیک8939)راغفر و همکاران ) لی استهای متواسال

های شبه پانلی به مقاله ديتون در ((. برای مطالعه بیشتر در زمینه داده8933) پورو ايجاد پانل ساختگی است ) ابراهیم
 مراجعه نمايید.  8310سال 
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فقیر به حساب آورد  توانمیجمعیتی را زمانی  هایها و گروه(، خانواده8310) 8ی تانسندبه گفته

ها و شرايط و امکانات های غذايی، مشارکت در فعالیتکه با فقدان منابع برای کسب انواع رژيم

کند که نیازهای زندگی ثابت نیستند و دائماً با چنین بیان میاو هممعمول زندگی، مواجه باشند. 

(، 8313) 0طبق تعريف آتکینسون يابند.افتد، تغییر میمی تغییراتی که در جامعه و محصوالت اتفاق

اقتصادی به عنوان شاخصی برای فقر در نظر گرفته -حق برخورداری از منابع و امکانات اجتماعی

 ها دسترسی نخواهد يافت.تر باشد، به آن، و اگر درآمد فرد از میزان مشخصی پايینشودمی

وضعیتی است که، فرد درآمد  بر اساس مفاهیم گوناگونی ارزيابی کرد. فقر مطلق توانمیفقر را 

مفهومی است که بر استاندارد پايین زندگی يا درآمد  ها را ندارد. فقر نسبیالزم برای تهیه حداقل

 (. 8911 پايین نسبت به بقیه جامعه مبتنی است )پور قربان،

که برای  هايی استمطلق ناتوانی در کسب حداقل نیازمنظور از فقر (، 8338) 9ز نظر روانتریا

عبارتی، فقر مطلق از محرومیت يا ناتوانی فرد در کسب حداقل لوازم حفظ زندگی الزم است. به 

(. حداقل معاش مفهومی است 8919گیرد )مهريار، معاش و ارضای نیازهای اساسی سرچشمه می

رغم يابد. علیشور به کشور ديگر تغییر میکه تعريف واحدی برای آن وجود ندارد و از يک ک

 . شودمیوجود اين مسئله، معموالً نیاز به مسکن، لباس و غذا به عنوان نیازهای اساسی در نظر گرفته 

(، معتقد است که فقر نسبی در مواردی مصداق دارد که سطح زندگی فرد نسبت 0330) 1گیووانی

عبارتی، فقر نسبی به عنوان  ی نداشته باشد. بهبه متوسط شرايط درآمدی جامعه، وضعیت مناسب

که در جامعه فعلی فرد الزم يا مطلوب تشخیص داده  استانداردناتوانی در احراز يک سطح معیشت 

ای از نابرابری در پديدهفقر (. بر اساس اين تعريف، 8919)مهريار، است ، تعريف شدهشودمی

  جامعه است.

گیرد و سنجش فقر توسط محققین مورد استفاده قرار می رایهر دو مفهوم فقر مطلق و نسبی ب

د جايگزين بهتری برای ديگری توانمیکه کدام يک از اين دو اجماع کلی و صريحی مبنی بر اين

 گیریاندازهه منظور بفقر، محاسبه خط فقر ضروری است.  گیریاندازهبرای  باشد، وجود ندارد.

با محاسبه میانگین مخارج خانوارها و تعیین درصدی از آن به  نتوامیخط فقر بر پايه مفهوم نسبی 

عنوان خط فقر اقدام نمود. در اين روش اگر چه به مفهوم نسبی فقر تاکید شده اما ديدگاه نظری 

                                                           
1. Townsand (1985) 
2. Atkinson (1989) 
3. Rowntree (1901) 
4. Giavani (2005) 
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درصد  66درصد و يا  03تعیین  ،در واقع .مستدلی برای تعیین درصد مورد نظر وجود ندارد

 66يا  03، شودمیش ابتدا میانگین مخارج سرانه محاسبه است. در اين رو 8اختیاری و تجربی

)خداداد کاشی و همکاران،  شودمینظر گرفته  درصد میانگین مخارج سرانه به عنوان خط فقر در

8918.)  
 

 ثر بر فقرؤعوامل م -2-2

 گذارند و احتمال قرارگیری خانوارها در وضعیت فقرعوامل متعددی وجود دارند که بر فقر اثر می

حاضر  مورد استفاده در مطالعه دهند. در اين قسمت به توضیح برخی از اين عواملرا تغییر می

  .شودمیپرداخته 

در موقعیت آنان به عنوان کسب  سن افراد به عنوان يکی از عوامل مؤثر: سن سرپرست خانوار

 "0زندگیفرضیه دوران "که بر طبق  کنندگان درآمد از دو طريق اثرگذار است: نخست آن

افراد در سنین جوانی و میان سالی، از بازدهی و کارايی باالتری برخوردارند. دوم  9مديگلیانی

های ند به مشاغل و پستتوانمیکه در سنین میان سالی، افراد با افزايش مهارت و تخصص، آن

رود میطور کلی، در صورت صدق فرضیه دوران زندگی، انتظار  باالتری دست پیدا کنند. به

های پايین درآمدی قرار داشته باشند. خانوارهايی با سرپرستانی در سنین نوجوانی و پیری، در رده

اين شکل  در اين وضعیت، تابع برآوردی بايد نسبت به متغیر سن سرپرست خانوار محدب باشد.

 ديده شده است.  ( در زمینه اثر آموزش بر درآمد8311و  8301) 1تابع در مطالعات مینسر

يد، آيکی ديگر از عواملی که در توضیح سطح رفاه خانوار به کار می: موقعیت جغرافیایی

خانوارها است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که موقعیت جغرافیايی محل سکونت 

ها . اين تفاوتشودمیهای محسوسی در میزان و عمق فقر در مناطق مختلف کشور مشاهده تفاوت

ند هم ناشی از شرايط اقلیمی و زيست محیطی و يا جمعیتی باشند و هم ناشی از شرايط توانمی

                                                           
درصد میانگین مخارج  03گیری خط فقر بر اساس جا که محاسبات انجام شده در اين مطالعه بر مبنای اندازهاز آن. 8

 های اقتصادی پژوهشکده آمارپژوهشی آماردر گروه  سرانه با پژوهش صورت گرفته توسط خلیل حیدری و همکاران

 .شدرابت بیشتری داشته است روش فوق برای محاسبه خط فقر منظور ق
2. "Life Cycle" Hypothesis 
3. Ando Modigliani 
4. Mincer (1957 & 1974) 
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ها )عرب مازار و اقتصادی، از جمله میزان بیکاری در مناطق مختلف و منابع طبیعی موجود در آن

 (.8919حسینی نژاد، 

ه دلیل نرخ باالی زاد و جوامع سنتی، باال بودن اندازه خانوار ب هایويژگیيکی از : بعد خانوار

اجتماعی آنان است. وجود تعداد زياد بچه در يک خانواده باعث  هایويژگیولد، رشد جمعیت و 

تر به پايان برسد. چرا که اين گستردگی خانوار که به طور که منابع تولید آن خانواده سريع شودمی

، نه تنها سبب افزايش نیازهای فیزيکی باشدمیمولد  عمده ناشی از افزايش تعداد جمعیت غیر

 هایسالکه مادر به عنوان يکی از افراد مولد خانواده برای  شودمی، بلکه باعث شودمیخانوار 

ها اگر مادر وضعیت ماندن در خانه ها مراقبت کند. در اين خانوادهمتمادی در خانه مانده و از بچه

که در زمانی که او شاغل است از فرزند او دازد تا اينرا نپذيرد بايد مبالغی را به فرد ديگر بپر

