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  .درصد افراد زير خط فقر ؛نرخ فقر ؛هاي فقر شاخص خط فقر؛: واژگان كليدي
  دار مكاتبات عهده ي نويسنده *

  هاي فقر در ايران روند خط فقر و شاخص
  1375- 85هاي  طي سال

  حسين كاوند، پرور نيما دانش *،فريده باقري
  آمار ي پژوهشكده

 ي نظير روش هزينه( خط فقر ي هاي محاسبه ترين روش در اين مقاله با معرفي متداول .چكيده
نظير نـرخ فقـر،   ( هاي فقر و شاخص) هاي ذهني اي اساسي، انرژي غذايي دريافتي و ارزيابينيازه

المللـي، خـط فقـر و     هـاي بـين   با توجه به راهنماها و توصيه) شاخص شكاف فقر و شاخص سن
كـالري در روز   2300با توجه بـه روش   1385تا  1375هاي  هاي فقر در ايران طي سال شاخص

فاصـله اطمينـان آمـاري     ي سپس با محاسبه .وستايي محاسبه شده استبراي مناطق شهري و ر
، اعتبار آمـاري شـاخص مـذكور سـنجيده     )استرپ از روش بوت( شاخص درصد افراد زير خط فقر

هاي خام  از داده 1375-85هاي  هاي فقر طي سال منظور برآورد خط فقر و شاخص به. شده است
  .مورد نظر استفاده شد ي طرح هزينه و درآمد خانوار براي دوره

مورد بررسي كاهش يافتـه و در   ي دهند كه درصد افراد فقير طي دوره نتايج حاصل نشان مي
و در منـاطق روسـتايي از    85درصد در سـال   6/12به  75درصد در سال 1/14مناطق شهري از 

  .رسيده است 85درصد در سال  4/11به  75درصد در سال  4/22

 مقدمه -1

ي مبارزه با فقر و تخصيص اعتبار براي كـاهش فقـر بـه تعريـف از فقـر،      گيري برا تصميم
فقـر  . گيـري فقـر وابسـته اسـت     خط فقر و شاخص انتخابي براي اندازه ي محاسبه ي نحوه
اي  يك تعريف جـامع و دقيـق از آن كـار سـاده     ي از اين رو ارائه .بعدي است اي چند پديده
هايي در جهت رسـيدن   زمان ملل متحد تالشبانك جهاني و سا 1990 ي از دهه. باشد نمي
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سـازمان ملـل   . انـد  هاي كاهش فقر آغاز كرده به اجماع در ارتباط با مفهوم فقر و استراتژي
متحد مفهوم فقر را از چهار منظر رويكرد پـولي، رويكـرد توانمنـدي، رويكـرد محروميـت      

كــرد پــولي روي. اجتمــاعي و رويكــرد مشــاركتي مــورد توجــه و بررســي قــرار داده اســت 
  . گيري فقر است ترين روش براي تعريف و اندازه معمول

در اقتصـاد، رفـاه بـر    . در ادبيات موضوعي، فقر به محروميت از رفاه تعريف شده اسـت 
شود و تابع مطلوبيت بـر اسـاس مصـرف كاالهـا و خـدمات       حسب مطلوبيت مشخص مي

هـاي مختلـف    ا نسبت به سبددر واقع اين تابع مطلوبيت، ترجيحات افراد ر. شود تعريف مي
مطلق و نسبي   ي با توجه به تعريف محروميت، دو جنبه .كند كاالها و خدمات مشخص مي

معين   اي كه بر اساس هر يك از اين دو جنبه آستانه. شود در شناسايي افراد فقير مطرح مي
ميـده  كنـد كـه خـط فقـر نا     شود، خط و مرزي ميان فقرا و ساير افراد جامعه ترسيم مي مي
. شـود  عنوان فرد فقير شناخته مـي  هر فردي كه درآمدش كمتر از خط فقر باشد به .شود مي

شود كه درآمد يـا   با توجه به اين مطلب در تعاريف مربوط به فقر، فقير به كسي اطالق مي
  .]5[ اقل نيازهاي اساسي كفايت نكند مين حدأمصرف وي براي ت

