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  1395در سال  ايران خط فقر

 و مروری بر روش محاسبه آن
 

 
 

 

 

 چكيده

 آنكه وجود با همچنين و فقير هایگروه هایویژگی شناسایی و فقر خط محاسبه باالی اهميت وجود با

 شعارهای از همواره اقتصادی عدالت از افراد برخورداری و حمایتی هایسياست اجرای و فقرا از حمایت

 طور به را فقر خط زمانی سری ،کشور در رسمی نهاد هيچ اما است، بوده ایران در اقتصادی ياستگذارانس

 در یا دستگاهیدرون صورت به معموالً متغير این حول گرفتهصورت محاسبات و نكرده منتشر عمومی

 محاسبات نوع ینا ضعف نقطه است. شده انجام یدانشگاه هاینامهیانپا و مقاالت و يکآکادم مطالعات

 مطالعات، از یکهر در محاسبات متفاوت یهپا به توجه با و شودینم يگيریپ زمان طول در که است ینا

  .دهدنمی دستبه اعتمادی قابل و پویا زمانی سری و نيست یكدیگر با مقایسه قابل آنها یجنتا

 مجلس هایپژوهش مرکز زمينه، این در کشور رسمی تحقيقاتی مراکز ضعف و موضوع اهميت به توجه با

 فقير، خانوارهای هایویژگی بررسی و مختلف هایسال در فقر خط محاسبه با دارد نظر در اسالمی شورای

 برای مناسبی رهنمون تواندمی مطالعات این نتایج .کند بررسی زمينه این در را سياستی مختلف هایداللت

  باشد. ییفقرزدا و یتیحما هایسياست در دولت و اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان

 مجلس هایپژوهش مرکز در فقر به مربوط مطالعات سلسله از قسمت اولين عنوان به گزارش این

 خط برآورد و فقر خط محاسبه برای قبول قابل روش یک ارائه آن اصلی هدف که است اسالمی شورای

 مراحل یتمام تا شده تالش مطالعه ینا در است. روش ینا اساس بر یندهآ و گذشته های سال برای فقر

 پژوهشگرانی و دانشجویان برای رهنمونی  تا شود داده توضيح کامل جزئيات با و گامبهگام صورت به

 ..کنندمی مطالعه فقر روی بر کهباشد 

 و اساسی نيازهای هزینه )روش فقر خط محاسبه هایروش ترینمتداول معرفی با مطالعه این در

 فقر خط برآورد به اساسی، نيازهای هزینه روش به نسبت جدید رویكردی با و (غذایی انرژی مصرف

  است. شده پرداخته کشور در 1395 سال در مطلق

 فقر، از منظور یندهآ یهاقسمت یتمام در ینبنابرا و است مطلق فقر خط برآورد مطالعه ینا هدف

 فقر کرد. یفتعر یزندگ استاندارد حداقل کسب در یناتوان توانیم را مطلق فقر بود. خواهد مطلق فقر

 در درآمد توزیع ثيرأت تحت و کرده یبررس را جامعه در معيشت یهاحداقل به یدسترس عدم مطلق

 پرداخته یاساس يازهاین حداقل ينتأم موضوع به فقر نوع این به مربوط مطالعات در نيست. جامعه

 اما باشد. نداشته وجود مطلق يرفق است ممكن یحت يشرفتهپ یکشورها از یبرخ در ینبنابرا ،شودمی
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 هایحداقل به دستيابی امكان هنوز جامعه از بخشی یعنی هستند، مطلق فقر دچار که کشورهایی در

 .ندارد اهميتی چندان مطلق فقر با مقایسه در نسبی فقر بررسی ندارند، را زندگی

 روش ینا در .است 1یتكرار اساسی نيازهای حداقل هزینه روش مطالعه، این در استفاده مورد روش

 2100 کنندهتأمين یخوراک سبد مطالعه ینا در که شودمی انتخاب مرجع عنوان به یخوراک سبد یک

 موجود، هایداده اساس بر فقرا برای سبد این به دستيابی هزینه سپس .است شده انتخاب کالری کيلو

 با سپس .آیدیم دستبه یخوراک فقر خط سبد، ینا ينتأم ینههز شدن مشخص با .شودمی استخراج

 خط (خانوار هزینه کل از خوراکی هزینه )سهم فقر خط وحوشحول در انگل یبضر معكوس از استفاده

 ینههز که یشخص شودمی فرض که است آن انگل یبضر از استفاده منطق .شود می زده تخمين کل فقر

  .است آن با متناسب نيز هایشهزینه یرسا است، فقر خط محدوده در خوراکش

 مناطق در هاتفاوت لحاظ کشور، یک در فقر خط محاسبه با مرتبط اساسی هایچالش از یكی

 یک محاسبه هستند، اقليمی تنوع دارای که کشورهایی در خصوص به .است کشور در محتلف جغرافيایی

 و شهری فقر خط معمول طوربه منظور این برای .دهد دستبه دقيقی معيار تواندنمی کشوری، فقر خط

 شهرهای در زندگی هایهزینه و استاندارد که آنجایی از اما شود،می محاسبه جداگانه طوربه روستایی

 فقر خط دو محاسبه حتی دارد، زیادی تفاوت هستند، اقليمی تنوع دارای که کشورهایی در مختلف

 که است کشورهایی جمله از نيز ایران کشور .بود نخواهد مناسبی برآورد نيز کشوری و شهری جداگانه

 است یمصرف هایینههز یرسا و یخوراک یمصرف کاالی سبد ها،قيمت سطح لحاظ به زیادی تنوع دارای

  گرفت. نظر در ییروستا یا و یشهر نقاط یتمام یبرا فقر خط یک تنها توانینم روینااز و

 یشهر فقر خط )چهار فقر خط 9 (،ییروستا و ی)شهر یکشور فقر خط برآورد جایبه پژوهش، ینا در

 استفاده یتكرار یاساس يازهاین ینههز روش از منظور ینا به است. شده محاسبه (ییروستا فقر خط 5 و

  است. شده بسته کاربه است، یرانا ياییجغراف هاییژگیو با مرتبط که هاییینوآور که تفاوت ینا با شده،

 )خوشه( گروه یک در را مسكن و غذایی مواد در مشابه قيمتی بردار دارای هایاستان اساس، این بر

 یدجد روش هایتفاوت جمله از است. شده محاسبه جداگانه طوربه خوشه هر برای فقر خط و کرده تعریف

 برای قيمت شاخص ساخت به توانمی آن متداول روش به نسبت (تكراری اساسی نيازهای هزینه )روش

 رسيدن برای مختلف مراحل تكرار از استفاده و کشور در خانوارها سازیمرتب منظوربه هاقيمت سازیحقيقی

 بندیخوشه روش همچنين و قيمت بردار در مسكن قيمت لحاظ همچنين .کرد اشاره فقر خط در همگرایی به

  است. مطالعه ینا درشده انجام هایینوآور ازجمله گرفته،صورت هایینههز سازیحقيقی و

 شامل خوشه که دهدیم نشان 1395 سال در شهری مناطق در فقر خط محاسبه از حاصل نتایج

 درصد 12 حدود فقر نرخ یدارا تومان، هزار 770 حدود يانهماه معادل سرانه فقر خط با تهران شهرستان

                                                 
1. Cost of Basic Needs 
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 اصطالحی نيز، معادل از منظور و است نفر هر ازایبه مقدار ینا که است آن سرانه فقر خط از منظور است.

 که یطوربه 1.داشت نخواهد یک یبضر نفر، یک هر آن در و شودمی استفاده فقر مطالعات در که است

 7/0 برابر بزرگسال دوم نفر ،1 یبضر بزرگسال اول نفر مطالعه، ینا در استفاده مورد داستاندار اساس بر

 معادل سرانه فقر خط اساس بر روش این در مثال برای  داشت. خواهند 5/0 یبضر کدام هر هابچه و

 ضرب از که بود خواهد تومان هزار 2079 نفره چهار خانوار یک برای فقر خط تومان، هزار 770 ماهيانه

  .است آمده دستبه 7/2 در تومان هزار 770 عدد

 حدود يانهماه معادل سرانه فقر خط است، کشور يتپرجمع یشهرها اغلب شامل که یگرد ایخوشه

 یرسا یشهر مناطق )شامل یگرد خوشه دو داراست. را درصد 5/14 حدود فقر نرخ و تومان هزار 500

 360 حدود يانهماه معادل سرانه فقر خط با شدند( يمتقس گروه دو به يمتق بردار اساس بر که هااستان

 9/14 يزن یشهر مناطق در کل فقر نرخ .هستند درصد 4/15 حدود فقر نرخ یدارا تومان، هزار 410 و

 است. شده برآورد درصد

 شامل خوشه که دهدیم نشان 1395 سال در روستایی مناطق در فقر خط تعيين از حاصل نتایج

 حدود ماهيانه معادل سرانه فقر خط با راحمدیبو و يلویهگکه و ایالم بلوچستان، و سيستان هایاستان

 د.ندار درصد 5/13 حدود یفقر نرخ (،ییروستا یهاخوشه در فقر خط مقدار ترین)کم تومان هزار 200

 430 حدود يانهماه معادل سرانه فقر خط با يزن البرز و تهران یهااستان ییروستا مناطق شامل خوشه

 نيز دیگر خوشه سه .است داده جای خود در را فقرا ترینيشب درصد 5/14 حدود فقر نرخ و تومان هزار