  .مراجعه شود(( 0331) 8ه مک و همکارانعمطالعنوان نمونه به  به) مراقبت کند

ی که فرد در بازار کار همراه يهاها و توانايیای از مهارتسرمايه انسانی به مجموعه: سرمایه انسانی

کمتر، برای يک فرد، خانوار يا جامعه با کارايی کمتر و . سرمايه انسانی شودمیخود دارد اطالق 

که کارفرمايان تمايل و اشتیاق  تر همراه خواهد بود چراهای درآمدی پايیندر نهايت ظرفیت

کمتری برای جذب نیروی کار با سرمايه انسانی کمتر و حتی پرداخت دستمزدهای باالتر به او 

کننده تحصیالت و آموزش به عنوان يکی از اجزای تعیین دارند. در اين رابطه بايد اضافه کرد که

 باشدمیای را در انباشت سرمايه انسانی دارا های انسانی جوامع، نقش قابل مالحظهمیزان سرمايه

 (.8913)حسن زاده، 

کار ین خانوارهای فقیر بهمنظور تعیکه معموالً به- جدای از درآمد يا هزينه: های فیزیکیدارایی

تعدادی از متغیرهای اقتصادی وجود دارند که با فقر همبستگی بااليی دارند. قابل  -درومی

(. از جمله 0330های خانوار است )بانک جهانی، ها اشتغال سرپرست خانوار و دارايیترين آنتوجه

وضعیت )سطح زيربنا( مسکن  باشدمیهای فیزيکی خانوار دهنده دارايیمواردی که نشان

 . باشدمیوه مالکیت محل سکونت چنین نحوهم
 

 مروری بر مطالعات قبلی -3-2

آن، در بسیاری از کشورها از جمله ايران مطالعات متعددی در اين  کنیريشهدلیل اهمیت فقر و  به

 شوند.زمینه صورت گرفته است که در ادامه برخی از آنان به طور اجمال مرور می

                                                           
1. Mok (2007) 
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مدل الجیت به بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوار شهری و  با استفاده از( 0330) 8گدا و همکاران

پرداختند. نتايج برآوردها نشان داد که فقر در مناطق روستايی به  8331روستايی کنیا در سال 

خصوص در بخش کشاورزی تمرکز دارد. فقدان تحصیالت بر احتمال فقر خانوار تأثیر زيادی 

و اشتغال در بخش کشاورزی همبستگی دارد. از ديگر  دارد. همچنین وضعیت فقر با اندازه خانوار

چنین آموزش زنان نقش نتايج مهم اين مطالعه آن بود که خانوارهای با سرپرست زن فقیرترند و هم

 مهمی در کاهش فقر دارد. 

های هزينهه  های فقر در نقاط شهری مالزی را با استفاده از دادهکننده( تعیین0331مک و همکاران )

و خط فقر رسمی مطالعه کردند. متغیرهای مورد نظهر سهن، تهوان     0331-0330 هایسالخانوار در 

دوم سن، جنسیت و سطح تحصهیالت سرپرسهت خهانوار، منطقهه سهکونت، انهدازه خهانوار، نهژاد و         

است. نتايج برآورد مدل با الگوههای رگرسهیونی الجیهت نشهان داد کهه       يه انسانی خانوار بودهسرما

تهر  سرمايه انسانی، اندازه خانوار، نژاد و منطقه سکونت از بقیه عوامل در توضهیح فقهر خهانوار مههم    

  .هستند

خانوار  133بر فقر اده از مدل الجیت به بررسی عوامل مؤثر ( با استف0383) 0آچیا و همکاران

پرداختند. نتايج نشان داد آموزش، سن سرپرست خانوار، بعد  0339شهری و روستايی کنیا در سال 

دن خانوار بر احتمال خروج خانوارها از فقر مؤثر خانوار و تعداد احشام و روستايی يا شهری بو

 است.

-0338ی دوره زمانی )های فقر در پاکستان برا( در پژوهشی به تعیین کننده0381) 3مجید و مالک

ديگر  یجه. نتدهدمیفقر را کاهش  داد که افزايش سطح آموزش، اند. نتايج نشان( پرداخته0333

چنین متغیرهای احتمال فقر در مناطق شهری نسبت به مناطق روستايی بیشتر است. هماين که 

ی بعد خانوار، سن مجذور سن، تجربه و وضعیت اشتغال کشاورزی با فقر رابطه معکوس و متغیرها

 سرپرست، جنسیت سرپرست و محل اقامت رابطه مثبت با فقر دارند.

های هم مرز با ( با استفاده از رگرسیون لجستیک، عوامل موثر بر فقر ايالت0380) 1رودريگز

که بعد  دهدمینشان  مطالعهبررسی کرده است. نتايج  0331برای سال امريکا، در مکزيک را 

                                                           
1. Geda (2005) 
2. Achia (2010) 
3. Majeed and Malik (2014) 
4. Rodriguez (2015) 
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. نوع شودمیخانوار باعث افزايش فقر، سن سرپرست و سطح آموزش سرپرست باعث کاهش فقر 

 منطقه اثری معنادار بر فقر ندارد.

فريقای جنوبی را با روش اثرات ثابت آکننده فقر و رفاه خانوار ( عوامل تعیین0381) 8بیاسه و زوآنه

ی از آن بود که سطح آموزش، محل دست آمده حاکو تصادفی پروبیت بررسی نمودند. نتايج به

سکونت و نژاد سرپرست خانوار، وضعیت اشتغال و زناشويی سرپرست خانوار، نسبت وابستگی و 

 هستند. رفاه خانوارجنسیت سرپرست خانوار از عوامل موثر بر 

های ربی با دادهجيک مدل ت (،0381) کشاورز حداد ،معی خانوارتصمیم ج يندآرفوب چارچدر 

قر فاين که نیروی کار کودکان ناشی از  .برای کار کودک در ايران ارائه کرد 0383و  0330سال 

ای آورد چندجملهانه زنی والدين در مقابل يکديگر است. او با روش برچخانوار و قدرت 

رزند فون چثبات عواملی  فرض با بلکهقر خانوار تنها دلیل کار کودک نیست فيابد که میدر

کننده برای کار کودک مادر عامل تعیینزنی انه، قدرت چنسیتکار محلی و ج، بازار نخست بودن

  .شودمیاوت فیايی متفراجنسیت و مناطق جغبا با اين حال اثر نهايی درسه است. مو حضور او در 

های های فقر را در خانوارکنندهگیری از مدل پروبیت، تعیین( با بهره8916نجفی و شوشتريان )

خانوار،  بر اساس نتايج برآورد الگو بعداند. برآورد کرده 8910برای سال  ايران شهریروستايی و 

  .است بر احتمال فقر داشتهدار خانه و جنسیت سرپرست تاثیری معنا تعداد محصالن، نحوه تصرف

بر فقر در مناطق شهری  اده از مدل الجیت به بررسی عوامل مؤثربا استف (8938تبار )علمی و علی

دست آمده، بعد خانوار، زن سرپرست  پرداختند. طبق نتايج به 8911و  8911 هایسالدر ايران 

آموزش، مالک بودن  هایسالبودن، سکونت در شرق و غرب و شمال کشور باعث افزايش فقر و 

 .شودمیو سکونت در جنوب کشور باعث کاهش فقر 

 8911های فقر خانوارهای شهری ايران در سال کنندهای تعیینر مقاله( د8930ابراهیم پور و علمی )

که بعد خانوار و بررسی نمودند. از نتايج بدست آمده اينخانوار  81660 ای شاملرا با نمونه

تحصیل سرپرست، مرد بودن  هایسالوضعیت شغلی سرپرست اثر مثبت بر احتمال فقر دارد. سن، 

سرپرست، نسبت تعداد افراد شاغل و نسبت تعداد افراد دارای درآمد از عوامل مؤثر بر خروج از 

  ه فقر قلمداد شدند.چرخ

در  8930های روستايی برای سال ( به بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوار8930گريوانی و همکاران )

گیری کردند که جنسیت، سن سرپرست ز مدل توبیت نتیجهخراسان شمالی پرداختند و با استفاده ا

                                                           
1. Biyase and Zwane (2017) 
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خانوار و بار تکفل اثری مستقیم بر فقر و مخارج آموزشی و بهداشتی و کشاورز يا غیر کشاورز 

  بودن خانوار اثر معکوس بر فقر دارد.