 چگونه بايد خط فقر را تعريف كرد؟ -2

شامل اقالم (  فقير كسي است كه قادر به تأمين نيازهاي مصرفي اوليه ،يك تعريف كلي در
رو خط فقر معموالً بـا مشـخص كـردن يـك سـبد        از اين. نباشد) خوراكي و غير خوراكي

ايـن نيازهـاي اوليـه      ي مصرفي مناسب براي نيازهاي مصرفي اوليه و سپس برآورد هزينـه 
هاي الزم بـراي   اقل هزينه عنوان حد تواند به ديگر خط فقر ميعبارت   به. شود محاسبه مي

  .]7[ خوراكي و غير خوراكي در نظر گرفته شود  ي تأمين نيازهاي اوليه
مصرف خانوار، بايد مشخص شود كـه آيـا ايـن مقـدار، خـانوار را در       ي پس از محاسبه

از . فقر ميسـر اسـت  تشخيص اين مطلب با استفاده از خط . دهد يا نه وضعيت فقر قرار مي
براي تشخيص افراد فقير از غير فقير ) سطحي از مصرف يا درآمد(رو خط فقر معياري   اين
  .باشد مي

)به شكل رسمي، خط فقر براي يك خانوار  )iz اقل مصرف يـا   صورت حد تواند به مي
ـ   ) مد يا ساير معيارهاايا در(مخارج  اقـل سـطحي از    ك حـد مورد نياز براي دسترسـي بـه ي
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)(مطلوبيت  zu ها  در سطح معيني از قيمت)( p هاي خانوار  و ويژگي)(x  تعريف شـود .
  اين بر بنا

),,( zi uxpez =  
)( اقل سطح مطلوبيت توان حد در عمل نمي zu هزينه  يا حتي تابع( )e    را محاسـبه

در ارتبـاط بـا ايـن مسـئله دو     . كار گرفته شـود   از اين رو بايد يك روش كاربردي به. نمود
  .وجود دارد ديدگاه

خط فقر براي هر خانوار محاسبه شود و سپس ايـن خـط فقـر بـا در نظـر      : ديدگاه اول
ـ    و قيمتاجتماعي خانوارها ) ساختار(گرفتن تفاوت تركيب  رو هسـتند   ههايي كـه بـا آن روب

   .خانوار به خانوار تعديل شود
گيرد توصـيه   در اين ديدگاه كه بيش از ديدگاه قبلي مورد استفاده قرار مي: ديدگاه دوم

دليـل تفـاوت در    امـا بـه   ،افراد يك خط فقر سرانه محاسبه شـود   ي همهشود كه براي  مي
تعـديل   ي سـرانه  iyسـپس  . سرانه تعديل شـود  )مدادر( iyها بايد  تركيب خانوار و قيمت

آيـا فـرد زيـر خـط فقـر زنـدگي        بتوان گفـت شود تا  دست آمده مقايسه  ا خط فقر بهبشده 
  .كند يا نه مي

فقيرتـرين قشـر جمعيـت    تمركز بـر روي  هاي فقر  زماني كه در بررسي :خط فقر نسبي
1مثالً (

2يا  5
در صورتي كه فقر به اين صورت تعريـف  . رو هستيم هبا فقر نسبي روب باشد) 5

در عمـل كشـورهاي ثروتمنـد خطـوط فقـر بـاالتري از       . فقر همواره با ما خواهد بود ،شود
مريكا نزديك بـه  در آ 1990  ي عنوان مثال نرخ رسمي فقر در دهه به. كشورهاي فقير دارند

بسـياري از  در حـالي كـه   . بـود  درصد 15در اندونزي نيز نزديك به همچنين و  درصد 15
 وشوند طبق استانداردهاي اندونزي جز افرادي كه طبق معيارهاي آمريكا فقير محسوب مي

  .آيند شمار مي  به مرفهافراد 
. نـدگي اسـت  ز دعبارت از يك مقدار تثبيت شـده بـر حسـب اسـتاندار    : خط فقر مطلق

سال ديگر  قدرت خريد يكسان از يك سال به ي  دهنده تر اين خط فقر نشان عبارت ساده به
  . باشد مي