 برآورد درصد 6/11 يزن ییروستا مناطق در کل فقر نرخ هستند. مذکور خوشه دو بين فقر خط دارای

 محاسبه یبرا جامع و کامل یروش یمعرف پژوهش، ینا اهداف از یكی که است ذکر یانشا است. شده

 یاظهارنظرها شکبی .شود استفاده مرجع عنوانبه يزن یبعد مطالعات در بتواند تا است فقر خط

 طول در آنكه بر عالوه روازاین کند، کمک روش بهبود بهتواند می ينهزم ینا در پژوهشگران و کارشناسان

 توسط که فقر خط برآورد یهاکد شود، داده يحتوض يلتفص به استفاده مورد روش تا شده تالش گزارش

 مرکز همچنين گرفت. خواهد قرار عموم ياراخت در يزن استفاده مورد یهاداده و شده نوشته R افزارنرخ

 را حاضر گزارش روش اساس بر قبل هایسال در ایران فقر خط زمانی سری نزدیک آینده در هاپژوهش

 .کرد خواهد منتشر رسماً

 

 مقدمه

 مناسب هایياستس یطراح یبرا است. یاقتصاد هایياستس اهداف ترینیاساس از یكی فقر کاهش

 ینبد .است ،نيازکشور در فقر يتوضع بر آن آثار و گذشته هایياستس يلتحل و یبررس به فقر کاهش

                                                 
 شده است.  انیب یسازمعادلها، نحوه بخش روش مورد استفاده مرکز پژوهشریدر ز ازدهمیمتن گزارش در صفحه  در. 1
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 تعریف به موضوع ینا یبرا شوند. محاسبه و یفتعر فقر يتوضع از ییهاشاخص است الزم ابتدا منظور

 معروف فقر خط به فقر اقتصاد ادبيات در معيار این .نياز است. غيرفقرا از فقرا کردن مشخص برای معياری

 .دارد وجود آن محاسبه هایروش حول ایگسترده ادبيات فقر خط محاسبه به نياز اساس بر .است

 .شودمیاستفاده مورد فقرزدایی هایسياست اجرای منظوربه فقرا هایویژگی بررسی و فقر خط محاسبه

 الزم منظور این به که است آنان هایویژگی و فقرا شناخت فقرزدایی هایسياست اجرای در اول قدم

 که است این ترمهم نكته .شوند تفكيک غيرفقرا از فقرا آن اساس بر و شده محاسبه فقر خط تا است

 واکنش نيز و بلندمدت روندهای تا شوند محاسبه ثابتی معيار با زمان طول در فقر هایشاخص

 هایروش حال این با .باشد شناسایی قابل اجتماعی و اقتصادی هایسياست انواع به فقر هایشاخص

 تا شود باعث و دربرداشته هم متفاوتی نتایجتواند می که دارد وجود فقر خط محاسبه برای مختلفی

 نباشد. نپذیرامكا یكدیگر با فقر مختلف مطالعات نتایج مقایسه

 خط محاسبات در .است رفاه برآورد برای معياری انتخاب اول دارد؛ گام چهار فقر هایشاخص مطالعه

 سرانه صورت به خانوار عدبُ اساس بر که شودمی استفاده رفاه سنجه عنوان به هاینههز يارمع از معموالً فقر

 به دستيابی با متناظر که کندمی تعيين را رفاه از سطحی که است فقر خط محاسبه دوم .شودمی تعدیل

 خانوارهایی یا افراد که کندمی عمل آستانه یک مانند فقر خط .است اساسی نيازهای حداقل از استانداردی

 که زمانی سوم .شوندمی شناخته غيرفقير دارند قرار آن از باالتر که خانوارهایی و فقير دارند قرار آن زیر که

 بررسی چهارم .است امانج قابل ...و فقر شكاف فقر، نرخ مانند دیگر محاسبات برخی شود،می برآورد فقر خط

 بررسی و مختلف هایگروه در فقر معيارهای تفاوت است، دارربرخو باالیی اهميت از که ستا فقر مشخصات

  باشد. يتاهم قابل بسيار ياستگذاریس در تواندمی مرحله این در فقرا هایویژگی

 مجلس یهاپژوهش مرکز فقر یهاشاخص محاسبات و مطالعات بر یامقدمه عنوان به گزارش این

  .پردازدیم هاپژوهش مرکز یانتخاب روش و فقر خط محاسبه مختلف یهاروش یمعرف به یاسالم یشورا

 در .شودمی یبررس فقر خط محاسبه یهاروش حول موجود ياتادب مطالعه، ینا از اول بخش در

 استفاده موارد و معایب و مزایا و شد خواهند مقایسه یكدیگر با فقر خط محاسبه اصلی روش دو بخش این

 داخلی مطالعات در فقر خط محاسبه استفاده مورد هایروش دوم، بخش در .شودمی بررسی آنها از هریک

 مرکز مطالعات در فقر خط محاسبه روش بررسی به مطالعه این از سوم بخش .شوندمی معرفی

 هایگزارش در اختصار رعایت منظوربه .پردازدمی آن نتایج ارائه و اسالمی شورای مجلس هایپژوهش

 گزارش به تنها و نشده عنوان هاگزارش سایر در فقر خط محاسبه روش ها،گزارش سلسله این از آتی

 مرکز استفاده مورد روش تفصيل به گزارش از بخش ینا در روازاین .شد خواهد داده ارجاع حاضر

  .شودیم داده يحتوض هاپژوهش
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 فقر خط محاسبه مختلف یهاروش يمعرف .1

 از: عبارتند که دارد وجود فقر خط محاسبه روش چهار (2002) 1دیگران و ترپ بندیدسته اساس بر

 یک معيار ،CBN یا 3«اساسی يازهاین ينتأم ینههز» روش ،FEI یا 2«یافتیدر ییغذا یانرژ» روش

 خط آخر در و شودمی گرفته کاربه یكدیگر با کشورها مقایسه برای جهانی بانک توسط که روز در دالر

 .اجتماعی ذهنی فقر

 «اساسی يازهاین ينتأم ینههز» و «یافتیدر ییغذا انرژی» روش دو فقر، محور حول اخير ياتادب در

 و (یزندگ استاندارد سطح یک از افراد ی)برخوردار سازگاری معيار دو از استفاده با فقر خط برآورد برای

 یگراند و ترپ گفته به .شوندمی مقایسه (بررسی مورد جامعه هر مختص فقر تعریف از )استفاده اختصاصی

 .کندیم ارائه را بودن یاختصاص از یکاف مقدار با سازگارتر یفقر خط CBN روش (2002)

  :شوندمی داده توضيح هاروش این از یکهر اختصار به ادامه در

 

  يافتيدر ييغذا یانرژ روش .1-1

 ياریمع روش ینا در است. يازن مورد یکالر حداقل معادل مصارف یپول ارزش برابر فقر خط FEI روش اساس بر

 رابطه رگرسيونی معادالت از استفاده با سپس شود،می تعيين فقر آستانه عنوان به روزانه يازن مورد یکالر مانند

 متوسط نمونه، خانوار مخارج صورت به تواندمی رگرسيون این شود،می برآورد مخارج و مصرفی کالری بين

 در درآمد یا مخارج و بوده تابع راست سمت در کالری اینكه و تابعی فرم .گيرد صورت خانوارها کل یا و خانوارها

 .باشد متفاوت دیگر مطالعه به ایمطالعه از تواندمی و داردن یچندان يتاهم باشد، تابع چپ سمت

 مصرف شده مشاهده رفتار اساس بر و يستن شده يينتع قبل از یمصرف سبد FEI فقر خط در

 ساخته هاییيمتق به پاسخ در که است یسبد FEI سبد ینبنابرا .شودیم يينتع يرفق یخانوارها

 روایناز .،جهندموا آن با دارند قرار شده تعيين کالری آستانه اطراف در که خانوارهایی گروه که شودمی

 دارد: یتمز دو FEI روش باال، یفتعار به توجه با

 تعيين کاالیی سبد مصرف به الزام نه و گروه هر یبرا یاختصاص سبد يينتع :بودن اختصاصي .1

 .کشور همه برای شده

 است برابر فقر خط است. یسرانگشت و ساده ياربس FEI روش به فقر خط محاسبه :بودن ساده .2

 کيلوکالری 2100 معيار اساس بر) را خود غذایی اتياجاحت که یانمونه خانوار درآمد یا ینههز يزانم با

 .کندمی تأمين (روز در

                                                 
1. Trap et. al.  

2. Food Energy Intake (FEI) 

3. Cost of Basic Needs (CBN) 
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 گریير .باشد داشته متفاوتی اشكالتواند می FEI فقر خط برآورد یتابع فرم شد، اشاره که طورهمان

 اند.کرده يشنهادپ را یرز فرم (1985) 1توربک و

(1) ln(𝑦) = 𝑎 + 𝑏𝐶 + 𝑒 

 خط اساس ینا بر خطاست. جمله e و یمصرف یکالر يزانم C و روزانه سرانه مصرف y آن در که

 يلوکالریک 2100 مثال برای ) شده تعيين کالری ميزان با ناظرمت که است ایینههز با برابر FEI فقر

 :شودیم محاسبه یرز صورت به فقر خط ینبنابرا است. روز( در

(2) 𝑧𝑘
𝐹𝐸𝐼 = exp(�̂�𝑘 + 𝐶𝑘

∗�̂�𝑘) 