عوامل موثر بر فقر خانوارهای دارای سرپرست  ،تطبیقی يک مطالعه( در 8939حکمتی فريد )

ترين کاهش احتمال فقر بیش ،نتايجبر اساس . ا بررسی نمودرايران شاغل شهری  غیر شاغل و

خانوارهای شهری دارای سرپرست غیر شاغل مربوط به نسبت تعداد شاغالن در خانوار و برای 

چنین . همباشدمیخانوارهای شهری دارای سرپرست شاغل مربوط به تحصیالت سرپرست خانوار 

سیت و وضعیت تاهل سرپرست خانوار نیز در تغییر احتمال فقر خانوارهای بعد خانوار، سن، جن

  .باشدمیشهری موثر 

شامل خراسان رضوی، کشور  یای فقر در هشت استان شرق( به بررسی مقايسه8930ساالری )

ی هطی دور خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، يزد، کرمان و سیستان و بلوچستان

در دوره مورد معکوس ضريب انگل، در روش محاسبه خط فقر بر پايه ( پرداخت. 8939-8919)

های استان کهاست در حالی را داشته استان خراسان جنوبی بیشترين افزايش خط فقر بررسی 

  ند.شتهای بعدی قرار داخراسان رضوی و يزد در رتبه
 

 تحقیق روش شناسی -3

جمعیتی و  هایويژگیهای ساختاری فقر مرتبط با کنندهتعیینبررسی هدف اصلی اين مطالعه، 

اقتصادی خانوار است. يک راه عملی شناسايی نقشه فقر فرموله کردن يک رابطه تبعی بین وضعیت 

خانوار است. در واقع برای مشخص نمودن فقرا، از يک مدل احتمال  هایويژگیفقر و برخی از 

آنان مانند سن و  هایويژگیر گرفتن خانوارها در زير خط فقر را به که شانس قرا شودمیاستفاده 

های خانوار مرتبط میزان دارايی و جنس سرپرست خانوار، وضعیت سواد سرپرست خانوار،

های که در اين مطالعه، متغیر وابسته، يک متغیر دوحالته است، لذا از مدلکند. با توجه به اينمی

 (. 0331، 8)وربیک شودمیپروبیت( استفاده انتخاب دوتايی )الجیت يا 

خانوار در ارتباط  هایويژگیهايی از فقر است که با تعیین مشخصه ،تمرکز اصلی جا کهزآنا

 هایويژگیبر همین اساس، مدل بايد به خوبی ارتباط بین وضعیت مورد نظر )فقیر بودن( و  ؛هستند

خانوار، ابتدا بايد  هایويژگیخانوار را تبیین کند. برای مشخص کردن ارتباط بین وضعیت فقر و 

                                                           
1. Verbeek (2004) 
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. يکی از نکاتی که شودمیاستفاده  (Z)خانوارهای فقیر شناسايی شوند. بدين منظور از خط فقر 

 بايد در محاسبه خط فقر و به طبع آن در تعیین فقرا در نظر گرفت، موقعیت جغرافیايی است

 شودمیايی در قیمت مربوط یرافغهای جاهمیت اين موضوع به تفاوت (.0338، 8)قزوانی و گوايد

بندی های تجاری است. در واقع با خوشهينهزهای حمل و نقل و هی بازار ناقص، هزينهکه نتیجه

خواهند های تقريبا يکسانی رو به رو خانوارها، خانوارهايی که در داخل يک خوشه هستند با قیمت

  ها در نظر گرفته شده است.های کشور به عنوان خوشهبود. بر همین اساس در اين مطالعه استان

با اسهتفاده از آن،   که استقابل ذکر است معیار فقیر بودن يا فقیر نبودن خانوار، خط فقر محاسباتی 

آستانه فقر يها خهط فقهر، از    در اين مطالعه، برای معین نمودن ند. شوخانوارها به دو گروه تقسیم می

است. اين خهط در سهطح ههر     درصد میانگین مخارج خانوار استفاده شده 03هزينه خانوار و روش 

 cدر خوشهه   hبرای خانوار مدل مورد استفاده بنابراين، . محاسبه شد به تفکیک شهر و روستا استان

  ( است:8به صورت رابطه )
 

𝑦𝑐ℎ
∗ =  𝜇𝑐 + 𝑋𝑐ℎ

′ 𝛽 +  𝜀𝑐ℎ c=1, 2,..,C;  h=1,2,.., Hc               )8( 
 

𝑦𝑐ℎ
جنسیت سرپرست خانوار، میزان  مانند خانوار هایويژگیبردار  X، 0متغیر مشاهده شده پنهانی ∗

 ای مانند محل سکونتمنطقه هایويژگیسواد و  فردی مانند سن، هایويژگیهای خانوار، دارايی

دهنده اثرات ثابت يا نشان 𝜇𝑐جزء خطاست. جزء  𝜀𝑐ℎو  برآوردی مورد بردار پارامترها 𝛽 است.

است. به اين ترتیب، متغیر دو حالته فقیر بودن يا  Cتعداد خانوار در خوشه  cHتصادفی هر خوشه و 

  :(0338)قزوانی و گوايد،  شودمی( تعريف 0نبودن خانوار به صورت رابطه )
 

𝑦𝑐ℎ = 1        𝑖𝑓      𝑦𝑐ℎ
∗ = (𝑍 − 𝑋𝑐ℎ) > 0  c=1,2,..,C;  h=1,2,.., Hc               )0( 

        =0         𝑖𝑓         𝑦𝑐ℎ
∗ < 0 

 

𝑋𝑐ℎ  که  دهدمیهزينه خانوار است. اين رويکرد نشان𝑋𝑐ℎ که ، مگر آنشودمیمشاهده نY  و

فقیر باشد در که يک خانوار (. احتمال اين8336، 9مشاهده شوند )راوالیون X هایويژگیبردار 

  ( نشان داده شده است:9رابطه )
 

𝑝(𝑦𝑐ℎ = 1) = 𝑝(𝑦𝑐ℎ
∗ > 0) = 𝐹(𝜇𝑐 + 𝑋𝑐ℎ

′ 𝛽)    (9)   

                                                           
1. Ghazouani & Goaied (2001) 
2. Observed Latent Variable 
3. Ravalion (1996) 
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F(.) اگر جزء خطا توزيع نرمهال  8های انتخاب گسسته پانلیتابع تجمعی اجزاء خطا است. در مدل ،

در . شهود مهی ههای پهانلی اسهتفاده    يا لجستیکی داشته باشد به ترتیب از مدل پروبیت يا الجیهت داده 

های تابلويی دو نوع تصريح اثهرات ثابهت و اثهرات تصهادفی کهاربرد دارد. در سهطح       های دادهمدل

کهه اثهر   خطی، تصريح با اثرات ثابت بها دو کمبهود همهراه اسهت. اول ايهن      های غیرعملی، در مدل

امکهان از   متغیرهای ثابت در خوشه )مانند منطقه، ماه پیمايش و ...( مشخص نیست. دومین کمبهود، 

                د نتیجههه عههدم تغییههر متغیههر توانههمههیاسههت کههه  βدسههت دادن اطالعههات در بههرآورد پارامترهههای  

