
 

شرقی با استفاده از  تعیین خط فقر خانوارهای شهری استان آذربایجان

 سیستم مخارج خطی
 

 ، تهران، ایراننور پیام دانشگاه اقتصاد گروه استادیار 1*ییمیرزاحسین 

  سسه آمووش  ؤم ،اجتماعی -های اقتصادی مهندسی سیستممهندسی صنایع، ارشد  یکارشناس رویا سهرابی

 تبریز، ایران ،عالی الغدیر

 

 11/10/49پذیرش:      11/11/49دریافت:

 تواند روند تحوالت فقر در آن جامعوه را قالوف فهوم    می جامعه هر در فقر گیری انداشه چکیده:

 گذاری و هدف له قادر دولت در نتیجه،. شمان ارائه دهد طول در تصویری اش این تحوالت و کند

 و فقور  مطالعوه آمواری   راستا این در. الشم خواهد لود اقدامات انجام و اتخاذ تصمیمات مناسب

فقور لاشود.    لرای کاهش ریزان لرنامه لرای راهنمایی تواند می استان سطح در آن وتحلیف تجزیه

گیوری اش رو  سیسوتم    لوا لهوره   شرقی در این مقاله، خط فقر مناطق شهری استان آذرلایجان

لوه اواهر   هوای   گیری عادات و لوا اسوتداده اش رو  رگرسویون    مخارج خطی پویا لا فرض شکف

هشوت   هوای  لرآورد شده و لورای ایون لورآورد، اش مؤلدوه     0831تا  0831نامرتبط تکراری طی دوره 

ف و ونقو  گروه کاالیی شامف: خوورا،، پوشوا،، مسوکن، ملزوموات، لهداشوت و درموان،  موف       

ارتباطات، تدریح و تحصیف و گروه سایر، له همراه شاخص قیمت آنهوا کوه توسوط مرکوز آموار      

 افزارهوای  دست آمده اش لرآوردها که لا اسوتداده اش نورم   ایران انتشار یافته، استداده شده است. نتایج له

STATA  وEviews در دهند که در طول دوره مورد لررسوی، فقور   اند، نشان می  اصف شده 

 صوعودی  کوام ا  روندی درصد 28 متوسط رشد نرخ لا شرقی، آذرلایجان استان شهری مناطق

 هوای  شواخص  درصد اسوت و  01 فقر استان له طور متوسط خط شیر خانوارهای شهری درصد. دارد

درصود در انتهوای دوره    28و  درصود  22 متوسوط  مقودار  و شدت فقر له ترتیب لوا  فقر شکاف

تووان گدوت    های فقر، موی  دست آمده لرای شاخص اند. لنالراین لا توجه له نتایج له یافته کاهش

ساله مورد مطالعه تحقیق، تا  ودودی لاعوب لهبوود     های فقرشدایی طی دوره ده اگرچه سیاست

لوه  وضعیت رفاهی در لین افراد فقیر شده است؛ اما لا این  ال، طی این دوره تعداد افرادی که 

 توانود  توجهی یافته است. یکی اش دالیوف عموده ایون افوزایش، موی      اند، افزایش قالف رفته شیر خط فقر

  لا آن مهار تورم توسط دولت است.  ف مقاللهها لاشد که راه روند افزایشی  رکت قیمت

های له اواهر   گیری عادات، رگرسیون : خط فقر، سیستم مخارج خطی لا شکفواژگان کلیدی

 های فقر شاخصنامرتبط تکراری، 

  JEL: R85, C85, I23, C33 بندی طبقه

 

 mirzaeidrh@gmail.comمسئول مکاتبات:  *
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 مقدمه -1

های اخیر، فقر و توشیوع درآمود، لوه عنووان      در دهه

هوای اجتمواعی، لوه یکوی اش      تورین شواخص   یکی اش مهوم 

لرانگیزتوورین موضوووعات مطوورح در   لزرگتوورین و لحووب 

کوه    اند. در صوورتی  کشورهای در  ال توسعه تبدیف شده

درآمد خالص خانوار، کمتر اش  داقف استاندارد مورد نیواش  

لرای نیاشهای اساسی خانوار لاشد، لرای تأمین منالع الشم 

 اسوا  و لوا توجوه    شود. لراین خانوار موردنظر، فقیر تلقی می

های فوراوان   له آمار لانک جهانی، امروشه لا وجود پیشرفت

های اقتصادی، سیاسوی، اجتمواعی و فرهنگوی،     در شمینه

 میلیارد ندر در جهان که درآمود روشانوه    جمعیتی لالغ لر یک

پنج سونت اسوت، در فقور     و آنها کمتر اش یک دالر و لیست

لرند و قادر له تأمین نیاشهای اولیه خوود   سر می مطلق له 

 درصد اش این افراد در کشوورهای جهوان   30نیستند و  دود 

 .(El Bouhadi et al., 3252) کنند سومی شندگی می

شوند، جامعوه   وقتی مردم یک جامعه، دچار فقر می

لیند و اگر ایون  الوت اداموه     ک کف آسیب میله عنوان ی

تواند جامعه را در وضوعیت   یالد، تأثیرات للندمدت آن می

ای، هوم اش لحواا اقتصوادی و هوم اش لحواا       کننده نگران

 ،رو، مبوارشه لوا فقور    سیاسی و اجتماعی قرار دهد. اش ایون 

تنهووا یووک ضوورورت اخ قووی نیسووت، للکووه نوووعی       

و  0گذاری لرای آینده است. محققانی مانند اموانوو  سرمایه

( که شرط الشم لرای رشد یک جامعوه  0333همکارانش )

دانستند، اهمیت مبوارشه لوا فقور را     را در مبارشه لا فقر می

. در این راستا، لررسی و آگاهی اش وضوعیت  اند آشکار کرده

ریزی لورای   امعه، اولین قدم در مسیر لرنامهفقر در یک ج

؛ 0838نوژاد،   مواشار و  سوینی   مبارشه لوا آن اسوت )عور    

 (.0832خالدی و پرمه، 

له منظور آگواهی اش وضوعیت فقور لایود میوزان آن      

گیری له منظور مبارشه لا فقر،  گیری شود. این انداشه انداشه

                                                           
5- Emvano 

 2له دو دلیف اساسوی اهمیوت دارد: الوه( هدفمندسواشی    

پوذیر  ( لررسوی    ها له اقشار محروم و آسویب  نواع کمکا

روند و نحوه تغییورات شودت فقور در طوول شموان یوا در       

های مختله. لدین منظور، اولین کوار لورای عملوی     مکان

ساختن این اهداف، شناسایی گروه هدف است، توا لتووان   

را در اولویوت لرناموه فقرشدایوی قورار داد      8فقیرترین فقرا

رو، مقاله  اضر لوه   (. اش این0831خواه،  ت)مکیان و سعاد

منظووور آگوواهی اش وضووعیت فقوور و رسوویدن لووه اهووداف  

 شده اش پنج لخش کلی تشکیف شده است.  لیان

 

 پیشینه پژوهش -2

توشیع درآمد و »( در پژوهشی لا عنوان 0332) 2رام

 را له منظوور  0، شاخص سن«رفاه: مقایسه درون کشوری

لررسی تغییر دو متغیر درآمد و نحووه توشیوع آن در ایون    

شاخص لرای دو گروه اش کشورها، اش جمله ایران محاسوبه  

کرد. نتایج مطالعه وی  واکی اش همبسوتگی شودید ایون     

 .لاشد میشاخص لا درآمد لرای هر دو گروه اش کشورها 

( در پژوهشی لا عنووان  2112) 7اسدشاده و ساتیاپف

، لوه  «یع مجودد؛ مطالعوه مووردی ایوران    فقر، رشد و توش»

 0338-38هووای  تغییوورات فقوور در ایووران طووی سووال   

درآمود خوانوار    -اند که مبتنی لر آمارهای هزینوه  پرداخته

لاشود. در ایون    می 0338و  0333، 0338های  لرای سال

گروه فوسوتر،   های پذیری شاخص مقاله، اش خاصیت تجزیه

(FGT)گریر و تورلک 
هوای   گوروه لورای لررسوی سوهم     8

ای در فقر کف، لهره گرفتوه شوده    مختله شغلی و منطقه

های تحقیق که لراسوا  محاسوبه خوط فقور      است. یافته

دست آمده،  اکی اش آن هسوتند کوه طوی دوره     مطلق له

مورد لررسی، فقر روستایی له میزان کمی، کواهش یافتوه   

                                                           
3- Targetting 

2- Poorest of  the Poor 

4- Ram 

8- Sen 
6- Assadzadeh and Satya Paul 

7- Foster, Greere & Thorbeke 
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هوای فقور    است؛ اما مناطق شهری شاهد افزایش شواخص 