 نماد 𝑘 و يازن مورد یکالر مقدار ∗𝐶 و شده زده ينتخم یپارامترها �̂� و �̂� آن در که طوری به

 گرفته نظر در متفاوتی کالری مقادیر مختلف، مناطق برای که شودمی فرض (2) رابطه در است. مناطق

 .شودمی

 ایینههز FEI فقر خط کشور یک در مطالعه مورد یهاخوشه از یک هر برای هاهمحاسب این با

 هایینههز ینه،هز ینا در که ییآنجا از .آیدیم دستبه يلوکالریک 2100 سطح با متناظر که است

 زده تخمين جداگانه صورت به يرخوراکیغ و یخوراک فقر خط روش ینا در دارد، وجود يزن يرخوراکیغ

  است. یکل فقر خط آمده، دستبه فقر خط و شودنمی

 انتخاب را خوشه هر به مخصوص ییغذا سبد FEI فقر خط که ییآنجا از شد، اشاره که طورهمان

 در که یطور به است. مواجه یمشكالت با یسازگار در اما است؛ بودن یاختصاص یژگیو یدارا کند،یم

 درآمد که مناطقی در و ندارند چندانی سازگاری هم با مختلف مناطق در فقرا زندگی استانداردهای آن

 بتوانيم ما که شودمی حل زمانی سازگاری مشكل حقيقت در .استتر بيش نيز فقرا ميزان است، باالتر

 حلیراه روش ینا در اما ،باشيم داشته مختلف مناطق در فقرا برای یكسانی بيشوکم زندگی استاندارد

 استاندارد شهری منطقه یک در شده شناسایی فقير فرد یک روش این در .نداریم مشكل این رفع برای

 .دارد روستایی مناطق در فقير یک به نسبت باالتری مراتب به زندگی

 باالتر شهری مناطق در فقر نرخ که است مرسوم ،شودمی انجام FEI واسطه به که هاییتحليل در

 تریکم کالری شهری خانوارهای درآمد؛ از شده داده سطح یک در .باشد روستایی مناطق در فقر نرخ از

 فقر خط موضوع ینا .کنندیم مصرف ییروستا یخانوارها به نسبت - (باالتر کيفيت )با ترگران اما –

  .دهدیم سوق باال سمت به را یشهر

 حتی و نكرده حل را مشكل این هم (ییروستا و یشهر مناطق ی)برا سراسری فقر خط یک محاسبه

 یک است، ترارزان روستاها در معمول طور به غذایی مواد قيمت که آنجایی از .کندمی معكوس را نتيجه

 .کندمی برآورد حد از ترکم روستایی مناطق به نسبت را شهری مناطق در فقر نرخ اسمی، کشوری فقر خط

                                                 
1. Greer and Thorbecke 
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 یبرا را کاال سبد اگر آن در که است آن FEI روش به فقر خط محاسبه یبمعا از یكی بنابراین

 استاندارد از باالتر یشهر مناطق در فقرا استاندارد يریم،بگ نظر در متفاوت ییروستا و یشهر مناطق

 و کنيممی برآورد حد از بيش را فقرا تعداد نتيجه در و آیدمی دستبه ییروستا مناطق در فقرا یزندگ

  .کنيمیم برآورد حد از ترکم را شهری مناطق در فقرا تعداد بگيریم، نظر در سراسری فقر خط اگر

 آن به ادامه در که است شده يشنهادپ CBN روش به فقر خطر محاسبه مشكل، ینا حل برای

  .شودیم اشاره

 

 ياساس یازهاين حداقل روش .1-2

 یسهمقا یک بر روش ینا شد. مطرح (a1994) 1راواليون توسط بار اولين اساسی يازهاین حداقل روش

 مختلف مناطق در کاال سبد هم روش نیا در دارد. يدتأک ییغذا یانرژ ينتأم یهپا بر رفاه سطح سازگار

 منطقه هر در هانهیهز یعنی .شودمی گرفته نظر در مختلف مناطق متيق شاخص هم و است متفاوت

 هانهیهز چون صورت نیا در .دیآیم دستبه یقيحق صورت به خوشه هر یهامتيق اساس بر )خوشه(

 شوند،یم یقيحق (شده ساخته یمصرف یکاال سبد از که متيق )شاخص منطقه هر متيق شاخص با

 ينتخم مراحل ندارد. وجود است باالتر هامتيق که یمناطق در فقرا کردن برآورد حد از ترکم مشكل

  است: زیر صورت به CBN روش به فقر خط

 .باشد سازگار فقرا مصرفی رفتار با که موجود هایداده از کاال سبد تعيين .1

 )و روز در سرانه کالری مصرف ميزان برای شده مشخص مرز تا سبد این کردن کوچک یا بزرگ .2

 .(کالری بجز معياری یا

 .است شده تعيين قبل مرحله دو در که غذایی سبد آوردن دستبه هزینه محاسبه .3

 (ینه)هز درآمد که افرادی که طوری به شده، محاسبه غذایی هزینه اساس بر فقرا اوليه تعيين .4

 .شوندمی محسوب فقير است، آمدهدست به شده محاسبه غذایی هزینه از ترکم آنها

 محاسبه در .است خانوار هزینه کل از خوراکی هزینه سهم معنای به انگل ضریب :انگل ضريب محاسبه .5

 فقير پایين، درصد 20 اگر یعنی .شودمی محاسبه باال در آمده دستبه فقر خط حوالی در ضریب این فقر خط

 .شودمی محاسبه درصد 20 خط پایين و باال درصد 5 (مثال برای) برای انگل ضریب اند،شده شناسایی

 کل آمد، دستبه سوم مرحله در که غذایی سبد هزینه و آمده دستبه انگل ضریب اساس بر .6

 هزینه فقرا، مصرفی سبد سرانه هزینه کل محاسبه با .شودمی محاسبه فقرا مصرفی سبد سرانه هزینه

 داشته شده محاسبه فقر خط از ترکم هزینه که خانوارهایی یا افراد و شده محاسبه خانوار هر مصرفی

 .شوندمی شناسایی فقير عنوان به باشند

                                                 
1. Ravallion 
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 در خانوارها غذایی سبد بين تفاوت نيز، شودمی مطرح روش این خصوص در که مشكالتی جمله از

 فقر خط یک محاسبه .است مختلف مناطق در غذایی سبد قيمت بين تفاوت همچنين و مختلف مناطق

 در و واقع از ترکم است باالتر هاقيمت که مناطقی در فقر نرخ تا شودمی باعث روش این به سراسری

 (b1994) راواليون مشكل، این حل برای .شود برآورد واقع ازتر بيش است، ترپایين هاقيمت که مناطقی

  است. کرده يشنهادپ را «یتكرار یاساس هایینههز حداقل» روش

 

 یتكرار ياساس یازهاين حداقل روش .1-3

 اساس بر بلكه ،شودنمی اکتفا کشور کل برای سراسری فقر خط یک به تكراری، هزینه حداقل روش در

 حدس» یک به روش ینا در ينهمچن .شودیم برآورد متعدد فقر خطوط ها،ینههز و یمصرف سبد نوع

 افراد بار هر یتكرار روش با سپس شود. يينتع فقرا ییغذا سبد آن اساس بر تا است يازن فقرا از «يهاول

  .یابد دست ییهمگرا به روش ینا یتنها در تا شوندیم ییشناسا يرفق عنوان به یدیجد

 در ادامه در و شودمی داده توضيح اختصار به زیر در تكراری اساسی نيازهای حداقل روش مراحل

 .شد خواهد پرداخته آن به تفصيل به ایران اقتصاد در فقر خط محاسبه قسمت

 مشخص جغرافيایی منطقه هر غذایی سبد هزینه و ترکيب اساس بر هاخوشه تعداد اول مرحله در .1

 .شودمی انجام بندیخوشه و شده

 فقرا عنوانبه یينپا درصد X (.ینزول ترتيب)به شوندمی مرتب اسمی سرانه هزینه اساس بر افراد .2

دست به محقق دانش یا و قبلی مطالعات از که است فقر از اوليه حدس همان این .شوندمی گرفته نظر در

 .آیدمی

 غذایی سبد .شودمی محاسبه خوشه هر در آنان دریافتی کالری و سبد هزینه و فقرا غذایی سبد .3

 2100 سبد هزینه محاسبه برای بنابراین .نكند تأمين را کالری کيلو 2100 است ممكن شده محاسبه

 سبد هزینه سپس و شدهمحاسبه منطقه هر در کالری کيلو هر قيمت ابتدا منطقه، هر در کالری کيلو

 .دهدمیدست به را خوشه هر در خوراکی فقر خط هزینه این .شودمی محاسبه کالری کيلو 2100

 گرفته نظر در 100 برابر خوشه یک سبد هزینه منظور این برای .شود حقيقی باید سبدها هزینه .4

 سبد حقيقی هزینه آنكه از پس .گيرد صورت سازیحقيقی تا شوندمی تقسيم آن به سبدها بقيه و شده

 زیر که فقرایی سازیمرتب این اساس بر .شوندیم مرتب مجدداً سرانه هزینه اساس بر افراد آمد،دست به

 بود. خواهند متفاوت ،گيرندمی قرار فقر خط

 در فقرا یتنها در تا شودیم انجام چهار و سه مرحله مجدداً آمدهدست به جدید فقرای اساس بر .5