يك خط فقر مطلق از ايـن لحـاظ اهميـت دارد كـه بـراي قضـاوت در خصـوص اثـر         
كـار بـرده     هاي ضد فقر در طول زمان يا برآورد اثر يـك پـروژه بـر روي فقـر بـه      سياست
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درستي بين   ي مقايسهتوان  مينها با داشتن يك خط فقر مطلق يكسان همچنين ت. شود مي
كند كه خـط فقـر    رو بانك جهاني به كشورها توصيه مي  از اين. نرخ فقر كشورها انجام داد

هـاي   شناسايي و برنامـه  راهاي موجود  مطلق را محاسبه كنند تا از اين طريق بتوان چالش
  .]7[ مبارزه با فقر را ارزيابي نمود

تـوان ايـن پرسـش را مطـرح      در اين حالت از طريق يك آمارگيري مي: خط فقر ذهني
تـر از آن قـادر بـه امـرار     مدي كه با كمايعني در(مد ااقل سطح در كرد كه به نظر شما حد

پاسخ اين سؤال از فردي به فرد ديگر و بر حسب بعـد  . مقدار است  چه) معاش نخواهيد بود
هـا   دست آمده و عبـور دادن خطـي از ميـان آن     با رسم نقاط به. خانوار متفاوت خواهد بود

  .توان يك خط فقر ذهني رسم كرد مي

  تعيين نوع خط فقر در مناطق شهري و روستايي -3

در  لذا. شود طور كه شرح داده شد خط فقر بر مبناي مفهوم مطلق يا نسبي تعريف مي همان
مدي، انتخاب يكي از دو روش مطلق يا اهاي علمي فقرزدايي و نيز توزيع در اجراي سياست

اسـتفاده از خـط فقـر نسـبي در     . خـط فقـر اهميـت بسـزايي دارد     ي نسبي براي محاسـبه 
اسـت كـه مشـكل فقـر مطلـق در ايـن        يافتـه  ها مختص كشورهاي توسـعه  گذاري سياست

منظـور قضـاوت در    اما در كشورهاي در حال توسعه بـه . كشورها تا حدودي حل شده است
فقر در طول زمان الزم است كه خـط فقـر مطلـق محاسـبه      ضدهاي  سياست خصوص اثر

  . شود
مـده معرفـي   عالمللي دو روش  هاي بين خط فقر مطلق در دستورالعمل ي براي محاسبه

روش انرژي غـذايي   و (CBN) 1نيازهاي اساسي ي ند از روش هزينها شده است كه عبارت
تعـارف از اقـالم خـوراكي و غيـر     يك سـبد مصـرفي م   CBNدر روش  .(FEL) 2دريافتي

 FEIدر روش . شـود  كند در نظر گرفته مي خوراكي كه حداقل انرژي مورد نياز را مرتفع مي
مـد كـل   اشود و بر اساس آن هزينه يـا در  هر فرد در نظر گرفته مي ي حداقل انرژي روزانه

  . شود كند محاسبه مي مين ميأاقل انرژي را ت مورد نياز كه حد
هزينه و الگوي مصرف واقعي و عيني خانوارها مورد  FEIاين كه در روش  با توجه به 

ورد ارزش اقـالم نيسـت،   اگيرد، احتياج به انتخاب قيمت مشـخص بـراي بـر    توجه قرار مي
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شود و از طرف ديگـر تنهـا بـا     طور عملي از الگوي مصرف فقيرترين خانوارها تبعيت مي به
لـذا ايـن روش    .باشـيم  مد خانوار مواجه ميادر هاي هزينه و يك منبع خطا يعني دقت داده

  . خط فقر در نظر گرفته شد ي ترين روش براي محاسبه مناسب

  هاي مورد استفاده داده -4

مـد خـانوار   اهاي خام طرح هزينـه و در  هاي فقر از داده ورد خط فقر و شاخصابه منظور بر
  .]4[ استفاده شد) 1385تا  1375(مورد نظر  ي براي دوره

 )FEI( برآورد خط فقر بر اساس روش نياز به كالري -5

به اين  ؛بر مفهوم مطلق فقر استوار است گيري خط فقر بر اساس روش نياز به كالري اندازه
مقدار كالري مـورد   .شود هر فرد روزانه به مقدار معين كالري نياز دارد صورت كه فرض مي