هم مناطق شهری و هم  0333ین در سال اند. همچن لوده

هوا مواجوه    روستاها، لوا افوزایش قالوف م  ظوه شواخص     

 .اند لوده

ای لووا  ( در مقالووه2112و همکووارانش ) 0اوکووورات

، لوه  «ای در اوگانودا  های فقر منطقوه  کننده تعیین»عنوان 

ای و ملی پرداختند و لا استداده اش  لرآورد خط فقر منطقه

و لووا  0332درآموود خووانوار در سووال  -هووای هزینووه داده

اسووتداده اش رو  فوسووتر، گریوور و تورلووک، خووط فقوور و  

 مقایسوه  ،شاخص فقور را لورای منواطق مختلوه اوگانودا     

. لراسا  این مقایسه، شومال اوگانودا لوه عنووان     اند کرده

فقیرترین منطقه شناخته شد که لیشترین عموق فقور را   

وضووعیت  دارا لووود و اش لحوواا نووالرالری درآموودی، در   

نامطلولی قرار داشت. همچنین لرای تعیین عواموف موؤثر   

اسوتداده کردنود. نتوایج نشوان      2لر فقر، اش مدل لجستیک

دادند که سطح آموش ، انداشه خانوار و وضعیت مهاجرت، 

 .روند اش عوامف تأثیرگذار لر فقر خانوار له شمار می

ای لوا عنووان    ( در مقالوه 2110و همکارانش ) 8گیدا

« سطح خوانوار  در تحلیف کنیا، در فقر های کننده تعیین»

لررسوی   لوه  ،0332 سال در خانوار های داده اش استداده لا

2الجیوت  مودل  اش اسوتداده  لوا  فقور  هوای  کننوده  تعیوین 
 

 منواطق  در کوه  دهود  موی  نشوان  مطالعوه  پرداختند. این

 در ،خوانوار  لعود  و آمووش   سطح لا وضعیت فقر شهری،

 لخوش  اشوتغال در  روستایی نیز، مناطق در است. ارتباط

 .افزود عوامف این له توان می را کشاورشی

 لوورآورد»ای لووا عنوووان  ( در مقالووه2117) 0ویوودودو

 و ژاپون  مووردی  مطالعوه : خانوار رفاه گیری انداشه و تقاضا

لا استداده اش سیستم مخارج خطی، تالع تقاضوا  « اندونزی

                                                           
5- Okurut 

3- Logistic 

2- Geda 

4- Logit 

8- Widodo 

نتووایج  دسووت آورد. لراسووا  و میووزان رفوواه خووانوار را لووه

دست آمده اش این پژوهش،  داکثر سهم لودجه نهوایی   له

اش مصارف غذایی لورای خانوارهوای انودونزی مرلووط لوه      

گوشت و  داقف سوهم لودجوه نهوایی مرلووط لوه میووه       

لاشد. این مقادیر لرای کشور ژاپن له ترتیب مرلوط له  می

غذاهای دریوایی و موواد لبنوی اسوت. خوانوار انودونزیایی       

خانوار ژاپنوی، شوکاف کمتوری را لوین  وداقف      نسبت له 

اموورار معووا  و متوسووط مصوورف مووواد غووذایی ا سووا  

. یافته دیگر این پوژوهش نشوان داد کوه در یوک     اند کرده

سطح اش افزایش قیمت موواد غوذایی، در قیموت اسومی،     

خانوار ژاپنی نسبت لوه خوانوار انودونزیایی کواهش رفواه      

ها، خانوار  کف هزینهلیشتری را تجرله کرده، اما در نسبت 

اندونزیایی کاهش رفاه لیشتری نسبت لوه خوانوار ژاپنوی    

 . است داشته

هووای  ( لووا اسووتداده اش داده2100) 7شمووان و آکیتووا

و لوا   2110هزینه و درآمد خانوارهای لنگ د  در سوال  

فقور و   لوه لررسوی   FGTگوروه  هوای   استداده اش شواخص 

هوای ایون    اند. لا توجوه لوه یافتوه    نالرالری درآمد پرداخته

مقاله، له منظور کواهش نوالرالری لایود سوطح آمووش  و      

وری لخوش   دستمزد در مناطق شهری و همچنوین لهوره  

 کشاورشی در مناطق شهری و روستایی افزایش یالد.

( در پژوهشووی لووا عنوووان  0888خووداداد کاشووی )

ان لر سب خصوصیات اجتمواعی  گیری فقر در ایر انداشه»

، لوه  «و اقتصادی خانوارها: کارلرد شاخص سون در ایوران  

لوا   0872-81هوای   گیری فقر در ایوران طوی سوال    انداشه

استداده اش شاخص سن پرداخته است. هدف ایون مقالوه،   

ارائووه تصووویری اش فقوور در ایووران لوووده کووه اش دو ویژگووی 

فقور  »لرخوردار است: ویژگی نخسوت، محاسوبه شواخص    

هوای    لندی لار و له اعتبار تقسیم در ایران لرای اولین «سن

هوای خوام لودجوه     مختله و ویژگی دوم، استداده اش داده

اجتمواعی و   خانوار و محاسبه فقور لر سوب خصوصویات   

                                                           
6- Zaman and Akita 
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آن دارنود کوه    های مقاله مذکور داللت لر اقتصادی. یافته

فقر در ایران افزایش یافت،  0872-73های  در فاصله سال

ولی پس اش آن، رو له کاهش گذاشته است. ایون گورایش   

هوای   در مناطق مختله جغرافیایی، مشاغف مختله، گروه

سنی مختله و لرای سطوح مختله، مورد تأییود تجرلوی   

 قرار گرفته است.

ای لوا   ( در مطالعوه 0838نژاد ) عر  ماشار و  سینی

هووای  لوورآورد میووزان فقوور و شوودت آن در گووروه»عنوووان 

، لوا اسوتداده اش   «خانوارهای روستایی ایران لیمختله شغ

آوری اط عات مرلووط   و لا جمع FGTهای گروه  شاخص

هزینوه خانوارهوای روسوتایی ایوران در سوال       -له درآمود 

، له لرآورد شدت فقر خانوارهای روستایی لا توجوه  0883

له شوغف سرپرسوت خوانوار و منطقوه جغرافیوایی محوف       

اند. نتایج این مطالعوه نشوان دادنود کوه      سکونت پرداخته

و اشکارافتواده   گذشته اش خانوارهای دارای سرپرست لیکار

لرنود،   ترین وضوعیت رفواهی لوه سور موی      که در نامطلو 

شدت فقر در خانوارهایی که سرپرست آنها له کشواورشی  

اشتغال دارند، لیش اش سایر خانوارهای جامعوه روسوتایی   

که ساکنان منطقه شرقی کشوور لویش اش    ضمن آن ؛است

 .لرند سایر مناطق، اش مشکف فقر رنج می

خوط فقور در   »( در مقالوه  0832) الونوری و مالکی

لوه  (« 0873-38هوای توسوعه )   استان سمنان طی لرنامه

هوای توسوعه    لرآورد خط فقر در استان سمنان طی لرنامه

اول، دوم و سوم لا استداده اش رو  سیستم مخارج خطی 

(LES)
لنودی کاالهوا و    طوری که لا تقسیم پرداختند؛ له 0

شووهری و خوودمات مصوورفی خانوارهووا لر سووب منوواطق 

روستایی له هشت گروه اصولی، خوط فقور را در منواطق     

 0873-38هوای   شهری و روستایی استان در طوول سوال  

اند و له این نتیجه رسیدند که خط فقر، طوی   لرآورد کرده

سووه لرنامووه توسووعه مووورد لررسووی در منوواطق شووهری و 

درصد، افزایش  8روستایی استان سمنان، له طور متوسط 

                                                           
5- Linear Expenditure System 

اصلی این افزایش، نرخ لاالی تورم لوده یافته است و علت 

 .است

( در پژوهشی لا عنوان 0833ارشدی و همکارانش )

تعیین  داقف معا  خانوارهای شهری استان کرمانشاه »

، لووا اسووتداده اش «لووا اسووتداده اش سیسووتم مخووارج خطووی

گیوری عوادات    سیستم مخارج خطی پویا لا فورض شوکف  

(HLES)
هوای لوه اواهر نوامرتبط      و لا رو  رگرسیون 2

(ISUR)تکووراری 
،  ووداقف معووا  خانوارهووای شووهری 8

لوورآورد کردنوود.  0887-37اسووتان کرمانشوواه را در دوره 

دست آمده توسوط آنهوا نشوان داد کوه  وداقف       نتیجه له

معا  سواالنه کوف در طوی ایون دوره، رونودی افزایشوی       

ده لوا  شو  همچنین خط فقور شوهری تعودیف   داشته است. 