 تكرار با یچندان تفاوت گيرندیم قرار فقرا یرمجموعهز در که ییخانوارها یعنی شود. همگرا خوشه هر

 باشند. نداشته قبل



 

 ___________________________________________________________  

 

 

9 

 خانوارهایی برای خانوار هزینه کل از خوراکی هزینه سهم یعنی انگل ضریب فقرا، شدن مشخص با .6

 خوراکش هزینه که خانواری که شودمی استدالل زیرا .شودمی محاسبه دارند قرار فقر خط محدوده در که

 تنظيم اساسی نيازهای حداقل هزینه معادل نيز هایشهزینه سایر است، اساسی نيازهای حداقل معادل

 .شودمی استفاده کل فقر خط محاسبه برای انگل ضریب معكوس از .است شده

 ییکشورها در فقر خط محاسبه هایروش ترینمناسب از یكی تكراری اساسی نيازهای حداقل روش

 یپراکندگ کشور مختلف نقاط در يزن هايمتق سطح و بوده متفاوت ییغذا و یفرهنگ تنوع که است

  دارد. یادیز

 يازهاین حداقل روش از فقر، خط محاسبه یبرا یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز مطالعه در

 بر فقر خط ينهمچن شد. خواهد پرداخته آن به یبعد یهابخش در که شده استفاده یتكرار یاساس

  است. شده محاسبه يزن «یافتیدر ییغذا یانرژ» روش اساس

 

  رانيا در شده محاسبه فقر خطوط .2

 و مقاالت قالب در هم مطالعات این .اندپرداخته ایران اقتصاد در فقر خط برآورد موضوع به زیادی مطالعات

 در که یجد خأل حال این با .اندرسيده انجام به غيردولتی و دولتی پژوهشی مراکز سوی از هم و هانامهیانپا

 یا یک برای تنها را فقر خط مطالعات اینتر بيش که است آن اول شود،یم مالحظه فقر خط برآورد مطالعات

 نيز گزارش این ابتدای در که طورهمان .است شده ارائه فقر زمانی سری ترکم و اندکرده محاسبه دوره چند

 کند فراهم هم با را مختلف هایسال بين مقایسه امكان که فقر خط برای زمانی سری یک برآورد شد، اشاره

  کند. یجادا را درآمد یعتوز و فقر بر یاقتصاد هایياستس آثار یرو بر مطالعه ينهزم واندتمی

 نرخ فقر، خط يقدق و منظم ارائه عدم یران،ا در فقر خط یرو بر گرفتهصورت مطالعات خأل دومين

 مالحظه روهميناز .است ياستگذاریس یا و پژوهشی رسمی مراکز سوی از آن به مربوط موارد سایر و فقر

 یاقتصاد اخبار صورت بهتر بيش و مختلف مراجع سوی از فقر خط برای متعددی قامار که شودمی

  .شودیم منتشر

 یک یا و ایران اقتصاد در فقر خط برآورد به زیادی مطالعات شد، اشاره که طورهمان حال این با

 اهميت از آن از آمدهدست به نتایج در فقر خط برآورد روش که آنجایی از .اندپرداخته منطقه یا استان

 در آنچه حقيقت در .ندارند را یكدیگر با مقایسه قابليت مطالعات این فقر خطوط است، برخوردار باالیی

 از ترمهم و منطق دارای و دفاع قابل و دقيق روش یک از استفاده است، اهميت دارای فقر خط محاسبه

 مانند آن به مربوط هایویژگی سایر و فقر خط وسيله این به تا است روش این از استفاده در پایداری آن

  باشند. داشته را یكدیگر با یسهمقا يتقابل مختلف یهاسال در ...و فقر نرخ

 (1396) یگراند و یسور مطالعه از یران،ا در شده محاسبه فقر خطوط یمعرف و یبررس منظوربه
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 و یسور .اندداده انجام ينهزم ینا در شدهانجام هایبررسی از جامعی وریآگرد که ایمکرده استفاده

 در اند.پرداخته یرانا اقتصاد مختلف مطالعات در شده برآورد فقر خطوط یآورجمع به (1396) یگراند

 برای سپس است، آمدهدست به مطالعه 33 از منطقه( و ی)کشور فقر خط هزار از يشب مطالعه ینا

 .است شده محاسبه 1390 سال ثابت قيمت به و معادل سرانه شكل به اعداد خطوط، این سازییكسان

 شهری مناطق برای فقر خط سه اعداد، همگنی اساس بر و شده استخراج آنها ميانه خط نهایت، در

 ینا يجهنت است. شده ارائه ییروستا مناطق و تهران( شهرستان بجز) شهری مناطق تهران، شهرستان

 .است شده داده نشان 1 جدول در برآوردها

 

 1390 سال ثابت يمتق به فقر خط .1 جدول

 (یالر هزار-1390 سال ثابت يمتق به و يانهماه) سرانه فقر خط بخش

 2048 (تهران بجز) شهری

 1051 روستایی

 3062 تهران

 .1396 ،دیگران و سوری :مأخذ

 

 خواهد نفر هر ازای به تومان هزار 362 تهران شهر در 1390 سال برای سرانه فقر خط اساس این بر

 خواهد 1395 سال در تومان هزار 984 معادل کنيم تعدیل کنندهمصرف قيمت شاخص با اگر که بود

 تومان هزار وششصدوپنجاهميليون دو رقم معادل بعد اساس بر نفره چهار خانوار یک برای محاسبه .بود

  .دهدیم نشان را

 

  ياسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مركز فقر خط محاسبه روش .3

 که آنجایی از .شودمی بررسی تفصيلبه هاپژوهش مرکز فقر خط محاسبه روش مطالعه از بخش این در

 تأثير تحت شدت به فقر خط برای آمدهدست به عدد و است برخوردار باالیی اهميت از محاسبه روش

 ینا محققان ياراخت در تا شودیم ارائه کامل ياتجزئ با کار مراحل یتمام روایناز است، محاسبه روش

  .يردگ قرار حوزه

 فقر، از منظور یندهآ یهاقسمت یتمام در ینبنابرا و است مطلق فقر خط برآورد مطالعه ینا هدف

 فقر کرد. یفتعر یزندگ استاندارد حداقل کسب در یناتوان توانیم را مطلق فقر بود. خواهد مطلق فقر

 در درآمد توزیع ثيرأت تحت و کرده یبررس را جامعه در معيشت یهاحداقل به یدسترس عدم مطلق

 موضوع ينهم و ندارد يتیاهم جامعه افراد دیگر شرایط مطلق، فقر یبررس در واقع در نيست. جامعه

 نسبت یزندگ يفیک سطح بودن یينپا به که ینسب فقر .کندمی مشخص را ینسب و مطلق فقر ينب یزتما
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 رو،هميناز .سنجدیم جامعه یدرآمد شرایط متوسط با را فرد یزندگ سطح پردازد،یم جامعه متوسط به

 دارد. قرار مطلق فقر خط از باالتر ینسب فقر خط الًمعمو

 یکشورها از یبرخ در ینبنابرا .پردازدیم یاساس يازهاین حداقل ينتأم موضوع به مطلق فقر

 هستند، مطلق فقر دچار که ییکشورها در اما باشد. نداشته وجود مطلق يرفق است ممكن یحت يشرفتهپ

 یسهمقا در ینسب فقر یبررس ندارند، را یزندگ یهاحداقل به يابیدست امكان هنوز جامعه از یبخش یعنی

 فقر مطالعات اول گام مطلق فقر یبررس و محاسبه یجوامع ينچن در ندارد. يتیاهم چندان مطلق فقر با

 فقرا هاییژگیو ادامه در .شوندیم محاسبه فقر یهاشاخص مطلق، فقر خط محاسبه با اول گام در است.

 اجرا به و یطراح فقر از خروج یبرا مناسب یاقتصاد هایياستس یبعد یهاگام در و شودمی یبررس

  شد. خواهد گذاشته

 یافتدر يزانم ینههز روش دو از یكی با اغلب را مطلق فقر شد، اشاره يزن ینا از يشپ که طورهمان

 استفاده محاسبه یبرا روش دو هر از مطالعه ینا در .کنندیم برآورد یاساس نيازهای ینههز و ییغذا یانرژ

  شودیم داده يحتوض روش دو هر ادامه در که است شده

 

  مجلس یهاپژوهش مركز یتكرار ياساس یازهاين حداقل روش .3-1

 از ينهمچن است. شده استفاده یتكرار یاساس يازهاین حداقل روش از مطلق، فقر خط محاسبه در

 يزن هايمتق سطح مناطق یبرخ در و دارد وجود یادیز يمیاقل تنوع يزن یرانا کشور در که ییآنجا

 و یشهر مختلف فقر خطوط و نشده بسنده یکشور فقر خط یک برآورد به تنها دارد، یادیز اختالف

  است. شده محاسبه یرانا مختلف مناطق یبرا ییروستا

 اطالعات یآورجمع :اول گام

 تمامی يعتجم .شودمی آوریجمع آمار مرکز خانوار-هزینه خام فایل از خانوار اطالعات تمامی اول گام در

 خانوار(، سرپرست و فرزندان هاییژگیو خانوار، بعد ير)نظ یاجتماع هاییژگیو خانوارها، اطالعات

 .شودیم استخراج هاداده ینا از یخوراکيرغ و یخوراک هایینههز و خانوار سكونت محل هاییژگیو