رهاي ايراني كه در انستيتو تحقيقـات  نياز هر فرد در روز بر اساس هرم سني و جنسي خانوا
 .كالري تعيين شد 2300اي و صنايع غذايي مشخص شده است،  تغذيه

در اين روش ابتدا مخارج كل در سطح خانوار، سرانه و سپس خانوارها بر حسب مخارج 
 كه در هر دهك ده درصد خانوارها قرار  طوري تقسيم شدند، به 3مدياسرانه به ده دهك در

اي محاسـبه   عملكـرد تغذيـه   بردار ورد كالري دريافتي هر دهك،امنظور بر  پس بهس. گرفتند
شد و در نهايت با استفاده از اين بردار خط فقـر بـه تفكيـك غـذايي، غيـر غـذايي و كـل        

  .]3[، ]2[، ]1[ محاسبه شد
كـالري در منـاطق    2300 ورد خط فقر بر اساس نياز بـه انتايج حاصل از بر 1در جدول 
 يعنـي مجمـوع خـط فقـر    (تايي به تفكيك خط فقر غذايي، غير غذايي و كل شهري و روس
طور متوسط  دهند كه يك فرد به اين نتايج نشان مي. آورده شده است) غذايي غذايي و غير

ريـال در   74694نياز به  1375اقل معيشت خود در سال  در مناطق شهري براي تأمين حد
يعني خط فقر شهري  ؛ريال رسيده است 466863به  1385ماه داشته كه اين رقم در سال 

همچنـين در  . درصد رشـد داشـته اسـت    20به طور متوسط ساالنه  1385تا  1375از سال 
 50143اقل معيشت خود نيـاز بـه    براي تأمين حد 1375مناطق روستايي يك فرد در سال 
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سـط نـرخ   متو. ريال رسيده است 267802به  1385ريال در ماه داشته كه اين رقم در سال 
  .درصد بوده است 18حدود  1385سال تا  1375خط فقر روستايي از سال  ي رشد ساالنه

  )ريال - فرد - ماهانه( 1375- 85هاي  كالري طي سال 2300برآورد خط فقر شهري و روستايي بر اساس روش  - 1جدول 
شهري روستايي غذايي غير غذايي كلسال كل غير غذايي غذايي

50143 22743 27401 76496 45526 30970 75 
61858 28779 33079 91575 55663 35912 76 
59039 26239 32799 117445 70467 46978 77 
66879 30532 36347 137419 83948 53470 78 
91466 43827 47638 168652 105010 63642 79 
101897 49642 52255 186384 114973 71412 80 
125563 61172 64391 230134 144263 85871 81 
161845 80516 81329 293052 185312 107740 82 
197299 101468 95831 358908 233621 125286 83 
223075 114151 108924 398347 257947 140401 84 
267804  144540  123264 466863 310346 156517 85  
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  1375-85هاي  سال روند خط فقر مناطق شهري و روستايي طي - 1 شكل



 77  … رانهاي فقر در اي روند خط فقر و شاخص  

   .................................... 71- 82، صص 1386 پاييز و زمستان، 2  ، شماره18سال ب آماري، مطال گزيده    ....................................  

قابل توجه در اين ارقام اين است كه خط فقر مطلـق جوامـع شـهري همـواره      ي نكته
باشد و ايـن   نيز قابل مشاهده مي 1تر از جوامع روستايي بوده كه اين مطلب در نمودار  بيش

برابـر   2تـا   5/1طوري كه همواره از  افزايش يافته به 1385تا  1375هاي  تفاوت طي سال
  .ان بوده استدر نوس

  هاي فقر شاخص -6

هاي متعددي وجود دارد كه در اين مقاله شاخص درصد افـراد زيـر    فقر شاخص ي در زمينه
  . شاخص شكاف فقر و شاخص سن مورد محاسبه قرار گرفته است خط فقر،

  معياري است كه از آن در سـطح   ):نرخ فقر(شاخص درصد افراد زير خط فقر
را نشـان  به كل جمعيت طور ساده نسبت جمعيت فقير  بهشود و  وسيعي استفاده مي

  :توان نشان داد صورت زير مي اين شاخص را به. دهد مي


PN
P

N
  

  .است) يا نمونه(كل جمعيت  Nتعداد فقرا و  PNكه در آن 
قير طي اين دوره كاهش يافتـه و  نتايج حاصل گوياي آن است كه درصد افراد ف