[y (0 or 1)] بنابراين، بايد با 0در میان يک خوشه باشد .cµ   .به عنوان متغیر تصادفی برخورد شهود

اثهرات تصهادفی کهاراتر از     ههای تهابلويی روش بهرآورد   خطی بها داده  عبارت ديگر، در توابع غیربه

قابل ذکر است که برآوردهای مدل الجیت و پروبیت  (.0338قزوانی و گوايد، اثرات ثابت است )

سهازی  (. در اينجا برای ساده0331هم نزديک و در برخی مواقع با هم برابر است )وربیک، بسیار به 

کهه يهک خهانوار    ، احتمال ايهن در اين رويکرد است. بحث، تصريح پروبیت مورد توجه قرار گرفته

  :شودمی( نشان داده 1فقیر باشد به شکل رابطه )
 

𝑝(𝑦𝑐ℎ = 1
𝜇𝑐

⁄ ) =  𝜙 (
𝑋𝑐ℎ
′ 𝛽

𝜎𝜀
+

𝜇𝑐

𝜎𝜇
(

𝜌

1−𝜌
)

1
2⁄

)    (1)  

 

𝜙(.) تابع تجمعی توزيع استاندارد نرمال و ρ    ضريب همبستگی بین جمالت پسهماند دو خهانوار از

ρگهاه،  باشد آن ρ<8 يک خوشه است. اگر =
𝜎𝜇

2

σμ
2+σε

گهاه يهک   شهد، آن با ρ=3کهه اسهت. زمهانی   2

توابهع الجیهت و يها    . دهدمینشان ها را خوشه پروبیت ساده يا عدم وجود اثر تصريح انفرادی برای

. بها  شوندبرآورد میروش حداکثر راستنمايی  باخطی بودن  های تابلويی به دلیل غیرپروبیت با داده

  :شودمی( نشان داده 0تابع درستنمايی برای کل نمونه به صورت ) ،ها از همفرض استقالل خوشه
 

𝐿 = ∏ ∫ ∏ 𝜙 ((
𝑋𝑐ℎ
′ 𝛽

𝜎𝜀
+

𝜇𝑐

𝜎𝜇
(

𝜌

1−𝜌
)

1
2⁄

) (2𝑦𝑐ℎ − 1))
𝐻𝑐
ℎ=1

+∞

−∞
𝐶
𝑐=1 𝜙 (

𝜇𝑐

𝜎𝜇
) 𝑑 (

𝜇𝑐

𝜎𝜇
) (0 )  

 

                                                           
1. Discrete Choice Models 

ههای مشخصهی ارزش   با دانستن اينکه خانوارهای هر خوشه از نظر جغرافیايی نزديک هستند، امکان دارد برای خوشه. 0

ها در تخمین حذف خواهنهد شهد. از   خوشه برابر صفر شود. در نتیجه اين خوشهمتغیر دوتايی برای همه خانوارهای يک 

 شود.ها منجر به استفاده از روش اثرات تصادفی میدست دادن اطالعات خوشه
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𝜙(.) طور کلی مشکل است. بهه همهین   تابع چگالی توزيع استاندارد نرمال است. تخمین اين تابع به

ارايه دادند، کهه   β( يک فرآيند کارا و همگرا برای تخمین پارامترهای 8310) 8دلیل بالتر و موفیت

  :شودمیاساس آن تابع درستنمايی به صورت زير تقريب زده  بر
 

𝐿 ≈  ∏
1

√𝜋
𝐶
𝑐=1 (∑ 𝜔𝑗 ∏ 𝜙 ((

𝑋𝑐ℎ
′ 𝛽

𝜎𝜀
+

𝜇𝑐
𝑗

𝜎𝜇
𝑗 (

𝜌

2(1−𝜌)
)

1
2⁄

) (2𝑦𝑐ℎ − 1))
𝐻𝑐
ℎ=1

𝐽
𝑗=1 ) (6)  

 

( و حالت ρ<1وع تصريح با اثرات تصادفی )آزمون نسبت درستنمايی نشان دهنده مقايسه میان دو ن

  است:( آمده1( است. آماره اين آزمون در رابطه )ρ =0ساده )
 

𝐿𝑅 = 2(log 𝐿𝑁𝐶 − log 𝐿𝑐) → 𝜒(1)
2      (1)  

 

𝐿𝑁𝐶  نشان دهنده نسبت درستنمايی مدل اثرات تصادفی وCL    نشان دهنده نسبت درسهتنمايی مهدل

بهه مفههوم پهذيرش مهدل اثهرات تصهادفی        0Hمقید )مدل ساده الجیت يا پروبیت( است. رد فرضیه 

  است.
گیرد. در اين آزمون، همه پارامترها به جز عهرض  انجام می 0آزمون ديگر تصريح توسط آماره والد

 برابر صفر هستند. آماره اين آزمون به شکل زير است:  0Hاز مبدأ در فرضیه 
 

𝑊 = 𝛽′̂ (�̂�(�̂�))
−1

�̂� → 𝜒(𝑘−1)
2       (1)  

 

�̂�(�̂�) ماتريس واريانس کواريانس بردار برآوردی �̂� 0 است. رد فرضیهH   داری به مفههوم معنهی

  (.0338کل رگرسیون است )قزوانی و گوايد، 
 

 محاسبه خط فقر -۴

های ريزدادهو درصد میانگین مخارج خانوار  03روش در اين تحقیق برای محاسبه خط فقر از 

نمونه مورد مطالعه شامل است.  استفاده شده 8930درآمد مرکز آمار ايران در سال -طرح هزينه

(، خط فقر محاسبه شده در 8طبق جدول ) خانوار شهری است. 81119خانوار روستايی و  83193

مناطق شهری باالتر از خط فقر مناطق روستايی است که با نتايج مطالعات قبلی صورت گرفته از 

                                                           
1. Bulter and Moffitt (1982) 
2. Wald Statistic 
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( مطابقت دارد. بر اساس خط فقر محاسبه 8911( و پیرائی و شهسوار )8911جمله، خالدی و پرمه )

تومان هزينه کند تا در  300338حداقل ی بايد ماهانه شده يک خانوار چهار نفره در منطقه شهر

  تومان است. 601109ار چهار نفره روستايی زمره فقرا قرار نگیرد. اين عدد برای خانو
 

 1332در سال  1میانگین هزینه سرانه خانوار %05خط فقر محاسباتی بر پایه روش  :1جدول 

 میزان خط فقر محاسباتی )ریال، ماهانه و سرانه( منطقه

 0910009 شهری

 8063911 روستايی

 خانوار شهری 81119خانوار روستايی و  83193محاسبات اين پژوهش با بررسی  منبع:                         

 

درصهد از خانوارهها    0/81حدود  8930طبق خط فقر محاسبه شده، در نمونه مورد بررسی، در سال 

گونهه کهه   همهان شهوند.  فقیر محسوب می درصد از خانوارهای شهری 31/03در مناطق روستايی و 

بهرای  خهط فقهر    60های جغرافیايی در میزان خهط فقهر مهؤثر هسهتند. از ايهن رو،      اشاره شد، تفاوت

  ( ارائه گرديد.9( و )0های کشور به تفکیک شهری و روستايی محاسبه و در جداول )استان

                                                           

 انجام گرفته است پژوهشکده آمارهای اقتصادی پژوهشی آماردر گروه  خلیل حیدری و همکارانتوسط  یپژوهش. 8

هزار تومان و خط فقر سرانه شهری به صورت ماهانه  866که بر اساس آن خط فقر سرانه روستايی به صورت ماهانه 

درصد میانگین هزينه خانوار  03جا که اعداد به دست آمده بر اساس روش هزار تومان برآورد شده است. از آن 000