 هياول حدس و یبنددهک :دوم گام

 :شود انجام زیر مراحل تا است الزم هزینه، اساس بر خانوارها بندیدهک برای

 محاسبه در .کنيمیم یسازمرتب يانهماه دوامیب کل سرانه ینههز اساس بر را خانوارها ابتدا .1

 در گذارییهسرما و یدرمان هایینههز بادوام، یکاالها یدخر ینههز بجز هاینههز يهکل دوام،یب کل ینههز

 5/0 کودکان و 7/0 یبعد بزرگسال نفر ،1 با برابر اول نفر ها،ینههز کردن سرانه یبرا شدند. گرفته نظر

 نفر ،1 با برابر اول نفر یافتی،در یکالر و یخوراک هایینههز کردن سرانه یبرا .شوندیم گرفته نظر در

 کودکان و 1 یبعد بزرگسال
1800

2100
 .شوندیم گرفته نظر در 
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 ینا .شوندیم بندیدهک کشور سطح در دوامیب کل سرانه ینههز اساس بر خانوارها سپس .2

 باشد. داشته هادهک یرسا با یبرابر وزن دهک، هر که یطور به خانوارهاست، وزن اساس بر یبنددهک

 دهدمی نشان که است خانوار درآمد و هزینه هایداده در خانوار شناسه هر وزن هایداده وزن، از منظور

 .است کشور در خانوار چند نماینده خانوار، آن

 دوم دهک مطالعه، این در .گيریم کاربه را فقرا برای اوليه حدس تا است الزم بندی،دهک از پس .3

 .است شده گرفته نظر در «تكراری اساسی نيازهای هزینه» روش در اوليه حدس برای فقير عنوان به

 در فقر خط معموالً قبلی، تجربيات اساس بر که است آن اوليه فقرای عنوان به دوم دهک انتخاب دليل

 در غيرعادی بسيار اطالعات دليل به نيز اول دهک خانوارهای عالوه، به .گيردیم قرار دهک ینا

 .اندنشده انتخاب آنان هایویژگی

  یبندخوشه :سوم گام

 یبندگروه بندی،خوشه از منظور .شود انجام بندیخوشه تا الزم فقر خط محاسبه موضوع به ورود از پيش

 سهم و هايمتق بردار ینكها به توجه با است. يمتیق تنوع و ییغذا یالگو اساس بر کشور مختلف نقاط

 یزندگ يازهاین حداقل ينتأم ینههز رودیم انتظار ست،ا متفاوت هم با مختلف یهااستان در هاینههز

 جدا هم از را ییروستا و یشهر مناطق ابتدا منظور، ينهم به باشد. متفاوت يزن مختلف یهااستان در

 قرار گروه یک در و هم کنار در را يمتق یبردارها در مشابه یهااستان کدام،هر یبرا سپس و کرده

 روروبه آن با مسكن و خوراکی هایگروه برای خانوارها که قيمتی متوسط استان، هر برای .دهيمیم

 .کنيمیم استخراج یرز صورت به را هستند

 مراحل منظور ینا یبرا .گيردیم صورت آنها يمتیق یژگیو اساس بر هااستان بندیخوشه بنابراین

  است: شده انجام یرز

 است. شده استخراج مختلف یهااستان در خانوارها یمصرف ییغذا سبد :1 مرحله

  .شودیم استخراج خانوارها یاعالم يمتق اساس بر خانوارها یمصرف ییغذا سبد يمتق :2 مرحله

 از یکهر در را (𝑃𝑖) يمتق و (𝑋𝑖) یمصرف مقدار ی،خوراک یهاگروه از یک هر یبرا اساس ینا بر

 .آوریمیمدست به گروه آن یبرا را يمتق یوزن يانگينم و کرده استخراج هاگروهیرز

 ميزان تقسيم از که طوری به است، گروهیرز هر وزن 𝑊𝑖 شده داده نشان یرز در که (3) رابطه در

 ميزان نسبت مثال برای) است آمدهدست به خوراکی گروه آن کل به خوراکی زیرگروه هر از مصرفی

 .(جاتشيرینی و قند گروه از قند مصرف

(3) 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = √∏𝑊𝑖𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛
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  آن در که طوری به

∑𝑋𝑖 = 𝑋

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖 =
𝑋𝑖
𝑋
∑𝑊𝑖 = 1𝑖 = 1,2, … , 𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 اهميت از اساسی نيازهای از یكی عنوان به مسكن تأمين هزینه غذایی، سبد هزینه بر عالوه :3 مرحله

 نكرده اکتفا ییغذا سبد ینههز ينب شباهت به تنها بندیخوشه تعيين در بنابراین .است برخوردار باالیی

 قيمت محاسبه برای .است شده وارد قيمتی بندیخوشه هایمولفه از یكی عنوان به يزن مسكن ینههز و

 بر ( 𝐸𝑥𝑝) مسكن احتسابی هزینه تقسيم از که شده گرفته نظر در مسكن مربع متر هر قيمت مسكن،

  .آیدیمدست به (𝐴𝑖 ) مربع متر

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 
𝐸𝑥𝑝𝑖
𝐴𝑖

 

 K-Means یتمالگور از بندیخوشه برای .شودمی انجام فوق اطالعات با بندیخوشه یندفرا :۴ مرحله

𝑚 یسماتر یک آن در که است شده استفاده × 𝑛 آن یهاستون و کشور یهااستان آن یسطرها که 

-K یتمالگور یبرا یسماتر یهاستون تعداد دارد. وجود است مسكن و یخوراک یهاگروه يمتق متوسط

Means مسكن( يمتق یبرا ستون یک و ییغذا یهاگروه يمتق متوسط یبرا ستون 16) 17 با برابر 

 )تعداد 31 با برابر کشور ییروستا مناطق در نيز K-Means یتمالگور یبرا یسماتر یهاسطر تعداد و

 روش خصوص در .است بزرگ( شهرستان 8 و استان 31) 39 با برابر کشور یشهر مناطق در و ها(استان

 خوشه 4 مطالعه، ینا یبرا بندیخوشه نتایج .شد خواهد داده يحتوض بعد یهابخش در بندیخوشه

  شد. خواهد برآورد فقر خط 9 مطالعه ینا در ینبنابرا .دهدیم يشنهادپ را ییروستا خوشه 5 و یشهر

 متيق شاخص ساخت برای (ييغذا یهانهيهز و يافتيدر یكالر) فقرا يژگيو يبررس :چهارم گام

 تا است شاخصی نيازمند روش این شد، اشاره تكراری هایهزینه حداقل روش توضيح در که طورهمان

 سبد هزینه از معمول طور به گرفتهصورت مطالعات در .شود سازیحقيقی خانوارها هزینه آن، وسيله به

 گام، این در محاسبات این از هدف .است شده استفاده شاخص عنوان به (کالری کيلو 2100) پایه غذایی

 برای نتيجه در و شاخص ساختن برای کيلوکالری 2100 با متناسب غذایی هایهزینه مقدار تعيين

 سازیحقيقی نحوه بعدی گام در .است شاخص کمک به بندیدهک و هاهزینه سازیبازمرتب در استفاده

 .شودمی داده توضيح تفصيل به شاخص این کمک به

 برعالوه .آیندمیدست به کلی منبع دو از کنند،می مصرف که غذاهایی از افراد دریافتی کالری مقدار

 که دارد وجود خانوارها یبرخ یبرا يزن هاییینههز شود،یم منزل در غذا ينتأم صرف که هاییینههز

 به تا است الزم دليل، همين به .شوندمی ...( و رستوران کار، )محل منزل از خارج در غذا تهيه صرف

 تهيه برای شده صرف هایهزینه مقدار و منزل از خارج در دریافتی کالری مقدار تر،دقيق تخمين منظور
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 در خانوار هر برای غذایی هایهزینه و دریافتی کالری کل مقدار محاسبه برای نيز منزل از خارج در غذا

 :کنيممی عمل زیر ترتيب به کار، این برای .شود گرفته نظر

 )بخش اول دهک دو یخوراک هایینههز اطالعات کمک به یکالر واحد هر یبیتقر يمتق ابتدا :1 مرحله

 برای دریافتی کالری ميانگين به غذایی هایهزینه ميانگين تقسيم از قيمت این .آوریممیدست به را اول(

 .آیدمیدست به خوشه هر

CaloryPriceincluster(fromfoodexpenditures)

=
PerCapitaFoodExpendituresincluster(Part1)

PerCapitaCaloryincluster(Part1)
 

 منزل از خارج در یبیتقر یافتیدر یکالر مقدار محاسبه :2 مرحله

 بر را منزل خارج در شده صرف غذایی هایهزینه مقدار قبل، قسمت در کالری قيمت تعيين از پس

دست به خانوار هر برای منزل از خارج در دریافتی کالری مقدار تا کنيممی تقسيم کالری واحد هر قيمت

 شود،ینم یکالر یافتدر صرف يممستق طور به شده صرف ینههز تمام ینكها به توجه با ين،چنهم .یدآ

 يحتوض به )الزم شودیم اعمال منزل از خارج از یافتیدر یکالر مقدار يينتع یبرا 7/0 مقدار با یبیضر

 به توجه با و شده انجام 9/0 تا 4/0 حدود یرمقاد با يتیحساس يلتحل یب،ضر ینا مورد در که است