و در  1385درصد در سال  6/12به  1375درصد در سال  1/14در مناطق شهري از 
 1385درصـد در سـال    4/11بـه   1375درصـد در سـال    4/22مناطق روسـتايي از  

  . رسيده است

  1375-85كالري طي سال هاي  2300اساس  درصد افراد زير خط فقر بر -2جدول 
 سال 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  85

6/12 9/10 1/11 1/11 3/11 7/11 8/13 4/13 9/13 5/12 1/14 شهري
4/11 4/9 9/8 4/10 3/10 9/11 2/13 7/9 5/13 2/21 4/22 روستايي
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  1375-85هاي  طي سال روند درصد افراد زير خط فقر مناطق شهري و روستايي -2شكل

 جـايي كـه شناسـايي     از آن: اري شاخص درصد افراد زير خـط فقـر  آزمون آم
هـا از لحـاظ    دليـل پيچيـدگي آن   هاي فقر بـه  توزيع و برآورد انحراف معيار شاخص

در صـورت دسترسـي بـه    (اسـترپ   تحليلي مشكل است لذا محققان از روش بـوت 
 ي و فاصـله ) گيـري  خطـاي نمونـه  (انحـراف معيـار    ي براي محاسبه) هاي خرد داده

گيـري   بار نمونـه  300هاي موجود  در اين بررسي از نمونه. كنند اطمينان استفاده مي
براي شاخص درصد افراد زيـر خـط   % 95اطمينان  ي مجدد صورت گرفت و فاصله

اطمينان % 95ها با  سال ي دهند كه در كليه نتايج حاصل نشان مي. فقر محاسبه شد
ميـزان تغييـر آن از لحـاظ آمـاري     دست آمده براي شاخص مـورد نظـر و    مقادير به

 . ]7[ باشند دار مي معني

 صورت  به را مد افراد فقير تا خط فقرامقدار متوسط فاصله در: شاخص شكاف فقر
به عبارت ديگر وضعيت فقر را در بين افـرادي كـه   . كند نسبتي از خط فقر بيان مي

  .دهد زير خط فقر قرار دارند نشان مي
  : آيد زير به دست مي ي  شاخص شكاف فقر از رابطه

( ) ( )i i i iG z y I y z     
  :صورت زير نيز نوشت توان به اين رابطه را مي
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  براي شاخص درصد افراد زير خط فقر يدرصد 95ورد فاصله اطمينان ابر -3جدول 
 نرخ فقر فاصله اطمينان نرخ فقر فاصله اطمينان سال شهري روستايي

)4/23 -5/21( 4/22 )8/14-5/13( 1/14 75 
)1/22 -4/20( 2/21 )2/13-0/12( 5/12 76 
)1/14 -8/12( 5/13 )7/14-2/13( 9/13 77 
)1/10-2/9( 7/9 )7/14-9/12( 4/13 78 
)8/13 -7/12( 2/13 )4/14-2/13( 8/13 79 
)5/12 -4/11( 9/11 )3/12-1/11( 7/11 80 
)7/10-8/9( 3/10 )8/11-8/10( 3/11 81 
)8/10-8/9( 4/10 )6/11-5/10( 1/11 82 
)4/9 -4/8( 9/8 )6/11-4/10( 1/11 83 
)9/9 -9/8( 4/9 )4/11-4/10( 9/10 84 

)9/11 - 97/10( 4/11 )1/13-01/12( 5/12 85  

در  037/0نتايج حاكي از آن است كه شاخص شكاف فقر در منـاطق شـهري از   
 069/0رسيده است و در منـاطق روسـتايي از    1385در سال  032/0به  1375سال 

توان گفت  به عبارت ديگر مي. رسيده است 1385در سال  028/0به  1375در سال 
ايـن  . افـزايش پيـدا كـرده اسـت     مد افراد زير خط فقراكه طي اين دوره متوسط در