شاخص قیمت، روند فزاینده م یمی اش خوود نشوان داده   

آنها لوا توجوه لوه  وداقف معوا  محاسوبه شوده،         .است

های نسبت سرشومار، نسوبت شوکاف درآمودی و      شاخص

را نیوز لورای    2نالرالری درآمد لین فقرا و شاخص کاکوانی

اند که نتایج،  اکی اش لودتر   محاسبه کرده ،مناطق شهری

عیت خانوارهوای شوهری در طوول    کلی وضو  FGTشدن 

 .دوره مورد لررسی است

( در تحقیقوی لوا   0831گودرشی فراهانی و عبدلی )

تخموین  وداقف معوا  لوا اسوتداده اش سیسوتم       »عنوان 

مخارج خطی در ایران و تعیین نسبت خانوارهای شیرخط 

، له منظور لرآورد  داقف معیشت و محاسبه درصود  «فقر

، اش 0833توا   0801هوای   خانوارهای فقیر ایرانی در سوال 

انود. آنهوا لوا     داده کورده رو  سیستم مخارج خطوی اسوت  

محاسبه ضرایب مرلوط له میوف نهوایی لوه مخوارج روی     

های کاالیی، له این نتیجه رسیدند که میف نهایی له  گروه

های کاالیی مسکن و خوراکی لیشوتر اش   مخارج روی گروه

های کاالیی است و همچنین نشان دادنود کوه    سایر گروه

                                                           
3- Habit Formation Linear Expenditure System   

2- Iterative Seemingly Unrelated Regression 

4- Kakwani Index 
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لوکس و لقیوه   گروه کاالیی تدریحات، جزو کاالهای نرمال

 های کاالیی، نرمال ضروری هستند. گروه

( در پژوهشی لا عنووان  0838شرانژاد و همکارانش )

 داقف معیشت در مناطق روسوتایی اسوتان خوشسوتان    »

لا استداده اش سیسوتم مخوارج خطوی و    (« 0833-0803)

یافتوه،  وداقف معیشوت ماهانوه      رو  گشتاورهای تعمیم

 208782.8معوادل   0830استان خوشسوتان را در سوال   

ریوال لورآورد    22072888معادل  0833ریال و در سال 

کردند. نتایج نشان دادنود کوه در ترکیوب سوبد کواالیی،      

گووروه خوووراکی، دارای لیشووترین سووهم لووود و گووروه     

ونقف و ارتباطات، کمترین سهم را له خود اختصاص   مف

 .  اند داده

لووا توجووه لووه اینکووه مقولووه فقوور، تعریووه وا وود و  

مشخصی ندارد و لا در نظر گرفتن مطالعوات انجوام شوده    

ای اش آنهوا نیوز لیوان شود،      در شمینه خط فقر که خ صوه 

شود که هر پژوهشگر لا توجه لوه ضورورت و    م  ظه می

دهود.   کیدیت تحقیق خود، تعریه خاصی اش آن ارائه موی 

در این مقاله لا توجه له مبانی تئوریک مستحکم و مبتنی 

د سیسوتم مخوارج خطوی مبتنوی لور توالع       لر اقتصاد خر

رسود کوه  وداقف     ، له نظور موی  0گیری-مطلولیت استون

معا  لوه دسوت آموده اش ایون سیسوتم لتوانود مقیوا         

مناسبی، هرچند توأم لا اریب و خطوا، اش خوط فقور ارائوه     

 دهد.

 

 مبانی نظری   -3

تووان آن را اش   ای چندلعدی است که می فقر، پدیده

رد. در طووی شمووان و در  جهووات گونوواگون تعریووه کوو   

هوای مختلوه، لوا توجوه لوه شورایط اقتصوادی،         موقعیت

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، مدهووم فقور، تغییور    

تواند لوا توجوه لوه تدکوری کوه اش       یافته است. هر فرد می

                                                           
5- Stone - Geary Utility Function 

فلسده وجودی انسان دارد و همچنین لا تأکید لور نیواشی   

ه متدواوتی  تر اش دیگر نیاشها است، تعری که له نظر او مهم

تووان فقیور    افراد را شمانی می 2ارائه کند. له اعتقاد تانسند

هوای   تلقی کرد که لا فقدان منالع لرای کسب انواع رژیوم 

ها و شرایط و امکانات معمول  غذایی، مشارکت در فعالیت

لورای فقور، دو مدهووم     8شندگی، مواجه لاشند. آتکینسون

لووه معنووی  مودنظر قوورار داده اسوت. در مدهوووم اول، فقور   

دسترسوی لوه امکانوات معیشوتی معوین اسوت و در        عدم

لرخورداری اش منالع و امکانات اجتمواعی   مدهوم دوم، عدم

کوه  کند  و اقتصادی است. سن در مطالعات خود اشاره می

تمام تعاریه لیان شده لورای فقور، لوه نووعی محرومیوت      

اشاره دارند. محرومیت، یک مدهووم نسوبی اسوت کوه لوا      

توانود متدواوت لاشود )مهریوار،      ان و مکان میتوجه له شم

توان گدت شمانی که نیواشی اش انسوان    (. در کف می0888

لرآورد نشود، آن فرد در آن شمان، فقیر است. لا توجه لوه  

شده، مسئله اصلی، تشخیص این نیاش اسوت.   مطالب گدته

در ادلیات مرلوط له ایون مقولوه، سوه نووع مو ، لورای       

د. اولین م ،، لر پایه  داقف معا  تعریه نیاش وجود دار

شود و له فقوری کوه لوه سوبب نداشوتن ایون        تعریه می

 گوینود.  موی « 2فقور مطلوق  »وجود آیود،    داقف معا  له

دومین م ،، رسیدن له سطح متعارف و معمول جامعوه  

تر لاشوند، اصوط  اا    است. کسانی که اش این سطح، پایین

م ، لرای تشخیص آخرین  اند. شده« 0فقر نسبی»دچار 

ها، توجه له ا سا ، لرداشت و رفتوار شخصوی    نیاشمندی

فرد نیاشمند است و له فقری که لوا ایون تعریوه،  واد      

. همچنووین در شووود گدتووه مووی« 7فقوور ذهنووی»شووود، 

گیوری خوط فقور ذهنوی، اش ااهوارات و مشواهدات        انداشه

 شود. تجرلی، استداده می

                                                           
3- Townsend 

2- Atkinson 

4- Absolute Poverty 

8- Relative Poverty 

6- Subjective Poverty 
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ای تعریوه  در این مقاله، فقر ذهنی له عنووان مبنو  

انتخا  این رویکرد، له چند دلیف فقر انتخا  شده است. 

اول اینکه تنها تعریدی است که لوه لععود    :انجام شده است

شخصی فقر توجه دارد؛ در  والی کوه در تعواریه دیگور     

گیوری   )مطلق و نسبی(، یک م ، خوارجی لورای انوداشه   

تواند دچار توور    نیاش لرگزیده شده است که در عمف می

خطای لیشتری در تخمین  داقف نیواش خوانوار گوردد.    و 

های نظری ایون رو ، در   دلیف دوم نیز این است که پایه

تخمین خط فقر و داشتن ارتبواط نزدیکتور لوا مدواهیمی     

همچووون توالووع مطلولیووت و رفوواه، در متووون ک سوویک  

تور اسوت    هوای جوایگزین قووی    اقتصادی نسبت لوه رو  

 (.0883)نادران و غ می نتاج امیری، 

 لوا  ذهنی، فقر خط لراسا  خانوارها لندی طبقه در

 اش کوه  خانوارهوا  اجتمواعی  و اقتصادی رفتارهای مشاهده

 رفتارها، این تحلیف و ستلرآمده ا آنها لاورهای و ذهنیات

 گیرند می نظر در خود لرای خانوارها که  داقلی میزان له

 رفتوار  تحلیوف  لورای  مطالعوه  ایون  در. شوود  موی  لرده پی

 اقو م  لوین  مصورفی  مخوارج  تخصویص  نحوه اش خانوارها،

 ایون  در. شوود  موی  گرفتوه  لهوره  ،نیاش مورد مصرفی عمده

  الوت  در خطوی  تقاضوای  معادالت سیستم یک اش راستا

 کوه  خانوارهوا  رفتاری الگوی تأثیر تا شود می استداده پویا

 شنودگی  شرایط تغییر لا مختله های سال طول در علالطب

 .شود گرفته نظر در درستی له نیست، یکسان

 

 تحقیق  روش -9

توان سیستم معادالت  لندی کلی، می در یک تقسیم

تقاضا را که در لرآورد  داقف معا  خانوار، مورد استداده 

 گیرد، له دو گروه تقسیم کرد: قرار می

توان آنهوا را لوه یوک توالع      هایی که نمی سیستم -0

 مطلولیت مستقیم معینی مرلوط کرد.  