 .(شد  استفاده و انتخاب یتجرب صورت به 7/0 یبضر یتنها در آن، یجزئ ياربس ييراتتغ

Caloryreceivedfromoutdoor

=
0.7 × PerCapitaRestuarantsExpenditures(Part11)

CaloryPriceincluster(fromfoodexpenditures)
 

 با را (2 )مرحله منزل از خارج و منزل در ییغذا هایینههز از خانوار یافتیدر یکالر مقدار :3 مرحله

 .آیددست به خانوار کل یافتیدر یکالر مقدار تا کنيمیم جمع هم

TotalreceivedCalory

= CaloryfromFoodExpenditures

+ Caloryreceivedfromrestuarants 
 با را منزل از خارج و منزل در ییغذا هایینههز در خانوار ییغذا هایینههز مقدار ادامه، در :۴ مرحله

 .آیددست به خانوار کل ییغذا هایینههز مقدار تا کنيمیم جمع هم

PerCapitaFoodExpenditure(equaltotalCalory)

= PerFoodExpenditures + PerRestuarantsExpenditures 
 یکالر مقدار بر 2100 يمتقس )با مشخص ینسبت در را کل ییغذا هایینههز مقدار یت،نها در :5 مرحله

 خانوار هر یبرا را (يلوکالریک 2100 با )معادل ییغذا هایینههز مقدار تا کنيمیم ضرب کل( یافتیدر

  .شودیم استفاده هاینههز سازیيقیحق جهت يمتق شاخص يينتع یبرا مقدار ینا از .یدآدست به
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PerFoodExpenditure(equal2100Calory)

= PerFoodExpenditure(equaltotalCalory)

×
2100

TotalreceivedCalory
 

 

 دواميب یهانهيهزسازی حقيقي :پنجم گام

 روروبه مشكالتی با کشوری اوليه بندیدهک مختلف، هایاستان در قيمتی اختالفات وجود به توجه با

 با مقایسه در کنند،می زندگی کشور از ترگران مناطق در که خانواری است ممكن مثال برای است،

 در کهدرحالی باشد، گرفته قرار باالتری دهک در کند،می زندگی کشور ترارزان مناطق در که خانواری

 معادل سرانه ییغذا هایینههز اساس بر را یشاخص گام، ینا در منظور، ينهم به نباشد. ينچن يتواقع

 اساس بر خانوارها یسازبازمرتب و هاینههز سازیيقیحق یبرا آن از و سازیمیم يلوکالریک 2100

 يفیط شامل یدبا نظر، مورد شاخص که يمباش داشته توجه یدبا .کنيمیم استفاده يقیحق هایینههز

 محصوالت يمتق از استفاده امكان تنها خانوار، درآمد و ینههز یهاداده به توجه با باشد. کاالها از گسترده

 بر را مسكن اجاره احتسابی هزینه توانمی نيز مسكن مورد در عالوه، به دارد. وجود ما یبرا ییغذا

 مصرفی خدمات و کاالها اگر .آورددست به خانوار( هر ی)برا آن برای قيمتی و کرد تقسيم آن مساحت

 سر دو در خوراکی و مسكن بگيریم، نظر در مبادله ميزان امكان اساس بر و طيف یک روی را خانوارها

 .هستند مبادله يرقابلغ کامالً مسكن و مبادلهقابل کامالً خوراکی کاالهای زیرا گيرند،می قرار طيف این

 که است هاییشاخص ميانگين از استفاده قيمت، شاخص ساخت برای هاراه بهترین از یكی نتيجه، در

 مناطق و تهران شهرستان شهری مناطق پژوهش، این در .است آمدهدست به خوراکی و مسكن برای

 روستایی و شهری مختلف مناطق در هاقيمت مقایسه مبنای عنوان به ترتيب به تهران استان روستایی

 .شد خواهد پرداخته موضوع این به ادامه در .اندشده گرفته نظر در

 2100 با معادل ییغذا هایینههز مقدار يمتقس از را استان هر یبرا ییغذا يمتق شاخص :1 مرحله

 .آوریممیدست به تهران بر استان آن يلوکالریک

𝐹𝑜𝑜𝑑𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒)

=
𝐹𝑜𝑜𝑑𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙2100𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦)𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒
𝐹𝑜𝑜𝑑𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙2100𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦)𝑇𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛

 

 استان آن مربع متر هر يمتق يانگينم مقدار يمتقس از را استان هر یبرا مسكن يمتق شاخص :2 مرحله

 .آوریممیدست به تهران بر

𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒)

=
(𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑝𝑒𝑟𝑚2)𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒
(𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑝𝑒𝑟𝑚2)𝑇𝑒ℎ𝑟𝑎𝑛

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

16 

 شاخص عنوان به را استان هر در مسكن و یخوراک یبرا آمده دستبه يمتق شاخص يانگينم :3 مرحله

 .کنيممی استفاده هاقيمت سازیحقيقی در استفاده برای نهایی قيمت

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒)

=
𝐹𝑜𝑜𝑑𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

2
 

 .کنيمیم يقیحق یینها يمتق شاخص کمک به را خانوارها دوامیب سرانه ینههز یرمقاد :۴ مرحله

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

× 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒) 

 عنوان به را دوم دهک و کرده یسازبازمرتب يقیحق دوامیب سرانه ینههز اساس بر را خانوارها :5 مرحله

 .گيریممی نظر در جدید فقرای

 یدجد یفقرا در ييراتتغ حداقل به يدنرس تا را 5 و 4 گام و گردیمیبازم چهارم گام به :6 مرحله

 در یینها یفقرا به يدنرس یبرا «تكرار» از اول مرحله يقتحق در .دهيمیم ادامه (5 گام از 5 )مرحله

 .دهدیم رخ مرحله ینا در ی،تكرار ینههز حداقل روش

 خوشه هر در يخوراك فقر خط محاسبه :ششم گام

 آمدند،دست به یندفرا تكرار و دوامیب سرانه ینههز سازیيقیحق از پس فقرا اینكه به توجه با گام، این در

 یافتدر با معادل هایینه)هز خوشه هر در ییغذا فقر خط يينتع یبرا یدجد یفقرا اطالعات از مجدداً

  .شودیم استفاده خوشه( آن در يلوکالریک 2100

 در را کل ییغذا هایینههز مقدار یتنها در و داده انجام را 4 تا 1 مراحل چهارم، گام مشابه :1 مرحله

 ییغذا هایینههز مقدار تا کنيمیم ضرب کل( یافتیدر يلوکالریک مقدار یرو 2100) مشخص ینسبت

 خط خوشه، هر در مقادیر این وزنی ميانگين .آیددست به خانوار هر یبرا را (يلوکالریک 2100 با )معادل

 .کندمی مشخص را خوشه آن در غذایی فقر

𝐹𝑜𝑜𝑑𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)

= PerCapitaFoodExpenditure(equaltotalCalory)

×
2100

TotalreceivedCalory
 

 در و کرده يهمقاس خوشه آن ییغذا فقر خط با را خانوار کل ییغذا ینههز خوشه، هر در :2 مرحله

 نظر در مرحله این در فقير عنوان به را خانوار آن باشد، غذایی فقر یرخطز هاینههز ینا که یصورت

 :داریم واقع در .گيریممی

𝑖𝑓𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝐹𝑜𝑜𝑑𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦)(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)

< 𝐹𝑜𝑜𝑑𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) → 𝑃𝑜𝑜𝑟 
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 در )ثبات همگرا خوشه هر یبرا ییغذا فقر خط تا دهيمیم ادامه ییجا تا را گام ینا مراحل :3 مرحله

 .شود خوشه( هر ییغذا یفقرا تعداد و ییغذا فقر خطر

 ینا در (ییغذا فقر خط اساس )بر یینها یفقرا و شده انجام قسمت ینا در «تكرار» از دوم مرحله

  .شوندیم مشخص مرحله

 كل فقر خط نييتع یبرا انگل بيضر محاسبه :هفتم گام

 در تا آوریممی دستبه خانوار کل هایهزینه از غذایی هایهزینه سهم به توجه با را انگل ضریب گام، این در

 باالیی اهميت از انگل ضریب تعيين برای که موضوعی .شود استفاده فقر خط تعيين برای آن از بعدی گام

 خط تعيين برای مناسب ویژگی که شوند انتخاب خانوارهایی باید آن تعيين برای که است آن است، برخوردار

 .شود توجه زیر موضوع دو به که است الزم موضوع این تعيين در منظور، همين به .باشند داشته را فقر

  در مناسبی )بازه باشند فقر خط حوالی در انگل ضریب تعيين برای شده انتخاب خانوارهای 

 (شود انتخاب فقر خط نزدیكی

  را نتایج تواندمی کم خانوارهای )تعداد باشد قبول قابل هاخوشه در انتخابی خانوارهای تعداد 

 (کند تورش دچار

 به را خوشه هر یبرا ییغذا فقر خط یينپا و باال درصد 10 در موجود یخانوارها اساس، ينهم بر

 ویژگی این دارای خانوارهای برای را خوشه هر انگل ضریب و گرفته نظر در مناسب خانوارهای عنوان

 .آوریممیدست به

0.9 × 𝐹𝑜𝑜𝑑𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) < 𝐹𝑜𝑜𝑑𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

< 1.1 × 𝐹𝑜𝑜𝑑𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) 

𝐸𝑛𝑔𝑒𝑙(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) = 
𝐹𝑜𝑜𝑑𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒
 