  .تر از مناطق شهري بوده است افزايش در مناطق روستايي بسيار بيش

  1375-85هاي  كالري طي سال 2300اساس خط فقر نياز به  فقر بر شكاف -4جدول 
85  84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 سال
032/0 025/0 026/0 028/0 029/0 029/0 037/0 035/0 037/0 033/0 037/0 شهري
028/0 024/0 025/0 027/0 026/0 031/0 037/0 026/0 037/0 064/0 069/0 روستايي
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  1375-85هاي  روند شاخص شكاف فقر مناطق شهري و روستايي طي سال - 3شكل 

 شاخصي را پيشنهاد كرد كه در آن تـأثير تعـداد    )1979(آمارتياسن  :شاخص سن
  :]6[ استها را تركيب كرده  ها و توزيع فقر بين گروه فقرا، عمق فقر آن

   
   

 
1 1

p
p

sP P G
z

  
ضـريب جينـي    pGمتوسـط فقـرا و   ) هزينـه (مـد  ادر pنرخ فقر،  Pكه در آن 

و ) توزيع كامالً برابـر (تغيير ضريب جيني بين صفر  ي  دامنه. ستا نابرابري بين فقرا
اي شكاف صورت متوسط معياره باشد و شاخص سن به مي) توزيع كامالً نابرابر(يك 

  :شود باشد نيز نوشته مي ي فقرا ميها ضريب جين فقر كه وزن آن نرخفقر و 
( )  

p P
sP PG P G1 1  

دهند كه ميزان فقر در مناطق شهري همراه بـا نوسـاناتي    نتايج حاصل نشان مي
 1385در سـال   045/0به  1375در سال  053/0طوري كه از  به ،كاهش يافته است

هاي درصد افـراد زيـر خـط فقـر و      يج با نتايج حاصل از شاخصاين نتا. رسيده است
تصوير ارائه شـده در منـاطق شـهري عينـاً در منـاطق      . شكاف فقر نيز سازگار است
شود بـا ايـن تفـاوت كـه ميـزان كـاهش فقـر در منـاطق          روستايي نيز مشاهده مي

 طـوري  به ،بيش از مناطق شهري بوده است 1385تا  1375هاي  روستايي طي سال
  .رسيده است 1385در سال  039/0به  1375در سال  097/0كه از 
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  1375-85هاي  كالري طي سال 2300به زخط فقر نيااساس  شاخص سن بر - 5 جدول
  85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 سال
  045/0  038/0  046/0  039/0  041/0  042/0  052/0  049/0  052/0  047/0  053/0 شهري
  039/0  032/0  031/0  038/0  037/0  044/0  052/0  037/0  053/0  089/0  097/0 روستايي

  

  
  1375-85هاي  روند شاخص سن طي سال -4شكل 

  گيري نتيجه -7
  تـر از خـط فقـر روسـتايي      هاي مورد مطالعه خط فقر شهري بـزرگ  سال ي همهدر

  .است
  درصد و در مناطق  6/12ي درصد افراد زير خط فقر در مناطق شهر 1385در سال

  .درصد بوده است 4/11روستايي 
 مورد بررسي كاهش يافته و در مناطق شهري  ي درصد افراد زير خط فقر طي دوره

و در منـاطق روسـتايي از    85درصد در سـال   6/12به  75درصد در  سال  1/14از 
  .رسيده است 85درصد در سال  4/11به  75درصد در سال  4/22

 ز آزمون آماري شاخص درصد افراد زير خط فقر بـا اسـتفاده از روش   نتايج حاصل ا
دسـت    اطمينان مقادير بـه % 95ها با  سال ي همهدهند كه در  استرپ نشان مي بوت

 .باشند دار مي عنيآمده براي شاخص مورد نظر و ميزان تغيير آن از لحاظ آماري م
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 ه شاخص مذكور در دهند ك شاخص شكاف فقر نشان مي ي نتايج حاصل از محاسبه
رسيده است و در  1385در سال  032/0به  1375در سال  037/0مناطق شهري از 

 ،رسـيده اسـت   1385در سـال   028/0به  1375در سال  069/0مناطق روستايي از 
افزايش پيدا كرده  مد افراد زير خط فقراسال متوسط در 10بدين معني كه طي اين 

 .تر از مناطق شهري بوده است بسيار بيش اين افزايش در مناطق روستايي. است

  اتتوضيح
1 Cost-of-Basic-Needs Method 
2 Food Energy Intake Method 
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