درصد میانگین هزينه  03روش  زطالعه مذکور قرابت بیشتری دارد، لذا در اين مطالعه ای مبه اعداد به دست آمده

 خانوار استفاده شده است. 
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 1332به تفکیک استان در سال میانگین هزینه سرانه خانوار  %05بر پایه روش خط فقر مناطق شهری  :2جدول 

  سرانه( ریال، ماهانه و)

 درصد فقرا خط فقر استان درصد فقرا خط فقر استان

1/83 0911103 مرکزی 8/81 0301813 ايالم   

1/83 0103161 گیالن 8/88 0001611 کهگیلويه و بويراحمد   

9/86 0180083 مازندران 1/80 8111083 بوشهر   

1/81 0083306 آذربايجان شرقی 1/83 0060103 زنجان   

1/03 0113018 آذربايجان غربی  81 0898031 سمنان 

6/81 0030611 کرمانشاه  81 8310636 يزد 

0/03 0033393 خوزستان 3/80 0011811 هرمزگان   

9/83 0101016 فارس 1/01 9113030 تهران   

0/86 8190391 کرمان 1/81 0013639 اردبیل   

0/81 8013091 قم 03 0063131 خراسان رضوی  

8/09 9368003 اصفهان 1/80 0030311 قزوين   

3/00 8913608 سیستان و بلوچستان 1/00 8180160 گلستان   

1/89 0380618 کردستان  08 0896311 خراسان شمالی 

0/81 8636336 همدان 9/83 0038113 خراسان جنوبی   

3/81 0636091 چهارمحال و بختیاری 3/80 0611916 البرز   

1/81 8311116 لرستان     

  خانوار شهری 81119با بررسی  محاسبات اين پژوهش بع:نم

 

( باالترين خط فقر در مناطق شهری مربوط به استان تهران است و پس از آن 0طبق جدول )

ترين خط فقر مربوط به استان سیستان های اصفهان و گیالن به ترتیب دوم و سوم هستند. پايیناستان

ترين درصد افراد درصد بیش 1/01و بلوچستان است. از لحاظ درصد افراد فقیر نیز استان تهران با 

توجه اين ترين درصد افراد فقیر را دارد. نکته قابل درصد کم 9/83فقیر و استان خراسان جنوبی با 

ترين خط که استان سیستان و بلوچستان در حالی رتبه دوم درصد افراد فقیر را دارا است که پايین

 فقر را دارد. 
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 1332به تفکیک استان در سال میانگین هزینه سرانه خانوار  %05بر پایه روش خط فقر مناطق روستایی : 3جدول 

 سرانه(ریال، ماهانه و )

 درصد فقرا خط فقر استان درصد فقرا خط فقر استان

3/00 8106316 مرکزی 0/80 8116130 ايالم   

1/86 8113088 گیالن 1/1 8130111 کهگیلويه و بويراحمد   

0/81 0813100 مازندران 0/80 8916309 بوشهر   

1/86 8113318 آذربايجان شرقی 0/88 8661110 زنجان   

9/86 8133631 آذربايجان غربی 1/83 8190811 سمنان   

1/81 8618101 کرمانشاه 6/08 8163800 يزد   

1/80 8968360 هرمزگان 83 8061810 خوزستان  

0/80 8111380 تهران 81 8008306 فارس  

0/81 8993011 کرمان 0/81 8181113 اردبیل   

 03 8061101 قم 81 8138811 خراسان رضوی

1/09 0361030 اصفهان 3/80 8381068 قزوين   

6/86 110081 سیستان و بلوچستان 0/83 8003310 گلستان   

9/81 8030683 کردستان 1/08 8106118 خراسان شمالی   

9/80 8898111 همدان 1/1 8639800 خراسان جنوبی   

1/1 8668330 چهارمحال و بختیاری 6/1 8610810 البرز   

6/83 8813133 لرستان     

 خانوار روستايی  83193محاسبات اين پژوهش با بررسی  منبع:

 

ترين آن (، باالترين خط فقر در مناطق روستايی مربوط به استان مازندران و پايین9طبق جدول )

درصد  1/09مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. از لحاظ درصد افراد فقیر، استان اصفهان با 

ترين درصد افراد فقیر را دارد. بدين درصد کم 1/1جنوبی با ترين درصد و استان خراسان بیش

ترين درصد افراد مناطق روستايی کم در ترتیب استان خراسان جنوبی هم در مناطق شهری و هم

ها، خط فقر شهری که، در تمام استان. نکته درخور توجه اين8های کشور داردفقیر را در بین استان

  است.از خط فقر روستايی باالتر 
 
 

                                                           
ای ضمن سپاس از نقطه نظر داور محترم، در اين مطالعه برای هر استان در سطح شهر و روستا خط فقر جداگانه. 8

ن خودشان مقايسه نموديم. نتیجه به دست آمده نشان از محاسبه کرديم و افراد درون هر استان را با خط فقر استا

واريانس ناهمسانی بین استانی دارد. عالوه بر اين، هرچه درآمد در استان بیشتر، واريانس بیشتر است. يعنی، در 

  تر است.های برخوردار، توزيع درون استانی ناعادالنهاستان
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 های فقیراقتصادی خانوار -اجتماعی هایویژگیبررسی  -0

 98خط فقر محاسباتی برای مناطق شهری و روستايی  60ابتدا با استفاده از ، مدل قبل از برآورد

های شبه تابلويی سپس، مدل الجیت دادهفقیر از غیر فقیر تفکیک شدند.  هایاستان کشور، خانوار

برای  آورد گرديد. قبل از ارائه نتايج،( به روش حداکثر درستنمايی بر8با اثرات تصادفی )مدل 

  .شودمیآنان واکاوی  هایويژگیهای فقیر، برخی از شناسايی هرچه بیشتر خانوار
 

 ترکیب جنسیتی سرپرستان خانوار فقیر -الف

دارای سرپرست خانوار فقیر که ها مالحظه شد در همه استان ،ترکیب جنسیتی خانوارهای فقیردر 

درصد  10در مناطق شهری استان مرکزی،  ،طور مثال مرد بیش خانوار فقیر زن سرپرست است. به

خانوار فقیر دارای سرپرست مرد و مابقی زن سرپرست بودند. اين ارقام برای منطقه روستايی اين 

رپرست فقیر در چنین، بیشترين درصد خانوار زن سهم است. درصد بوده 81و  19استان به ترتیب 

کهگیلويه و های البرز و منطقه شهری مربوط به استان خراسان شمالی و کمترين آن مربوط به استان

است. در منطقه روستايی بیشترين درصد خانوار زن سرپرست فقیر مربوط به استان قم و  بويراحمد

که در با توجه به اين البته بختیاری است. و های البرز و چهار محالکمترين آن مربوط به استان

های فقیر نیز درصد سرپرستان تر بوده، طبیعی است که در خانوارنمونه درصد سرپرستان مرد بیش

چند درصد از زنان سرپرست  نشان داده شد که( 1مرد بیشتر بوده باشد. از اين رو در جدول )

مرد کل خانوار  خانوار از کل خانوار زن سرپرست و چند درصد از مردان سرپرست خانوار از

  تری از فقرا به دست آيد.اند تا تصوير روشنفقیر بودهها سرپرست در کل و در استان

شههر و روسهتا بها ههم در نظهر       -(، از کل خانوارههای فقیهر  1بر اساس محاسبات مندرج در جدول )

درصد  1/86چنین، اند. همدرصد دارای سرپرست مرد و مابقی زن سرپرست بوده 9/11 -گرفته شد

سرپرسهت فقیهر از کهل    که تعهداد خهانوار زن  از خانوار مرد سرپرست فقیر محسوب شدند در حالی 