 يينها یفقرا و فقر خط نييتع :هشتم گام

 خوشه آن در نهایی فقر خط خوشه، آن انگل ضریب بر خوشه هر غذایی فقر خطر تقسيم با نهایت در

 .شوندمی تلقی فقير عنوان به آن از ترکم سرانه هزینه دارای خانوارهای و شده مشخص

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)

= 
𝐹𝑜𝑜𝑑𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)

𝐸𝑛𝑔𝑒𝑙(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)
 

𝑖𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁𝑜𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)

< 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑦𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) → 𝑃𝑜𝑜𝑟 

 

 .است شده ارائه گزارش پيوست در اساسی نيازهای حداقل روش هایگام به مربوط فلوچارت
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 مجلس یهاپژوهش مركز فقر خط محاسبه روش خصوص در يمالحظات .3-2

 نيازهای هزینه» روش از فقر خط برآورد برای باال در شدهارائه گام هشت ها،پژوهش مرکز مطالعه در

 هایگزارش سلسه از گزارش اولين عنوان به گزارش این که آنجایی از .است شده انجام «تكراری اساسی

 برآوردها و یجنتا يلتحل روازاین دارد، اختصاص هاپژوهش مرکز استفاده مورد روش معرفی به فقر، تحليل

 .شود توجه مالحظات برخی به تا است الزم راستا همين در .شد خواهد ارائه آتی هایگزارش در

 این با .است شده استفاده اول دهک دو یعنی درصد 20 از مطالعه این در فقرا اوليه حدس برای .1

 نتایج که آنجایی از و شده انجام نيز اول دهک سه یعنی درصد 30 اوليه حدس با بار یک محاسبات حال

 به داشت توجه باید البته .شد استفاده درصد 20 اوليه حدس همان از نهایت در نداشت، چندانی تفاوت

 شود، فقر خط اندازه از بيش کاهش باعث تواندمی که است موجود پرت هایداده اول دهک در آنكه علت

 است. شده صرفنظر اول دهک از و شده استخراج فقرا عنوان به دوم دهک اطالعات تنها

 جهانی پيشنهاد از .است شده مطرح متعددی پيشنهادهای نياز مورد کالری کيلو مقدار برای .2

 2100 مصرفی کالری اساس بر فقر خط مطالعه این در .کيلوکالری 2300 پيشنهاد تا کيلوکالری 2100

 .است شده محاسبه (کالری کيلو 2300 پيوست در )و کالری کيلو

 زیرا دارد، انگل ضریب به زیادی حساسيت کل، فقر خط عبارتی به یا غيرخوراکی فقر خط محاسبه .3

 اندکی بنابراین و شودمی انگل ضریب معكوس در ضرب خوراکی فقر خط اساس بر آمده دستبه رقم

 ضریب اینكه .کند ایجاد فقر نرخ و فقر خط در توجهی قابل جاییجابه تواندمی انگل ضریب در اختالف

 در خانوارهای انگل ضریب اینكه یا و فقرا برای فقط یا و شود محاسبه خوشه هر خانوارهای کل برای انگل

 .دهدمی دستبه متفاوتی نتایج گيرد، قرار استفاده مورد فقر خط محاسبه در خوراکی فقر خط محدوده

 و فقرا خوشه، هر یخانوارها کل انگل یب)ضر فوق روش سه هر اساس بر فقر خط مطالعه ینا در

 در انگل ضریب از استفاده بر نظری ادبيات در که حالیدر .شد محاسبه (فقر خط محدوده در یخانوارها

 دستبه فقر خط که دهدمی نشان نيز مطالعه این محاسبات است، شده تأکيد خوراکی فقر خط محدوده

 نتایج ارائه و نهایی محاسبه در نتيجه در و دهدمی دستبه واقعيت از بهتری درک روش، این از آمده

 .است شده استفاده انگل ضریب این از محاسبات
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  رانيا در فقر خط محاسبه جينتا .۴

 بخش ینا در شد. داده يحتوض تفصيلبه فقر خط محاسبه برای هاپژوهش مرکز روش قبل هایقسمت در

  داشت. يمخواه هاهمحاسب ینا یجنتا بر یکوتاه مرور

 

 یبندخوشه .۴-1

 یافتی،در یکالر حداقل و یاساس يازهاین ینههز روش دو هر در شد، اشاره يزن ینا از يشپ که طورهمان

 سهم به توجه با .گيرندیم قرار خوشه یک در دارند، شباهت یكدیگر با يمتیق لحاظ به که ییهااستان

 یهانهیهز سهم با متناسب یوزن ها،متيق از کیهر به خانوار، یمصرف سبد در هامتيق از کی هر متفاوت

 17 با برابر K-Means تمیالگور یبرا سیماتر یهاستون تعداد .ميدهیم صيتخص خانوارها سبد در آن

 یهاسطر تعداد مسكن( متيق یبرا ستون کی و ییغذا یهاگروه متيق متوسط یبرا ستون 16) .است

 در و ها(استان )تعداد 31 با برابر کشور ییروستا مناطق در زين K-Means تمیالگور یبرا سیماتر

 یهاشهرستان انتخاب اريمع .هستند بزرگ( شهرستان 8 و استان 31) 39 با برابر کشور یشهر مناطق

 اصفهان، کرج، مشهد، تهران، از: عبارتند هاشهرستان نیا .است نفر ونيليم کی یباال تيجمع بزرگ،

 چون یول است، نفر ونيليم کی یباال تيجمع یدارا زين قم )شهرستان کرمانشاه اهواز، ز،یتبر راز،يش

 .(یابدنمی  معنا آن یبرا یجداساز است، استان شهرستان تنها

 یبرا را یوزن K-Means یتمالگور ابتدا یی،روستا و یشهر مناطق در ينهبه خوشه تعداد یافتن برای

 ينب فاصله مربعات مجموع ،k مقدار هر یبرا سپس .گيریمیم نظر در (k) خوشه تعداد مختلف یرمقاد

 ییجا .کنيمیم يمترس را هاخوشه تعداد با متناظر مربعات مجموع یمنحن و آورده دستبه را هاخوشه مرکز

 هاخوشه یبرا ينهبه تعداد عنوان به شود،ینم مشاهده هاخوشه ينب مربعات مجموعدر یمحسوس کاهش که

 هاخوشه تعداد با هاخوشه مرکز ينب فاصله مربعات مجموع رابطه ،3 و 1 یهاشكل .شودیم گرفته نظر در

 برای هاخوشه بهينه تعداد نمودارها، این اساس بر .دهدیم نشان کشور ییروستا و یشهر مناطق در را

 .شودمی گرفته نظر در خوشه پنج برابر کشور روستایی مناطق در و چهار برابر شهری مناطق

  یشهر یبندخوشه .۴-1-1

  است. شده داده نشان 1 شكل در که آمده ستدبه خوشه 4 بهينه مقدار شهری، بندیخوشه در
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  هاخوشه مركز ينب فاصله مربعات مجموع رابطه .1 شكل

 كشور شهری مناطق در هاخوشه تعداد با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  .تحقيق محاسبات :مأخذ

 

 قابل کاهش هاخوشه مقدار به افزدون چهارم؛ خوشه تا است، مشخص 1 شكل در که طور همان

 .شودینم یجادا یامالحظه قابل کاهش آن از پس اما ،کندمی ایجاد مربعات مجموع در ایمالحظه

 دو بهينگی در که طوری به .باشد شهری هایخوشه بهينه تعداد خوشه، 4 تعداد رسدمی نظر به ینبنابرا

  .ترکم مربعات مجموع و ترکم خوشه تعداد دارند، تأثير عامل

 .است شده داده نشان 2 جدول و 2 شكل در شهری بندیخوشه نتيجه

 

 K-means الگوريتم اساس بر شهری بندیخوشه .2 جدول

 اول خوشه

 هرمزگان بوشهر کردستان یغرب یجانآذربا یمرکز

 ینقزو زنجان همدان اصفهان يالنگ

 یشمال خراسان سمنان لرستان گلستان مازندران

 بلوچستان و يستانس اهواز شهرستان اصفهان شهرستان یزتبر شهرستان

 دوم خوشه

 یزد یالما کرمان یشرق یجانآذربا

 فارس یرضو خراسان خوزستان يلاردب

 یراحمدبو و يلویهکهگ ياریبخت و چهارمحال یجنوب خراسان

 سوم خوشه
 قم يرازش شهرستان البرز کرمانشاه

 کرج شهرستان کرمانشاه شهرستان مشهد شهرستان تهران

 تهران شهرستان چهارم خوشه

 .تحقيق محاسبات :مأخذ
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 شهری مناطق در بندیخوشه اساس بر كشوری تقيسمات .2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .همان :مأخذ

 

 ييروستا یبندخوشه .۴-1-2

 یهاخوشه یبرا محاسبات يجهنت ،3 شكل .دهدیم يشنهادپ را خوشه 5 ينهبه مقدار ییروستا بندیخوشه

  .دهدیم نشان را ییروستا
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  هاخوشه مركز ينب فاصله مربعات مجموع رابطه .3 شكل

 كشور روستايي مناطق در هاخوشه تعداد با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .همان :مأخذ

 

  .دهندمی نشان را روستایی بندیخوشه نتایج 3 جدول و 4 شكل

 