توان آنهوا را لوه یوک توالع      هایی که می سیستم  -2

مطلولیت مستقیم معینی مرلوط کورد )نوادران و غ موی    

 (.0883نتاج امیری، 

هوای   شکف تالع مطلولیت هر کواال لراسوا  فورض   

اساسی مدل تقاضای مرلوط له آن کاال و انتظاراتی کوه اش  

رود، سوواخته  کننووده در قبوال آن کوواال موی   رفتوار مصورف  

 شود. می

 خودمات  و کاالهوا  مصورف  لراسوا   ،مطلولیت العت

 ترجیحوات  مطلولیوت،  توالع  ایون  واقع در. شود می تعریه

 مشخص ،خدمات و کاالها مختله های لسته لرای را افراد

 مطلولیوت  لودجوه،  قید له توجه لا کننده مصرف و کند می

 شوامف  خانوارهوا  مصورفی  سوبد  .کنود  می  داکثر را خود

 .اسوت  تورم محاسبه لرای شده تعریه کاالیی سبد هشت

 لیشوترین  گیوری،  -اسوتون  مطلولیتی تالع راستا، این در

 پسوت  کاالهوای  دارد؛ شیرا مصرفی سبد این لا را مناسبت

 کاالی لاشد، مثبت ،مصرف  داقف اگر و گیرد نمی درلر را

 کواالیی  سبد شرایط لا که است ضروری کاالی نظر، مورد

 لوا  لنوالراین . دارد همخووانی  کنود،  موی  مصورف  خانوار که

 کواالیی،  سوبد  هشت لرای آن لسط و تالع این اش استداده

 مخوارج  سیسوتم  لوه  کوه  رسویم  موی  معادالتی سیستم له

 .است موسوم خطی

 گیری-تابع مطلوبیت استون 

 ووداقف »یکووی اش توالووع مطلولیووت کووه اش مدهوووم  

گیوری   -کند، تالع مطلولیت اسوتون  استداده می« 0معا 

شوود.   اش آن استخراج موی  ،مخارج خطیاست که سیستم 

ریوزی شوده لورای     پایوه »این تالع که لوه توالع مطلولیوت    

نیز مشهور است، ساشگارترین نوع توالع  « کاالهای ضروری

تقاضا لرای این منظور است. اش جملوه نکوات قالوف توجوه     

گیوری ایون اسوت کوه لنالوه اقت وای       -درلاره تالع استون

دلخوواه کوه ا تموال     توان هر متغیور  موضوع تحقیق، می

گیری آن، نقش داشوته   رود در روند تالع تقاضا و شکف می

                                                           
5- Minimum Living or Subsistence 
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(. 0831فور و خیالوانی،    لاشد را وارد مدل کورد )سوجادی  

هوای   مزیت دیگر این تالع ایون اسوت کوه لورخ ف رو     

، لرآورد خط فقور کوه تنهوا لراسوا  یوک جنبوه اش       دیگر

ور  دهنود و عواری اش تو    نیاشهای انسان، لرآورد انجام می

نیستند، لرآورد خط فقور لوا اسوتداده اش سیسوتم مخوارج      

هوای   خطی و استداده اش تالع مطلولیوت موذکور در گوروه   

گیورد،   مختله کاالیی که تمام نیاشهای افراد را در نظر می

گیوری را رفوع    تواند تا  دودی مشکف تور  در انداشه می

 .(0883)نادران و غ می نتاج امیری، کند 

  (LES) طیخ مخارج سیستم

 فرم کلی این تالع له صورت شیر است:

   ∏ (     )
      (     )  1   

  0  
∑        1    (            0رالطه )    0 

  0              

دهود کوه مجمووع     این توالع مطلولیوت نشوان موی    

کننوده اش مصورف سوبدی اش کاالهوا      مطلولیتی که مصرف

هور  ضور  مواشاد مصورف     کند، تالعی اش  اصف دریافت می

( و سوهم    ( لر  داقلی اش مصرف آن کاالسوت )   کاال )

هموراه اسوت. توالع       این ماشاد در مطلولیت کف لا توان 

 CESفوق، اش نوع
∑لاشد و شرط  می 0    0 

شوکف   0  

 (.0831خواه،  ساشد )مکیان و سعادت مقعر می تالع را شبه

لرای استخراج تالع تقاضوا اش توالع مطلولیوت فووق،     

گیوری و انودکی تغییورات، لوه      کار، لا لگاریتملرای را تی 

تور اسوت    رسیم که له لحاا کارلردی، مناسب تالع شیر می

گیری هیچ تأثیری لر مقودار  داکثرسواشی توالع     )لگاریتم

 مطلولیت ندارد(.                   

 (2                      )  ∑      (     )
 
  0  

 ال لرای  داکثر کردن این تالع، لا در نظر گرفتن 

∑  قید لودجه      
 
تالع الگرانژ له صورت شیر  0  

 خواهد لود: 

    ∑      (     )
 
  0   (  ∑     

 
  0 ) 

                                                           
5- Constant Elasticitiy of  Substitution 

 ( 8رالطه )

مشتق  ،λو  qچنانچه اش تالع الگرانژ نسبت له 

توانیم له سیستم  جزئی لگیریم و لرالر صدر قرار دهیم، می

 تقاضا دست یالیم.معادالت 

(                      2رالطه )
  

   
 

  

     
     1  

(                   0رالطه )
  

  
   ∑     

 
  0  1 

 ( خواهیم داشت:2) لا استداده اش رالطه

  ( 7رالطه )

     
              (         )  

∑ ال لا استداده اش محدودیت     0 
 λمقدار  0  

 آید: له دست می

 (8رالطه )

∑    [∑    

 

  0

 ∑    

 

  0

]   [  ∑    

 

  0

]  0

 

  0

 

          
0

  ∑     
 
  0

                    

دست آمده در معادلوه   له λدر این مر له لا قرار دادن 

( لوه  3(، دستگاه معوادالت تقاضوا لوه صوورت رالطوه )     2)

 آید.دست می

(         3رالطه )
  

     
 

  

  ∑     
 
  0

     

   
  

  
(  ∑     

 
  0 )   

،   در نهایووت لووا ضوور  طوورفین رالطووه فوووق در   

گروه کاالیی له صورت شیور   n سیستم مخارج خطی لرای

مخارج صرف شده لرای کواالی   ،آید که در آندست می له

i      ام توالعی اش قیموت کواال، قیمووت سوایر کاالهوا و درآموود

 :(0833)مخارج کف( است )ارشدی و همکاران، 
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∑               (      3رالطه ) (         )
  

 شود: اش دو جزء تشکیف می ،این تالع

جزء مرلوط له  داقف معا ، یعنی مخارجی که  -0

 (.    کننده الزامی است ) لرای مصرف

کووه  0جووزء مرلوووط لووه مخووارج فرامعیشووتی    -2

کننده له اختیار خوود   مخارجی است که مصرفدهنده  نشان

∑کند ) امین کاال صرف میiلر روی  (         )
 .) 

 سیستم مخارج خطی در حالت پویا

های سیستم مخارج خطی، ایسوتا   یکی اش محدودیت

، لدین معنی اسوت    لودن آن است. ثالت در نظر گرفتن 

معیشت ضروری خود را تغییور نوداده و    ،کننده که مصرف

ها یکسان است. در  والی کوه    ساختار تقاضا در تمام دوره

رود  لا لاال رفتن سطح شندگی و توقعات افوراد، انتظوار موی   

که میزان  داقف معا  نیز افزایش یالود یوا لوه تعبیوری     

لوه علوت تغییور سولیقه و عوادات       ،تغییر کند. در نتیجوه 

له عنوان یک متغیور و نوه      ء مصرفی، الشم است که جز

یک پارامتر تغییر کند. در ایون صوورت، مسوأله سیسوتم     

ا تبوودیف لووه یووک سیسووتم تقاضووای پویوو ،تقاضووای ایسووتا

ام iکنیم  داقف معا  کواالی   شود. لنالراین فرض می می

در هر دوره، له نسبت یا درصدی اش مصرف همین کاال در 

د )ارشودی  ، لستگی دار0          دوره قبف، یعنی 

 (.0833و همکاران، 

گیری اش رالطه عوادات نسوبی، سیسوتم      ال لا لهره

 آید: دست می مخارج خطی له صورت شیر له

 ( 01رالطه )

                    0      (  ∑       0   )
 
  0 

 لناله تعریه داریم:

0    (                                00رالطه )   
    0

    0
                                                           

                                                           
5- Supernumerary Expenditure 

را تعریوه کورده و وارد       لنالراین متغیری ماننود  

 کنیم: مدل می

    (         02رالطه )   
    0

    0
         0                                                                                   

 آید: مدل له صورت شیر در میدر نهایت 

∑  )                   ( 08رالطه )      ) 
 
  0 

توالع  مجموع این تالع لورای هشوت گوروه کواالیی،     

گیوری عوادات را    سیستم مخارج خطوی لوا فورض شوکف    

آورد. این تالع سیستمی نیز له اختصاص کوف   وجود می له

، «همزموان »شود که له طور  هزینه لین کاالها مرلوط می

تقاضای هر کاال لا قیمت آن کاال، قیموت سوایر کاالهوا و    

 .درآمد در ارتباط است

در این سیستم، هزینه مورد نیاش لرای هور کواال لوه    

 آید: دست می صورت شیر له

(   0    )         (      02رالطه )                                                                                  

که لا جمع شدن این  داقف معا  له دسوت آموده   

های کواالیی، خوط فقور لوه صوورت شیور        لرای تمام گروه

 :(0833)ارشدی و همکاران، آید  دست می له

∑   (     00رالطه )        ∑      
3
  0

3
  0                                                                           

های بهه اهاهر نهامرتبک تکهراری      روش رگرسیون
2
(ISUR) 

طور که گدته شد در این مطالعه لرای لورآورد   همان

 داقف معا  خانوارها لراسا  هزینه کف، لوا یوک توالع    

سیستمی سروکار داریوم کوه متشوکف اش هشوت معادلوه      

است؛ یعنی الگویی لا لیش اش یک معادلوه. اش جملوه ایون    

توان له الگوهوای معوادالت همزموان و الگووی      الگوها می

 بط اشاره کرد.  های له ااهر نامرت رگرسیون

 معادالت همزمان

در الگوی معوادالت همزموان، لویش اش یوک متغیور      

شا وجووود دارد کووه لووا یکوودیگر موورتبط هسووتند.     درون

                                                           
3- Iterative Seemingly Unrelated Regression 
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هوا   های موورد اسوتداده لورای لورآورد ایون سیسوتم       رو 

 عبارتند اش: 

(OLS) داقف مرلعوات معموولی    -0
اسوتداده اش   :0

که لوین   پذیر خواهد لود این رو  تنها در شرایطی امکان

ای  رالطوه  ،جم ت خطا و متغیرهای توضویحی معوادالت  

 وجود نداشته لاشد.  