ههای تههران، اصهفهان و سیسهتان و بلوچسهتان      درصد بوده اسهت. اسهتان   1/80سرپرست، خانوار زن

الی، شهم  ههای خراسهان  که استاناند در حالی بیشترين درصد خانوار فقیر مرد سرپرست را دارا بوده

 اند.اصفهان و خراسان رضوی بیشترين درصد زنان فقیر سرپرست خانوار را در خود جای داده
 

 

 

 



 

 

 8931بهار و تابستان  ،يکم بیست و شماره ،يازدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشريه   10

 1332ها در سال های فقیر در استانسرپرستان کلیه خانوارها و خانوارترکیب جنسیتی  :۴جدول 

  مرد سرپرست زن سرپرست

درصد خانوارهای فقیر 

در بین خانوارهای زن 

 سرپرست

خانوار فقیر زن درصد 

سرپرست از کل 

 خانوارهای فقیر

درصد خانوارهای فقیر 

در بین خانوارهای مرد 

 سرپرست

درصد خانوار فقیر 

مرد سرپرست از کل 

 خانوارهای فقیر

 استان

1/00  8/86  0/08  3/19  مرکزی 

08 0/81  1/81  1/18  گیالن 

0/00  1/81  0/86  1/10  مازندران 

03 3/83  81 8/13  شرقیآذربايجان  

03 3/1  0/81  8/38  آذربايجان غربی 

9/83  0/81  0/81  0/10  کرمانشاه 

1/80  0/3  1/81  0/33  خوزستان 

3/08  0/80  8/81  0/11  فارس 

1/81  8/80  6/86  3/11  کرمان 

6/83  0/81  0/81  0/10  خراسان رضوی 

1/06  1/83  1/00  0/13  اصفهان 

0/83  89 1/08  سیستان و بلوچستان 11 

1/88  3/1  1/81  8/30  کردستان 

9/81  1/89  6/81  6/16  همدان 

1/86  6 0/80  چهارمحال و بختیاری 31 

1/81  0/89  1/89  0/16  لرستان 

1/80  9/88  6/81  1/11  ايالم 

9/9  1/0  9/83  9/31  کهگیلويه و بويراحمد 

0/3  1/0  8140 9/31  بوشهر 

0/86  6/88  1/83  1/10  زنجان 

8/81  0/89  1/81  0/16  سمنان 

1/83  8/80  1/81  3/11  يزد 

1/80  6/83  0/81  1/13  هرمزگان 

8/81  6/0  1/00  1/31  تهران 

1/81  6/80  0/81  1/11  اردبیل 

1/08  6/86  0/81  1/19  قم 

9/81  1/80  6/81  0/11  قزوين 

1/09  1/81  6/03  9/10  گلستان 

0/01  8/03  9/03  3/13  خراسان شمالی 

0/1  0/1  6/1  0/38  خراسان جنوبی 

8/8  0/88  1/3  1/31  البرز 

1/81  1/80  1/86  9/11  کل کشور 

 خانوار شهری 81119خانوار روستايی و  83193محاسبات اين پژوهش با بررسی  منبع:
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 های فقیرهای سنی سرپرستان خانواربررسی گروه -ب

های سنی ها بر حسب گروههای فقیر شهری و روستايی استان( درصد سرپرستان خانوار0جدول )

 . دهدمیرا نشان 
 1332های سنی در سال ها بر حسب گروههای فقیر استان: درصد سرپرستان خانوار0 جدول

 گروه سنی

 استان

 شهری روستایی

>52 52-32 32-52 52-22 <22 >52  52-32  32-52  52-22  <22  

3/1 8/03 8/03 0/8 مرکزی  0/11  1/9  83/1  01/8  86/1  9/96  

8/83 1/00 0/80 1/8 گیالن  3/13  3/8  1/81  6/03  3/00  1/01  

1/83 0/03 1/81 6/9 مازندران  1/91  8/0  1/01  1/09  3/81  1/03  

1/86 6/99 3/09 3/3 آذربايجان شرقی  1/00  3/8  0/08  1/98  1/86  01 

1/81 6/83 01 1/1 آذربايجان غربی  3/03  0/0  0/08  1/03  6/81  01 

1/86 18 0/81 0/0 کرمانشاه  3/00  1/8  0/09  9/81  0/09  6/98  

1/98 93 3/80 3/0 خوزستان  1/00  9/0  06 0/93  6/03  6/03  

9/03 0/00 9/03 1/3 فارس  0/96  1/0  83 0/00  6/01  1/98  

3/81 8/01 8/01 1/1 کرمان  0/01  8/9  6/03  6/03  9/86  1/08  

1/3 8/01 0/08 1/0 خراسان رضوی  3/91  6/3  0/90  1/00  8/80  9/09  

1/3 0/08 1/81 6/3 اصفهان  1/13  1/1  0/00  6/09  03 8/06  

0/83 3/00 3/99 1/3 سیستان و بلوچستان  3/00  8/0  1/91  1/01  0/80  3/83  

9/81 03 93 1/8 کردستان  9/91  1/8  6/01  6/98  0/81  0/01  

0/81 3/03 09 1/9 همدان  0/06  9/9  1/81  0/01  0/81  6/99  

6/88 0/09 9/09 3/3 چهارمحال و بختیاری  6/88  1/0  1/90  1/00  0/80  01 

83/1 9346 8341 8/6 لرستان  3/03  8/0  9/86  6/00  0/93  1/06  

9/81 3/91 9/6 3/3 ايالم  0/11  3/3  1/88  9/00  1/00  0/13  

9/9 13 06 81 83 6 کهگیلويه و بويراحمد  1/86  9/99  1/86  93 

1/00 03 3/86 1/1 3/3 بوشهر  0/0  1/81  1/99  9/86  1/93  

9/89 1/08 1/06 6/1 زنجان  6/98  6/1  1/89  13 9/80  9/03  

0/80 1/01 6/08 1/8 سمنان  98 1/1  08 9/99  1/83  0/81  

1/81 3/80 1/83 0/8 يزد  0/10  3/1  1/08  00 6/81  1/96  

0/89 8/90 86 1/9 هرمزگان  3/91  9/9  1/81  8/06  0/01  06 

0/1 06 1/93 1/01 1/8 تهران  8/0  6/09  1/90  8/01  1/80  

0/3 1/81 1/19 1/0 اردبیل  09 3/1  9/00  8/03  1/03  9/09  

1/81 1/03 0/80 8 قم  11 8/1  1/89  3/93  6/83  90 

6/80 0/01 0/03 0/1 قزوين  0/03  3/3  90/8  1/10  8/80  1/83  

1/81 1/09 09 1/6 گلستان  3/01  6/1  3/00  8/93  80 1/01  

0/89 1/00 9/01 0 خراسان شمالی  1/91  8/1  0/00  8/09  3/80  1/91  

6/00 9/90 1/00 0/9 خراسان جنوبی  8/86  3/3  8/01  0/91  3/83  0/09  

1/86 0/01 1/03 0/1 البرز  8/1  6/8  0/90  3/99  8/86  3/80  

 خانوار شهری  81119خانوار روستايی و  83193محاسبات اين پژوهش با بررسی  منبع:
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سال بیش از ساير  00درصد سرپرستان باالی ها، اکثر استان ( در مناطق روستايی0طبق جدول )

کارايی افراد کمتر شده و توان کسب درآمد  تدريج بهبا افزايش سن،  چون،است. ی سنی هاگروه

تری نسبت به مناطق يابد. در مناطق شهری، سرپرستان خانوارهای فقیر به طور متوازنکاهش می

میانگین درصد سرپرستان ور ط ، بهچنیناند. همهای سنی مختلف قرار گرفتهروستايی در گروه

از درصد سال بیش  00جز گروه سنی باالی  های سنی بههای فقیر شهری در تمامی گروهخانوار

  سرپرستان خانوارهای فقیر روستايی بوده است.
 