(3SLS)ای   داقف مرلعوات دو مر لوه   -2
 : رو 3

و در این مورد لایود   ای است کمترین مجذورات دو مر له

لووین جموو ت خطووا و متغیرهووای توضوویحی معووادالت،  

 ای وجود داشته لاشد. رالطه

(2SLS)ای   ووداقف مرلعووات سووه مر لووه -8
 : دو8

ای لوه شومار    معادله های لرآورد تک رو  قبف، جزء رو 

لوه لوه صوورت جداگانوه لورآورد      روند؛ یعنی هور معاد  می

د و له امکان ارتبواط لوین جمو ت خطوا تووجهی      شو می

ای، روشوی   شود. رو  کمترین مجذورات سه مر له نمی

است که معادالت ساختاری یک سیسوتم همزموان را لوه    

 کند.   در نظر گرفته و لرآورد می ،صورت همزمان

و  ووداقف  2دار هووای  ووداقف مرلعووات وشن رو  -2

هایی هستند کوه لوه    رو  ،0دار ای وشن مرلعات دو مر له

هنگام مواجهه لا مشکف ناهمسانی واریوانس در معوادالت   

 توان اش آنها استداده کرد. الگوی همزمان می

 9 (SUR)های به ااهر نامرتبک  رگرسیون

اش جمله الگوهایی که له صوورت سیسوتم معوادالت    

لاشند، سیستم معادالت له ااهر نامرتبط است.  مطرح می

شا لوه   در این سیستم، در هر معادله فقط یک متغیر درون

لخووش و  دارد )شوویرینعنوووان متغیوور والسووته وجووود   

لر ایون اسوت کوه لوین      ( و فرض0833خوانساری،   سن

ی همزمان لرقرار اسوت  همبستگ ،جم ت اخ ل معادالت

                                                           
5- Ordinary Least Squares 

3- Two- Stage Least Squares 
2- Three- Stage Least Squares 

4- Weighted Least Squares 

8- Weighted Two- Stage Least Squares 

6- Seemingly Unrelated Regression 

 ،مشکف ناهمسانی واریانس دارد. در ایون صوورت   ،و مدل

 GLS، ناکارا لوده و لایود اش لرآوردهوای   OLSلرآوردهای 

هوای لورآورد    نیز یکوی اش رو   SURاستداده شود. مدل 

GLS  (. ایون  0832رود )شرانوژاد و انوواری،    له شمار موی

ادالت و کند کوه ضورایب معو    مدل این امکان را فراهم می

واریانس ضرایب، تغییر کرده و همچنین جمو ت اخو ل   

همبستگی همزموان داشوته لاشوند.     ،در سیستم معادالت

در انجام این الگوو، لوه منظوور همگرایوی در پارامترهوای      

تخمینی و تعریه یک فاصله معین لوین لرآوردهوای هور    

توان چندین مرتبه محاسبات را  مر له لا مر له قبف، می

د تا له لهترین نتیجه دست یافت، در این صورت تکرار کر

هوای لوه اواهر نوامرتبط      الگوی مورد نظور را رگرسویون  

 نامند. می (ISUR)تکراری 

آورد پارامترهای مورد نظر، در این مطالعه لرای لر

کوار رفتوه، در هور     که در سیستم معادالت له این له دلیف

شا داریم، اش الگووی معوادالت    معادله تنها یک متغیر درون

 شده است.له ااهر نامرتبط استداده 

 های فقر  شاخص

 الف( شاخص نسبت سرشمار

این شاخص له صورت نسبت افراد فقیور شیور خوط    

 (n( له کف افراد جامعه یوا نمونوه، موورد لررسوی )    qفقر )

 لاشد: می

 (07         )  
 

 
                 1    0                                                                        

کنود.   مقدار این شاخص، لین صدر تا یک، تغییر می

شمانی شاخص صدر است که درآمد کلیه افوراد جامعوه اش   

در خووط فقوور لوورآورد شووده آن جامعووه، لیشووتر لاشوود و  

لاشد که تموام افوراد جامعوه شیور      شرایطی لرالر لا یک می

مهمتورین مزیوت ایون شواخص،     . خط فقر شندگی کننود 

محاسبه آسان و فهم ساده آن و لزرگترین ایوراد وارد لور   

آن، در نظر نگرفتن شدت فقر و  سا  نبودن نسبت لوه  

 .(0833لاشد )ارشدی و همکاران،  کاهش درآمد فقرا می
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 فقرشاخص شکاف ب( 

شاخص دیگری کوه عموق یوا شودت فقور را لیوان       

شوود. ایون    کند، نسبت شوکاف درآمودی، نامیوده موی     می

دهود و لرالور    شاخص، فاصله فقرا اش خط فقر را نشان موی 

 است لا:

 (08)                             
0
  
∑ (    )
 
  0                                                                    

مقودار   z، تعداد افراد شیر خط فقور،  qدر این رالطه 

ام است. این نسبت i، درآمد )هزینه( خانوار   خط فقر و 

شود و گویوای آن   له صورت درصدی اش خط فقر لیان می

است که درآمد متوسط اقشوار فقیور جامعوه چقودر لایود      

این شاخص لا اینکه  .افزایش یالد تا فقر کام ا اش لین لرود

دهد، ولی اش لیان توشیع  قر را له طور کلی نشان میعمق ف

مواشار و   شدت فقر در میان افراد فقیر، عاجز اسوت )عور   

 .(0838نژاد،   سینی

 شاخص شدت فقرج( 

تووان دریافوت    موی ، Gو  Hلا نگاهی له دو شاخص 

یک اش آنها نسبت له توشیع مجدد درآمد در داخف  که هیچ

لوه عبوارت دیگور، اگور     خانوارهای فقیر،  سا  نیستند. 

قسمتی اش درآمد یک خانوار لسیار فقیور را لوه خوانوار لوا     

های فوق، تغییوری نخواهنود    فقر کمتر لپرداشیم، شاخص

شاخص دیگری را لا نام شودت فقور    ،در نتیجه، سن. کرد

اهمیوت خاصوی    معرفی کرد که لوه عموق و شودت فقور،    

 :لاشد می 03له صورت رالطه دهد و  می

 (03 ) ( )  
0
 
∑ (

    

 
)             1 

  0                                   

در این شواخص، فقور لوه عنووان توالعی اش نسوبت       

رسویده اسوت. در    aشود که له توان  شکاف فقر تلقی می

، درجه اهمیوت را نسوبت لوه شوکاف فقور نشوان       aواقع 

لاشد لوه هموان نسوبت     a=1دهد. در این فرمول، اگر  می

(1) سرشمار؛ یعنوی     

 
 a=0خوواهیم رسوید و اگور     

شود؛ یعنی همان نسبت شوکاف   می HGلرالر  F(0)لاشد 

هنجوار شوده    درآمد که لا تعداد کف خانوارهای جامعه لوه 

 لاشد داریم: a=2است. همچنین اگر 

 (03)                     (2)  0
 
∑ (

    

 
)2   

 
  0                                                 

لیشووترین وشن را لووه خانوارهووایی  ایوون شوواخص،  

 رو، دهد که اش خط فقر فاصله شیوادتری دارنود. اش ایون    می

توان نتیجه گرفت کوه گوروه عموده موورد نظور ایون        می

شاخص، فقیرترین فقرا هستند. شواخص فووق در متوون    

مواشار و   شوود )عور    مرلوط له فقر، شدت فقر خوانده موی 

 .(0838نژاد،   سینی

 گردآوری آنهاها و روش  داده

های مورد استداده در این مطالعه لرای لورآورد   داده

را  0831-0831هوای   های آن در سال خط فقر و شاخص

توان له سه گروه تقسیم کرد که توسط لانک مرکوزی   می

های  اند. گروه اول، داده آوری شده و مرکز آمار ایران، جمع

درآمد خانوارهوای شوهری اسوتان     -لر سب دهک هزینه

شوورقی اسووت کووه توسووط مرکووز آمووار ایووران   رلایجووانآذ

هوای خوامی    گردآوری شده است. گوروه دوم، شوامف داده  

است که اش طریق پرسشنامه اش خانوارهای شهری اسوتان  

ها نیز مرلوط لوه شواخص    دست آمده و گروه سوم داده له

های مختلوه لودجوه    لهای کاالها و خدمات مصرفی گروه

  خانوارهای شهری استان است.

های لر سب دهک  در این مطالعه، اش مجموعه داده

ای:  و شاخص لهای کواال و خودمات هشوت گوروه هزینوه     

خورا،، پوشا،، مسوکن، ملزوموات، لهداشوت و درموان،     

 یف و گوروه سوایر،  ونقف و ارتباطات، تدوریح و تحصو    مف

لرای لرآورد مدل تقاضا و خط فقور لراسوا  هزینوه کوف     

های فقر نیوز اش   به شاخصاستداده شده است. لرای محاس

دسوت آموده اش پرسشونامه لهوره گرفتوه       های خام له داده

له این صورت که پس اش محاسبه مخوارج کوف هور     ؛شده

خانوار در هر دوره و لا توجه له خط فقور محاسوبه شوده،    
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 0832 شمستانزدهم، سیوووووووووو فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری/ شماره وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 01

 

آیود و لواقی    دسوت موی   تعداد خوانوار شیور خوط فقور لوه     

 شود. محاسبات انجام می

 

 های تحقیق یافته -0

های مورد استداده لرای انجام  توجه له اینکه دادهلا 

هووای  لرآوردهووا، دارای دو لعوود شمووان و مقطووع )دهووک  

های مورد استداده، اش  ای( هستند یا له عبارتی، داده هزینه

، لورای لوراش  مودل، در    لاشوند  های تاللویی می نوع داده

هوای   را لرای دهک d(، اندیس 3دستگاه معادالت رالطه )

در نظوور گرفتووه و لووه منظووور تصووادفی کووردن ای  هزینووه

شود و اش آنجا کوه   له آن اضافه می uمعادله، جمله اخ ل 

هووای  هووا لووا لووردار قیمووت کلیووه خانوارهووای درون دهووک

یافته در لاشار مواجه هستند، پس قیمت لرای تموام   تحقق

تووان نوشوت:    شوود، لوذا موی    هوا، یکسوان داده موی    دهک

لوه رالطوه نهوایی لورای      نتیجه لا توجوه  . در        

 سیستم مخارج خطی خواهیم داشت:

 (21) Cidt= pitqidt = aixidt+βi(Ydt-∑
n

i=5aixidt)+uidt  

i=0,…,3  ;  d=0,…,01  ;  t=0831,…,0831 

هوای کواالیی مرلووط لوه      لا توجوه لوه اینکوه گوروه    

نقووف و ارتباطووات و گووروه  و خوووراکی و دخانیووات،  مووف

ها و خدمات فرهنگی خانوار، اش ادغام  تدریحات و سرگرمی

آیند؛ لوذا شواخص قیموت     دست می چند شیرگروه دیگر له

هوا )لورای مثوال گوروه خووراکی و       مرلوط لوه ایون گوروه   

 دست آورد: له 20رالطه صورت توان له  دخانیات( را می





2

1i
iifd

fd

i
i

2

1i
Ifd pwP,

E

E
w,EE  (20)  

، مجموع مخارج گروه خووراکی و دخانیوات      که 

، سهم هر گروه کاالیی )خوراکی یا دخانیوات( اش    است. 

نیوز      مجموع مخارج گروه خوراکی و دخانیات است و 

 شاخص قیمت گروه خوراکی و دخانیات است.

پارامترهوا و تعیوین  وداقف     ال له منظور لورآورد  

 اش معا ، التدا الشم است تا مشخص شود که آیوا عورض  

 متدواوت  مطالعه، مورد های مختله داده مقاطع لین مبدأ

و  0لیمور  Fثالت؟ که ایون امور اش طریوق آشموون      یا است

هوا در   پذیر است. نتایج این آشمون ، امکان2آشمون هاسمن

 اند. نشان داده شده 2و  0جداول 

له منظور لرآورد خوط فقور لوا اسوتداده اش سیسوتم      

مخارج خطی، پارامترهای این سیستم لاید در دو مر لوه  

اش طریق    تخمین شده شوند. در مر له اول، پارامترهای 

تخمین توالع انگف لورای هشوت گوروه کواالیی اش طریوق      

 آید. دست می رالطه شیر له

 (22)Cidt= pitqidt = α+βiYdt,  Ydt=∑pitqidt      

مطلولیوت  در ام iسهم نهوایی کواالی   که لیانگر    

است، لوه اشای هور افوزایش هماهنو  در درآمود، میوزان       

تغییرات در هزینه انجام شده در مورد کاالهای مختله را 

لوه ترتیوب، شواخص قیموت و          و     دهد.  نشان می

نیوز مخوارج کوف          اسوت.  tام در دوره iمقدار کاالی 

لاشود. ایون رالطوه     ام موی dو لرای دهک  tخانوار در دروه 

ای و پوس اش   های هزینه های مرلوط له دهک لراسا  داده

تعیین وضعیت عرض اش مبدأ وا دهای مقطعی لا استداده 

هور     شوود و   های ترکیبی، تخمین شده موی  اش مدل داده

 آید. دست می گروه کاالیی له

دست آمده اش مر له قبوف   های له  در مر له لعد، 

را در رالطه نهایی سیسوتم مخوارج خطوی؛ یعنوی رالطوه      

له  LESکنیم و لا تبدیف فرم تالعی  گذاری می ( جای00)

را کوه مرلووط لوه ضوریب عوادات         صورت شیر، پارامتر 

دسوت   لوه  ISURنسبی هر گروه کاالیی است را لوا رو   

 آوریم. می

{
                       ∑       

 
  0          

              ∑ (      )      
3
  0        

  

                                                           
5- Leamer 

3- Hausman Test 
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 04 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سهرالی رویا ی،یمیرشا  سین/ ... شرقی آذرلایجان استان شهری خانوارهای فقر خط عیینت

 

 (28                           )       {
0         
1         

 

کوه   لرای لرآورد پارامترهوای مودل، لوه دلیوف ایون     

شمان هسوتند   اجزای اخ ل معادالت دارای همبستگی هم

د لاید شو کواریانس این اجزا صدر می -و ماتریس واریانس

یکی اش معادالت را  ذف کرد و له تخمین سایر معادالت 

پرداخت و سپس پارامتر معادله  وذف شوده را اش طریوق    

∑قیوود    
 
  5 در اینجووا پووس اش دسووت آورد.  لووه  5 

های مختله کواالیی لوه    چندین لار آشمون و لررسی گروه

دست آوردن لهتورین نتیجوه، لورای خانوارهوای      منظور له

خوودمات در منووزل کنووار گذاشووته شووده و شووهری گووروه 

ها در  شود. نتایج  اصف اش این تخمین ها انجام می تخمین

 اند. نشان داده شده 2و  8جداول 

 

 لیمر Fنتایج آزمون  -1جدول 

 نتیجه مقدار ارزش احتمال Fمقدار آماره آزمون  گروه کاالیی

83/02 خورا، و دخانیات  1111/1  عرض اش مبدأ متداوت 

0/20 پوشا،  1111/1  عرض اش مبدأ متداوت 

32/2 مسکن  1111/1  عرض اش مبدأ متداوت 

00/2 کاال و خدمات در منزل  1008/1  عرض اش مبدأ متداوت 

80/7  مف و نقف و ارتباطات  1111/1  عرض اش مبدأ متداوت 

01/22 لهداشت و درمان  1111/1  عرض اش مبدأ متداوت 

ها تدریحات و سرگرمی  70/1  8330/1  عرض اش مبدأ ثالت 

28/1 گروه سایر  3387/1  عرض اش مبدأ ثالت 

 )محاسبات نگارندگان(منبع:     

 

 نتایج آزمون هاسمن -2جدول 

هاسمنمقدار آماره آزمون  گروه کاالیی  نتیجه مقدار ارزش احتمال 

03/08 خورا، و دخانیات  1111/1  اثرات ثالت 

23/03 پوشا،  1111/1  اثرات ثالت 

37/00 مسکن  1111/1  اثرات ثالت 

20/28 کاال و خدمات در منزل  1111/1  اثرات ثالت 

ونقف و ارتباطات  مف  80/87  1111/1  اثرات ثالت 

-27/03 لهداشت و درمان  اثرات ثالت - 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

د کوه  نو ده لیمر نشان موی  Fآشمون  نتایج  اصف اش

ها لوه جوز دو گوروه تدریحوات و      عرض اش مبدأ تمام گروه

( و نتوایج  0ها و گروه سایر، متداوت لوده )جدول سرگرمی

آشمون هاسمن نیوز لیوانگر ایون اسوت کوه لورای لورآورد        

هوای تواللویی    ها لاید اش مدل داده پارامترها لرای این گروه

 (.2لا اثرات ثالت، استداده شود )جدول
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 0832 شمستانزدهم، سیوووووووووو فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری/ شماره وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 11

 

 های کاالیی خانوارهای شهری گروه   ضریب تخمینی  -3جدول 

 مقدار ارزش احتمال    گروه کاالیی

 1111/1 0333/1 خورا، و دخانیات
 1111/1 1808/1 پوشا،
 1111/1 0803/1 مسکن

 1111/1 1203/1 کاال و خدمات در منزل
 1111/1 0023/1  مف و نقف و ارتباطات
 1111/1 0717/1 لهداشت و درمان
 1111/1 1332/1 هاتدریحات و سرگرمی