 هابررسی درصد سرپرستان بیکار خانوارهای فقیر در استان -پ

  .دهدمی( درصد سرپرستان بیکار خانوارهای فقیر را به تفکیک استان نشان 6جدول )

ترين درصد های مرکزی، سیستان و بلوچستان و اصفهان بیش(، استان6با توجه به جدول )

های البرز و خراسان جنوبی و که استانسرپرستان بیکار را در بین خانوارهای فقیر دارند در حالی 

 ترين درصد سرپرستان بیکار را در بین خانوارهای فقیر دارند.کم چهار محال بختیاری

( استان سیستان و بلوچستان از لحاظ درصد خانوارهای فقیر در 0قابل ذکر است، باتوجه به جدول )

های ( استان9چنین بر اساس جدول )ها در رده دوم قرار دارد. هممناطق شهری در بین استان

باالترين درصد خانوارهای فقیر را در مناطق روستايی دارند. بر همین  اصفهان و مرکزی به ترتیب

اساس، توجه به وضعیت اشتغال مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان و وضعیت اشتغال مناطق 

 های اصفهان و مرکزی از اهمیت زيادی برخوردار است. روستايی استان
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 1332ها در سال درصد سرپرستان بیکار خانوارهای فقیر استان :6 جدول

 استان درصد سرپرست بیکار درصد مرد درصد زن

0/91  0/60  مرکزی 9/6 

 گیالن 1 1/01 9/18

 مازندران 1/0 3/01 8/10

 آذربايجان شرقی 8/0 0/01 0/10

 آذربايجان غربی 6/0 9/61 1/90

 کرمانشاه 0/9 00 10

 خوزستان 0/0 1/18 6/01

 فارس 1/0 6/61 1/90

 کرمان 3/0 1/00 9/11

 خراسان رضوی 9/1 0/01 0/10

 اصفهان 8/6 1/01 0/18

 سیستان و بلوچستان 8/6 1/13 0/03

 کردستان 1/0 0/10 1/81

 همدان 0/9 6/69 1/96

 چهارمحال و بختیاری 0/8 1/10 9/01

 لرستان 9/0 1/68 6/91

 ايالم 3/0 1/16 6/09

 کهگیلويه و بويراحمد 6/8 9/39 1/6

 بوشهر 0/9 0/11 0/88

 زنجان 8/0 10 00

 سمنان 1/0 0/60 1/91

 يزد 8/9 1/10 6/01

 هرمزگان 1/9 6/11 1/00

 تهران 0/1 1/11 0/08

 اردبیل 1/0 11 06

 قم 0/1 1/60 0/91

 قزوين 6/8 1/16 9/09

 گلستان 0/1 1/60 6/91

 شمالیخراسان  0/0 8/09 3/16

 خراسان جنوبی 1/3 9/09 1/16

1/86 9/19 9/3  البرز 

 مجموع 833  

 خانوار شهری 81119خانوار روستايی و  83193محاسبات اين پژوهش با بررسی  منبع:
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 و ارائه نتایجبرآورد مدل  -6

بودن خانوار( حالته )فقیر يا غیر فقیر  ، يک متغیر دو(8در رابطه ) که متغیر وابستهبا توجه به اين

ها به دلیل در اين مدل. شودمیهای انتخاب دوتايی )الجیت يا پروبیت( استفاده است، لذا از مدل

خطی بودن، روش برآورد با استفاده از تابع درستنمايی خواهد بود. بر همین اساس در اين  غیر

روش حداکثر  های تابلويی با اثرات تصادفی بهبر اساس روش الجیت داده( 8)مطالعه مدل 

را  اجتماعی خانوارها -اقتصادی هایويژگیهای توضیحی رمتغی درستنمايی برآورد خواهد شد.

 : اند ازکه عبارت شودمیشامل 

  جمعیتی خانوار: هایویژگی

 مطالعه مک و همکاران) اثر مثبت بر احتمال فقر داشته باشداين است  عد خانوار که انتظار برب، 

0331) . 

 عنوان متغیر کنترل وارد مدل شد )مانند مطالعه  سن سرپرست خانوار که به سن و مجذور

 احتمال و سن رابطه که است اين بر انتظار(. 0331و مطالعه مک و همکاران،  0380رودريگز، 

 درآمد کسب ارظانت نسالیمیا از پیش و جوانی هایسال در زيراوارونه باشد.  U فقر از خروج

  و با ورود به دوران کهنسالی ديگر افزايش درآمد مورد انتظار نیست. دشومی بیشتر

 ( در نظر گرفته شد3(، زن )8صورت متغیر مجازی مرد ) جنسیت سرپرست خانوار که به.  

 

 :اجتماعی خانوار هایویژگی

 عنوان شاخصی از  تحصیالت سرپرست خانوار و تعداد افراد باسواد خانوار که به هایسال

( و مطالعات 8311و  8301 ،8مینسر) مبانی نظری اساس براند. کار گرفته شده سرمايه انسانی به

به خروج  رو، اين از وداشته باشد  مثبت درآمد تأثیر بر نیاانس سرمايهرود می انتظار تجربی

  کمک کند. فقرخانوار از دايره 

 ( و 8منطقه جغرافیايی که به صورت متغیر مجازی شهر ،)( در نظر گرفته شده است.3روستا )  

 

 اقتصادی خانوار: هایویژگی

 ( وارد 3ارای درآمد )( در مقابل د8صورت متغیر مجازی بدون درآمد ) وضع فعالیت که به

 .است مدل شده

                                                           
1. Mincer (1958 & 1974) 
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  تعداد افراد شاغل خانوار و تعداد افراد دارای درآمد خانوار 

 سرمايه فیزيکی به کار گرفته شده  سطح زيربنای محل سکونت که به عنوان شاخصی برای

ازکیا و  ( و0338(، قزوانی و گوايد )0330)به عنوان نمونه به مطالعه گدا و همکاران ) است

  .مراجعه شود( (8913همکاران )

های تابلويی با اثرات تصادفی به روش حداکثر ( نتايج برآورد مدل الجیت داده1جدول )

معناداری کل رگرسیون در  Wآماره والد  به با توجه .دهدمیرا نشان  8930 درستنمايی در سال

استفاده از مدل الجیت ساده رد و  LRو بر اساس آماره  شودمیدرصد تايید  33سطح اطمینان 

جز تعداد افراد دارای  . کلیه متغیرها بهشودمیهای تابلويی پذيرفته استفاده از مدل الجیت داده

 0داری سطح معنی دارایالبته متغیر مذکور  درصد برخوردار بودند. 33اطمینان  درآمد از سطح

 درصد بود. 