 1111/1 0880/1 گروه سایر

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

ارش  ا تمال مرلوط له ضورایب   لا توجه له مقادیر

مشخص است که تمام ضرایب در سه سطح معناداری    

 ، معنادار لوده و قالف اطمینان هستند.0/1و  10/1، 10/1

 کننده لیشوتر  دهد که مصرف نشان می    چنانچه لیان شد،

مایف له افزایش هزینه در کدام گروه کاالیی اسوت. لوه لیوان    

دهود کوه اگور     دیگر، ضرایب میف نهایی له مخارج نشان موی 

 ریوال  0111فرامعیشتی خانوارها لوه طوور متوسوط     مخارج

رسود.   میام iافزایش یالد، چه مقدار اش آن له گروه کاالیی 

 نتایج  اکی اش آن هستند که در خانوارهای شهری، لیشوترین 

خوورا، و   میف نهایی له مخارج فرامعیشتی مرلوط له گوروه 

دخانیات است. لوه عبوارتی، در صوورت افوزایش مخوارج      

ریوال،   0111خانوارهوای شوهری لوه میوزان      فرامعیشتی

یافته له گوروه خووراکی و دخانیوات لوه      مخارج اختصاص

یالد. لعد اش گروه خوراکی و  ریال افزایش می3/033انداشه 

 دخانیات، لیشترین سهم مرلوط له گروه مسکن است. کمترین

 لاشد. سهم نیز متعلق له گروه کاال و خدمات در منزل می

هووای  گووروه    وال لووا در دسوت داشووتن پوارامتر    

گذاری آنها در معادالت سیسوتم مخوارج    جایکاالیی و لا 

خطی و تبدیف آن له یک رالطوه خطوی و لوا اسوتداده اش     

  شود. لرآورد می   پارامتر ، ISURرو  
 

 خانوارهای شهریهای کاالیی  گروه   ضرایب تخمینی  -9جدول

 مقدار ارزش احتمال    گروه کاالیی

 1111/1 8723/1 خورا، و دخانیات

 1111/1 8270/1 پوشا،

 1111/1 383/1 مسکن

 1111/1 8208/1 کاال و خدمات در منزل

 1111/1 8022/1 ونقف و ارتباطات  مف

 1111/1 8700/1 لهداشت و درمان

 1111/1 3273/1 هاتدریحات و سرگرمی

 1111/1 8273/1 گروه سایر

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 
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 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سهرالی رویا ی،یمیرشا  سین/ ... شرقی آذرلایجان استان شهری خانوارهای فقر خط عیینت

 

نیوز     ضورایب   ارش  ا تموال مرلووط لوه    مقادیر

 اکی اش معنادار لودن ضورایب در سوه سوطح معنواداری     

  است. 0/1و  10/1، 10/1

لا در دست داشتن ضریب عادات نسبی هر  در ادامه

گروه کاالیی و محاسبه  داقف معیشت آن گوروه کواالیی   

و  0          در لاشه شمانی موردنظر اش طریق رالطوه  

شاخص قیموت هور کواال در سوال     همچنین لا استداده اش 

شوود.   مورد نظر، خط فقر مرلوط له آن سال محاسبه موی 

 فقر ساالنه و ماهانه خانوارهای، له ترتیب خط 7و  0در جداول 

   اند. های فقر در مناطق شهری ارائه شدهشهری و شاخص

 

 خک فقر شهری )ریال( -0جدول 

 1341 1314 1311 1310 1319 1310 1319 1313 1312 1311 1311 سال

 خک فقر

 شهری

 011302210 38338202 87808320 78233381 02710278 22030220 21801770 80803133 80288003 03321302 08803778 ساالنه

 3202811 7331233 7803303 0282300 2001283 8732012 8832000 2728082 80288003 0771173 0028222 ماهیانه

 منبع: )محاسبات محقق(

 

 

 رشد خک فقر ساالنه شهری -1نمودار

 )محاسبات نگارندگان(منبع: 

 

تووان نتیجوه گرفوت کوه      ، موی 0لا توجه له جودول  

خوووط فقووور سووواالنه در منووواطق شوووهری اسوووتان      

. نوورخ قی، رونوودی کووام ا صووعودی دارد شوور آذرلایجووان

رشد خط فقر نیز نوسوانات شیوادی داشوته کوه  وداکثر      

لوووده و خووط فقوور  0832نوورخ رشوود مرلوووط لووه سووال  

هری در طووول دوره مووورد لررسووی، دارای میووانگین   شوو

، 0نموودار   درصود لووده اسوت. همچنوین     28رشود   نرخ

 .دهد مینشان را قر ساالنه شهری فرشد خط 
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 0832 شمستانزدهم، سیوووووووووو فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری/ شماره وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 12

 

 های فقر در مناطق شهری شاخص -9جدول 
 شدت فقر شکاف درآمدی نسبت سرشمار سال

0831 2/1 20/1 20/1 

0830 00/1 88/1 03/1 

0832 03/1 22/1 20/1 

0838 02/1 87/1 08/1 

0832 03/1 83/1 2/1 

0830 70/1 28/1 23/1 

0837 87/1 28/1 28/1 

0838 73/1 27/1 27/1 

0833 72/1 28/1 22/1 

0833 03/1 20/1 28/1 

0831 72/1 22/1 22/1 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

 
 فقر های شاخص -2نمودار 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

پیداست، شاخص نسوبت   2طور که اش نمودار  همان

سرشمار لرای مناطق شهری استان آذرلایجان شورقی در  

انتهووای دوره نسووبت لووه التوودای دوره، رونوود افزایشووی   

گیری داشته است که نشان اش افوزایش نورخ فقور و     چشم

ای شیرخط فقر در منواطق شوهری اسوتان    درصد خانواره

است. متوسط شاخص نسوبت سرشوماری در طوول دوره    

 است. 23مورد لررسی لرای مناطق شهری استان  درصد

 کوه  درآمودی  شوکاف  نسوبت  شواخص  لررسوی  لا

 که شود می م  ظه است، فقر عمق و شدت دهنده ننشا

 یوک  طوی  لا شاخص این مقدار شهری، مناطق مورد در

 تقریباا لرالر لا التدای دوره دوره، انتهای در نوسان پر روند

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
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0.8

13801381138213831384138513861387138813891390

 شدت فقر

 شکاف درآمدی

 نسبت سرشمار
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 13 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سهرالی رویا میرشایی،  سین/ ... شرقی آذرلایجان استان شهری خانوارهای فقر خط عیینت

 

 رسواندن  لرای الشم درآمد دهد میزان که نشان می است

مورد لررسوی   دوره طول در فقر خط له سطح فقرا درآمد

 در .اسوت  در التدای دوره و انتهای دوره، تقریباا یکسوان 

 شوهری تغییوری   فقور  عمق و گدت شدت توان واقع، می

 موورد  دوره طوول  در شواخص  ایون  متوسط است. نیافته

 .لاشد می درصد 22 شهری مناطق لررسی لرای

 لوه  فقرا کوه  درآمد لین نالرالری شاخص لررسی لا

 تغییور  هر گونوه  و داده خاصی فقر اهمیت عمق و شدت

 م  ظوه  اسوت،  فقرا رفاهی وضع در تغییر لیانگر در آن

 در شهری مناطق لرای شاخص این میانگین که شود می

اسوت.   درصود  27 معوادل  تقریباا لررسی، مورد دوره طول

 شهری خانوارهای شاخص لرای این  رکت روند لررسی

 .فقراست فقیرترین وضعیت لدترشدن اش نشان استان،

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -9

انوداشی اش وضوعیت    در این مقاله لا هدف ارائه چشم

دوره شورقی طوی    فقر خانوارهای شهری استان آذرلایجان

گیری اش سیستم مخارج خطی لا فرض  ، لا لهره31-0831

هووای لووه اوواهر  گیووری عووادات و رو  رگرسوویون شووکف

نامرتبط تکراری، میوف نهوایی لوه مخوارج فرامعیشوتی و      

 داقف معا  لرای منواطق شوهری لورآورد گردیود و در     

های کاالیی، خط  نهایت، لا جمع  داقف معا  تمام گروه

د شود کوه نتوایج  واکی اش آن     فقر مناطق شوهری لورآور  

هستند که خط فقور در منواطق شوهری طوی ایون دوره      

روندی صعودی داشته است. لا توجه لوه مطالعوات انجوام    

شده لورای چنود اسوتان کشوور؛ اش جملوه یوزد، کرموان،        

این روند طی  توان گدت که کرمانشاه، ای م و سمنان، می

 ده اسوت. لوا  ها نیز تکرار ش این دوره تقریباا در این استان

 جمخوار  لوه  نهوایی  میوف  لرای لرآوردی ضرایب له نگاهی

شهری نیز مشاهده شد کوه گوروه    خانوارهای فرامعیشتی

لیشوترین میوف    0333/1خوراکی و دخانیات لوا ضوریب   

نهایی له مخارج فرامعیشتی را داشتند. این لودین معنوی   

است کوه چنانچوه رونوق اقتصوادی یوا رشود در مخوارج        

خانوارهای شهری که منجر لوه افوزایش مخوارج    )درآمد( 

گردد، رخ دهود، لیشوترین    )درآمد( فرامعیشتی خانوار می

های خوراکی و دخانیوات و سوپس    فشار در التدا لر هزینه

های مسکن و در نهایوت، لور کواال و خودمات در      لر هزینه

هوای   شود. مقدار این ضوریب لورای اسوتان    منزل وارد می

صورت لوده اسوت؛ لورای مثوال در     دیگر تقریباا له همین

مطالعووه ارشوودی و همکووارانش در مووورد  ووداقف معووا  

استان کرمانشاه، لیشترین مقدار ضوریب میوف نهوایی لوه     

مخارج فرامعیشتی در رتبه اول مرلوط له گروه خورا، و 

لاشد و  دخانیات و در رتبه دوم مرلوط له گروه مسکن می

و دخانیوات و  این نشان اش اهمیوت لواالی گوروه خوورا،     

تور   مسکن در سبد کاالیی خانوارها دارد، لنالراین مناسوب 

هوایی در راسوتای ارتقوای     ریوزی  است که له هنگام لرنامه

 رفاه خانوارها لر این دو گروه کاالیی، توجه لیشتری شود. 

های فقر نیز که پوس اش لورآورد خوط فقور،      مقدار شاخص

ای هو  محاسبه شدند، نشوان دادنود کوه اگرچوه سیاسوت     

سواله موورد مطالعوه تحقیوق، توا       فقرشدایی طوی دوره ده 

 دودی لاعب لهبود وضعیت رفاهی در لوین افوراد فقیور    

شده است، له عبارت دیگر، وضعیت درآمدی خانوارهوایی  

شوند، ارتقا یافته و شودت فقور در لوین     که فقیر تلقی می

این خانوارها کاهش یافته است؛ اما لا این  وال، در طوی   

ایم؛ یعنی  توجه این گروه لوده شاهد افزایش قالفاین دوره 

خانوارهایی که تا قبف اش این دوره، شیر خط فقور نبودنود،   

اند. یکی اش دالیوف   در این دوره له شیر خط فقر سوق یافته

توانوود رونوود افزایشووی  رکووت  وضووعیت، موویعمووده ایوون 

ها لاشد. تداوم و گستر  عدالت اجتماعی و توشیع  قیمت

آمد لین اقشوار موردم، موضووع لوا اهمیتوی در      عادالنه در

لاشد، اما لدون مهار توورم، دسوتیالی    های دولت می لرنامه

شود؛ شیرا افزایش لهای کاالها و  له این اهداف ممکن نمی

خوودمات، موجووب کوواهش قوودرت خریوود اقشووار جامعووه  

خصوص فقرا شده و در نتیجه وضعیت اقتصادی آنها را  له
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هوای فقرشدایووی را کوواهش داده   لودتر و اثرلخشووی لرنامووه 

شود له منظور کاهش خوط   است. در نتیجه، پیشنهاد می

های توشیعی و  فقر و لهبود سطح رفاه خانوارها، اش سیاست

؛ شود استداده پذیر آسیب خانوارهای اش شناخت و  مایت

شیرا در راستای توشیع عادالنه درآمد لوین اقشوار موردم و    

اش لحاا جسمانی و چه اش افزایش درآمد فقرا، جامعه چه 

و شمینه لرای افزایش اشوتغال و   شود میلحاا روانی، پویا 

د. گورد  تولید و در نتیجه آن، توسعه اقتصادی فوراهم موی  

هوا، مسوئولین لوا     لر ایون در راسوتای ایون سیاسوت     ع وه

تواننود   هوای موردم موی    تور اولویوت   شناخت لهتر و دقیوق 

 کنند.ها را لیشتر  اثرلخشی این لرنامه

 

 منابع -0

(. خوط فقور در اسوتان    0832الونوری، اسماعیف؛ مالکی، نادر. )

فصولنامه  (. 0873-38هوای توسوعه )   سمنان طی لرنامه

 .7-20(، 23)8، پژوهشی رفاه اجتماعی -علمی

(. 0833شاده، علی؛ مستشواری، فرهنو . )   ارشدی، علی؛  سن

تعیووین  ووداقف معووا  خانوارهووای شووهری اسووتان   

فصلنامه استداده اش سیستم مخارج خطی.  کرمانشاه لا

 .0-28(، 2)8، اقتصاد مقداری

 .ایوران  هوای اقتصوادی فقور در    شمینه .(0882) .روین، سهی پ

 دانشوگاه ترلیوت   نامه دکتوری، دانشوکده اقتصواد،    پایان

  .مدر

(. لررسوی توشیوع   0838ثانی، مریم؛ لخشوده، محمود. )  جعدری

مکانی فقر و ناامنی غذایی خانوارهای شهری و روستایی 

 اقتصاد کشواورشی و توسوعه،  له تدکیک استان در ایران. 

07(70 ،)028-018. 

های مختله فقر. نوشته شوده   (. دیدگاه0830جهانبخشی، فرشاد. )

   ./blogfa.com/post/717.5271اش  0830لهمن  2در 

(. لررسی وضعیت فقر در 0832خالدی، کوهسار؛ پرمه، شوار. ) 

فصولنامه  (. 0880-32مناطق شهری و روستایی ایوران ) 

 .08-32(، 23)08، اقتصاد کشاورشی و توسعه

گیوری فقور در ایوران     (. انوداشه 0888خداداد کاشوی، فرهواد. )  

لر سووب خصوصوویات اجتموواعی و اقتصووادی خانوارهووا: 

فصوولنامه پژوهشوونامه کووارلرد شوواخص سوون در ایووران. 

 (. 3)2، لاشرگانی

های فقور   (. لرآورد فقر و شاخص0830اکبر. ) نژاد، علی خسروی

سوواشی  فصوولنامه موودلدر منوواطق شووهری و روسووتایی. 

 .83-71((، 03)پیاپی 2)7صادی، اقت

هووای  (. کووارلر داده0832شرانووژاد، منصووور؛ انووواری، الووراهیم. )

 (.2)2های اقتصادی،  لررسیترکیبی در اقتصادسنجی، 

(. 0838شرانژاد، منصور؛ خداپناه، مسوعود؛ دیوسواالر، یودا). )   

 داقف معیشت در مناطق روسوتایی اسوتان خوشسوتان    

 .0( 0)0، روستایی های پژوهش(. 0803 -0833)

سواشی   (. مودل 0831فر، سید سین؛ خیالانی، ناصر. ) سجادی

تقاضای آ  خوانگی لوا اسوتداده اش رو  مودل عواموف      

، آ  و فاضو   تصوادفی، مطالعوه مووردی: شوهر ارا،،     

22(83 ،)73-03. 

(. تحول در اندیشه توشیع 0833شاکری، عبا ؛ مالکی، امین. )

درآمد در قرن لیستم ) رکت اش توشیع تالعی لوه توشیوع   

((، 80)پیواپی 2)3، پژوهشنامه اقتصادیمقداری درآمد(. 

33-08. 

قالوف   های فقور و فقور روسوتایی.    ( نظریه0832شیخی، غدور. )

 .file:///I:/post252 .aspx.htm دسترسی در:

(. 0833خوانساری، شهورا. )  ا)؛  سن لخش، شمس شیرین

، تهووووران: در اقتصادسوووونجی Eviewsکووووارلرد 

 پژوهشکده امور اقتصادی.

(. لورآورد  0838نژاد، سید مرت ی. ) عر  ماشار، عبا ؛  سینی

هوای مختلوه شوغلی     میزان فقور و شودت آن در گوروه   

فصلنامه اقتصاد کشواورشی و  خانوارهای روستایی ایران. 

 .008-020(، 20)02، توسعه

(. تخموین  0831گودرشی فراهانی، یوزدان؛ عبودلی، قهرموان. )   

ارج خطوی در   داقف معا  لا اسوتداده اش سیسوتم مخو   

فصولنامه  ایران و تعیین نسبت خانوارهای شیر خط فقور.  

 .028-000(، 20)02، علمی پژوهشی رفاه اجتماعی
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(. 0837میوری، علوی؛ گرجوی، هوادی. )    محمدی، شاکر؛ سوایه 

گیری  داقف معا  لا استداده اش سیستم مخوارج  انداشه

فصولنامه  خطی: مورد اسوتان ایو م در طوی دو لرناموه.     

 .070-033(، 80)3های اقتصادی ایران،  پژوهش

(. 0831خووواه، آشاده. ) الوودین؛ سووعادت  مکیووان، سووید نظووام 

گیری  داقف معا  لا استداده اش سیستم مخوارج   انداشه

خطووی؛ مطالعووه موووردی: جامعووه شووهری اسووتان یووزد  

های  فصلنامه پژوهشهای سوم و چهارم توسعه(.  )لرنامه

 .20-73 (،0)2، رشد و توسعه اقتصادی

گیوری آن.   (. فقر؛ تعریه و انوداشه 0888مهریار، امیرهوشن . )

 . 83-38(، 3)2، مجله لرنامه و توسعه

(. کنکاشی در 0883نادران، الیا ؛ غ می نتاج امیری، سعید. )

وضووعیت معیشووتی منوواطق شووهری اسووتان ماشنوودران   

مجله تحقیقوات  «. های سبز سیاهی فقر در الل ی لرگ»

 .070-038، 08شماره ، اقتصادی
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