دهنده اين شدن خانوار دارد. اثر نهايی نشان بعد خانوار اثر مثبت بر احتمال فقیراساس نتايج،  بر

افزايش درصد  1است که با افزايش بعد خانوار به اندازه يک نفر، احتمال فقیر شدن خانوار 

در عوض افزايش تعداد افراد دارای درآمد و افزايش تعداد افراد شاغل، به ترتیب موجب  .يابدمی

چنین، گردد. هماحتمال قرارگیری خانوار در زمره فقرا می درصد 1/9 و درصد 0/3کاهش 

احتمال قرارگیری خانوار در زمره فقرا را کاهش  درصد 8/8 افزايش تعداد افراد با سواد در خانوار

  .دهدمی

ضرايب معنادار متغیر سن و مجذور سن و عالئم حاصل، نشان دهنده رفت، گونه که انتظار میهمان

(. يعنی 0380 ،8و همکاران است )مانند مطالعه کاگاليان شکل سن سرپرست خانوار بر فقر U تأثیر

که با کهولت سن و  حالی سالی احتمال خروج از فقر وجود دارد درجوانی و میان هایسالدر 

های رو در برنامه از اينيابد. ورود به دوران پیری احتمال قرارگیری در دايره فقر افزايش می
  باشد. فقرزدايی، دولت بايد به سرپرست مسن توجه بیشتری داشته

 دهدمیاست، نشان  ( وارد مدل شده3 = و زن 8 = صورت متغیر مجازی )مرد متغیر جنسیت که به

گیری خانوار در زير خط فقر به رمرد بودن سرپرست خانوار نسبت به زن بودن آن، از احتمال قرا

سرپرست بیش از عبارت ديگر احتمال وقوع فقر در خانوارهای زن کاهد. بهمی درصد 0/8میزان 

ن که ويژه آناهای امحاء فقر، زنان سرپرست بهبنابراين، در سیاستخانوارهای مردسرپرست است. 
 اند بايد مورد عنايت خاص قرار گیرند. به دوران پیری رسیده

                                                           
1. Caglayan (2012) 
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با  ،اثر نهايیطبق . خانوار است تحصیالت سرپرست خانوار دارای اثر معنادار منفی بر احتمال فقر

وضعیت يابد. کاهش می درصد 0/8يک سال افزايش تحصیالت سرپرست خانوار، احتمال فقر 

متغیر مجازی بدون درآمد در مقابل دارای درآمد وارد مدل شده، صورت  درآمد سرپرست که به

 دار(های بیکار، محصل و خانهگر آن است که عدم داشتن درآمد )داشتن هر کدام از وضعیتبیان

بايد برای  همانند يارانه –در اين صورت، چتر حمايتی . افزايدبر احتمال فقر خانوار میدرصد  1/9
 شود. دار در نظر گرفتهو خانه بیکار، محصلسرپرستان 

فرض ثبات ساير شرايط،  طبق نتايج بازندگی در مناطق روستايی يا شهری بر فقر اثرگذار است. 

 بیش از درصد 0/1در چرخه فقر خانوارهای شهری احتمال قرارگیری انتظار بر اين است که 

تواند سکونت بر احتمال فقر، میاثر معنادار و منفی سطح زيربنای محل  .دباشهای روستايی خانوار

کنند. به تری سکونت میحاکی از آن باشد که با خروج خانوار از فقر، آنان در فضای وسیع

  است.بوده درصد 38/3عبارتی رابطه افزايش هر متر مربع زيربنا و احتمال خروج از فقر 
 

 1332تصادفی به روش حداکثر درستنمایی در سال های تابلویی با اثرات نتایج برآورد مدل الجیت داده :7جدول 
 (dy / dxاثر نهایی ) |P >|z ضریب برآورد شده متغیر

-3381310/3 سن سرپرست  333/3  3338113/3-  

333110/3 مجذور سن سرپرست  333/3  3333111/3  

-8096036/3 تحصیالت سرپرست  333/3  3801301/3-  

-9190668/3 *وضعیت درآمدی سرپرست  333/3  911610/3-  

-8138060/3 *جنسیت سرپرست  331/3  380900/3-  

-3830031/3 سطح زيربنا  333/3  3383900/3-  

1390011/3 بعد خانوار  333/3  3130001/3  

333/3 3.8893861- تعداد افراد باسواد  -3.3889918 

333/3 3.9138010- تعداد افراد شاغل  -3.3918908 

310/3 3.3011188- تعداد افراد دارای درآمد  -3.3301611 

1363603/3 *شهری يا روستايی  333/3  3103111/3  

096366/8 ثابت  333/3   

 Log likelihood =-810104101 

Statistic LR = 08/8319  

Statistic W = 11/1016  

Number of Obs = 91939 

 است.  8به  3 از تغییر صورت به مجازی، متغیرهای برای اثرنهايی *

  برآورد اين پژوهش منبع:
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  راهبرد سیاستیبندی و جمع -7

 است. گسترش فقر موجب کاهش تقاضایزدايی يک موضوع مهم جهانی توجه به مسئله فقر و فقر

در جامعه خواهد شد و اين امر کاهش تولید، اشتغال و تغییر در ترکیب تولیدات را در پی مؤثر 

گیری برای مبارزه با فقر، تخصیص اعتبار بودن فقر، تصمیمخواهد داشت. با توجه به چند بعدی 

فقر و شناخت  گیریاندازههای فقرزدايی به شاخص انتخابی برای برای کاهش آن و موفقیت طرح

خط  60 ابتدا اقتصادی وابسته است. بدين منظور، در اين مقاله -هر چه بیشتر اين معضل اجتماعی

ا و بدرصد میانگین مخارج  03با روش ها به تفکیک شهری و روستايی در سطح استان خانوار فقر

ح هزينه درآمد طرمحاسبه گرديد. درآمد مرکز آمار ايران  -های طرح هزينهاستفاده از ريزداده

را شامل  خانوار شهری در سطح کشور 81119خانوار روستايی و  83193 ،8930خانوار در سال 

 بود.  شده

 31/03 درصد از خانوارهای روستايی و 0/81بر اساس خط فقر محاسبه شده، مشخص گرديد 

کنند. از خانوارهای شهری در زير خط فقر زندگی و با مسئله فقر دست و پنجه نرم میدرصد 

، که در ايران شدمشخص  به تفکیک استان روستايی و شهریچنین بعد از محاسبه خط فقر هم

 1/09 خانوار فقیر در مناطق شهری و استان اصفهان با داشتندرصد  1/01 داشتناستان تهران با 

 اين، . عالوه براندخانوار فقیر در مناطق روستايی بیشترين درصد فقرا را در خود جای دادهدرصد 

استان ( و درصد 8/01بیشترين خانوار زن سرپرست فقیر روستايی و شهری به ترتیب در استان قم )

 د. کننزندگی می (درصد 0/08)الی خراسان شم

های تهران، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترين درصد خانوار مرد سرپرست استان ،چنینهم

در  .اندفقیر از کل خانوار مرد سرپرست ساکن در مناطق شهری و روستايی را در خود جای داده

های زنان سرپرست در استانکه بیشترين درصد زنان فقیر سرپرست خانوار از کل  حالی

های استانعالوه بر موارد فوق،  ند.اههای شمالی و رضوی و اصفهان سکونت داشتخراسان

ترين درصد سرپرستان بیکار را در بین خانوارهای فقیر مرکزی، سیستان و بلوچستان و اصفهان بیش

های د که در برنامهدهنشان میها ها و توصیف آندست آمده از پردازش اولیه دادهنتايج به دارند.

 شود. ن در نظر گرفتهیفقر زدايی بايد آمايش سرزم

شهر و روستا، عوامل اثرگذار بر فقر  به تفکیکها بعد از شناسايی خانوارهای فقیر در سطح استان

های شبه تابلويی با اثرات تصادفی به روش حداکثر درستنمايی برآورد خانوار با روش الجیت داده

متمايز اين مطالعه با ديگر مطالعات در زمینه فقر، محاسبه خط فقر در سطح  هایويژگیاز . شد
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ها بر اساس آن و ايجاد يک پانل ساختگی يا بندی دادهها و به تفکیک روستا و شهر و خوشهاستان

صل حاهای يک سال معین بوده است. دو راهبرد مشخص از نتايج يک شبه پانل با استفاده از داده

 ارائه نمود: توانمیبرآورد الگو از 

های امحاء فقر، زنان سرپرست مسن مورد عنايت خاص قرار گیرند و ديگر اين که چتر در سیاست
 د.دار باشیکار، محصل و خانهبحمايتی بايد برای سرپرستان 
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