 K-means يتمالگور اساس بر ييروستا بندیخوشه .3 جدول

 البرز تهران اول خوشه

 دوم خوشه
 کرمان گيالن هرمزگان بختياری و چهارمحال خوزستان

 بوشهر مازندران گلستان لرستان فارس

 سوم خوشه

 جنوبی خراسان یزد کردستان شرقی آذربایجان

 سمنان اردبيل همدان مرکزی

 شمالی خراسان غربی آذربایجان رضوی خراسان

 قزوین قم اصفهان کرمانشاه زنجان چهارم خوشه

 بویراحمد و کهگيلویه ایالم بلوچستان و سيستان پنجم خوشه

 .همان :مأخذ
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 روستايي نواحي بندیخوشه اساس بر كشوری تقسيمات .۴ شكل

 
 .همان:مأخذ

 

  يخوراك فقر خط محاسبه و یبنددهک .۴-2

 عنوان به دوم دهک اوليه، حدس اساس بر و شدند بندیدهک دوامبی سرانه کل هزینه اساس بر خانوارها

 دهک خانوارهای مصرفی کالری کشوری ميانگين گرفتهصورت محاسبات اساس بر .اندشده شناسایی فقرا

 2100 سبد هزینه و کيلوکالری 2162 و 2005 برابر ترتيب به روستایی و شهری مناطق در دوم

 و 108381 برابر متوسط طور به ترتيب به روستایی و شهری مناطق در دوم دهک کشوری کيلوکالری

 شده شناسایی هاخوشه از هریک در خوراکی فقر خط سبد فقرا، گرفتن نظر در با .است تومان 91515

 مختلف هایخوشه در فقرا این شوند، گرفته نظر در فقرا عنوان به کشوری دوم دهک که زمانی .است

 اول دهک )دو هاآن اطالعات و فقرا از حاصل نتایج یرز جداول اند.شده یعتوز نامتوازن صورت به کشوری

 .دهدمی نشان را (کشوری
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 فقرا عنوان به یكشور اول دهک دو گرفتن نظر در با یشهر یهاخوشه در محاسبات يجنتا .۴ جدول

 سوم خوشه دوم خوشه اول خوشه خوشه
 خوشه

 چهارم

 

 جمعيت

 خوشه
26015243 13197312 14157199 9756176 

 235601 2259309 4855824 7057742 فقرا جمعيت

 از سهم

 افراد جمعيت

 دهک دو در

 کشوری اول

271/0 367/0 159/0 024/0 

 ميانگين

 کيلوکالری

 فقرا مصرفی

1913 1912 1707 1267 

 سرانه هزینه

 سبد تآمين

2100 

 در کيلوکالری

 )تومان( ماه

85960 91688 81386 60268 

 . همان:مأخذ
 

 فقرا عنوانبه كشوری اول دهک دو گرفتن نظردر با روستايي هایخوشه در اسباتمح نتايج .5 جدول
 پنجم خوشه چهارم خوشه سوم خوشه دوم خوشه لاو خوشه خوشه

 

 جمعيت

 خوشه
1077529 10568287 7355906 2226011 2132191 

 1160891 218094 1076431 2228159 28487 فقرا جمعيت

 از سهم

 افراد جمعيت

 دهک دو در

 کشوری اول

026/0 211/0 146/0 098/0 544/0 

 ميانگين

 کيلوکالری

 فقرا مصرفی

1193 1823 2095 1822 2002 

 سرانه هزینه

 سبد تآمين

2100 

 در يلوکالریک

 )تومان( ماه

49338 67494 78210 71218 73028 

 .همان:مأخذ

 

 ترینکم و دوم خوشه در شهری مناطق در فقرا ترینبيش جمعيتی، دوم دهک در ،3 جدول بر بنا

 يزن ییروستا مناطق در ينهمچن دارند. قرار تهران شهرستان یعنی چهارم خوشه در یشهر یفقرا
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 و بویراحمد و يلویهگکه و ایالم بلوچستان، و سيستان روستاهای یعنی پنجم خوشه در فقرا ترینبيش

  هستند. البرز و تهران یروستاها یعنی اول خوشه در فقرا ترینکم

 که طورهمان .دهدمیدست به را اوليه خوارکی فقر خط ها،خوشه از هریک در فقرا مصرفی سبد

 گيرد،می نظر در فقرا عنوانبه را کشور کل جمعيت درصد 20 که اوليه برآورد اساس بر شودمی مشاهده

 ترپایين قيمت با مناطق در فقر نرخ از ترپایين است، باالتر آن در هاقيمت سطح که مناطقی در فقر نرخ

 .اندشده مرتب اسمی دوامبی سرانه هزینه اساس بر خانوارها ابتدا از که است علت آن به نتيجه این .است

 قبل حالت به نسبت یدجد یبندرتبه در ترباال يمتق با مناطق شوند، يقیحق هاینههز اگر که صورتی در

  برعكس. و گيرندیم قرار تریينپا

 

 یسازيقيحق .۴-3

 برای .آیدمیدست به مسكن و خوراکی فقر خط سبد از سازیحقيقی برای نظر مورد قيمت شاخص

 .1است شده تقسيم تهران خوراکی سبد هزینه به هااستان از هریک خوراکی سبد هزینه سازیشاخص

 مربع متر هر قيمت متوسط به هااستان از یکهر در مسكن مربع متر هر قيمت وسطمت نسبت عالوه، به

 را نظر مورد يمتق شاخص مسكن(، و یی)غذا نسبت دو این ميانگين و شده محاسبه تهران در مسكن

 به را خانوارها هزینه و شد ضرب دوامبی سرانه هزینه در آمدهدست به شاخص سپس .دهندیم يجهنت

 جدول در شدند. یبندرتبه مجدداً افراد آمده،دست به حقيقی هایهزینه با .آمددست به حقيقی صورت

 استان آن يلوکالریک 2100 یخوراک سبد يمتق نسبت با برابر استان هر یبرا یخوراک يمتق نسبت یر،ز

 بر استان آن مسكن مربع متر هر يمتق نسبت با برابر استان هر یبرا مسكن يمتق نسبت و تهران بر

 را هستند روروبه آن با استان هر در جامعه کل و فقرا که را قيمتی هایشاخص زیر جدول .است تهران

 .دهدمی نشان

  

                                                 
دست به یترقیدق جهینت ،یاستان یبندمیاستفاده کرد، اما استفاده از تقس زیاز هر خوشه ن شودیم یسازشاخص یبرا. 1

شده است. در  شنهادیخط فقر پ ییبا استفاده از سبد غذا یسازیقیحق( روش 2006) گرانیو د ملری. در مقاله سدهدیم
 تواندیم یخوراک متیبا استفاده از شاخص ق هانهیکل هز یسازیقیمطرح شود که حق رادیا نیخصوص ممکن است ا نیا

در  لیدل نینباشند. به هم گریکدیبا  یخوراک نهیممکن است به نسبت هز هانهیهز ریسا رایز ،باعث خطا در محاسبه شود
 گزارش به آن اشاره شد( استفاده شده است.  یقبل یهاو مسکن )در قسمت یخوراک یهاشاخص نیانگیپژوهش، از م نیا
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  فقرا در تهران يمتق به هااستان يمتق نسبت .6 جدول

 شهری مناطق در (كيلوكالری 2100 خوراكي سبد هزينه )نسبت

 استان كد

 كل فقرا

 قيمت نسبت

 در خوراكي

 فقرا

 نسبت

 قيمت

 در مسكن

 فقرا

 نسبت

 قيمت

 در نهايي

 فقرا

 نسبت

 قيمت

 خوراكي

 نسبت

 قيمت

 مسكن

 نسبت

 قيمت

 نهايي

 51/0 21/0 80/0 52/0 26/0 78/0 مرکزی 0

 56/0 33/0 78/0 57/0 33/0 81/0 گيالن 1

 57/0 30/0 84/0 58/0 35/0 81/0 مازندران 2

 42/0 16/0 69/0 42/0 19/0 65/0 شرقی آذربایجان 3

 37/0 19/0 55/0 43/0 25/0 61/0 غربی آذربایجان 4

 41/0 23/0 59/0 53/0 39/0 67/0 کرمانشاه 5

 40/0 15/0 66/0 44/0 15/0 74/0 خوزستان 6

 47/0 15/0 79/0 54/0 15/0 94/0 فارس 7

 41/0 15/0 67/0 49/0 19/0 79/0 کرمان 8

 45/0 19/0 72/0 49/0 24/0 74/0 رضوی خراسان 9

 44/0 17/0 72/0 52/0 26/0 92/0 اصفهان 10

 38/0 16/0 60/0 52/0 23/0 82/0 بلوچستان و سيستان 11

 46/0 23/0 70/0 55/0 30/0 81/0 کردستان 12

 48/0 23/0 72/0 48/0 25/0 70/0 همدان 13

 57/0 16/0 98/0 67/0 23/0 10/1 بختياری و چهارمحال 14

 41/0 20/0 62/0 46/0 25/0 68/0 لرستان 15

 44/0 15/0 73/0 42/0 18/0 65/0 ایالم 16

 58/0 14/0 01/1 64/0 14/0 13/1 بویراحمد و کهگيلویه 17

 50/0 25/0 75/0 52/0 24/0 81/0 بوشهر 18

 42/0 20/0 65/0 49/0 26/0 72/0 زنجان 19

 43/0 17/0 68/0 49/0 23/0 74/0 سمنان 20

 55/0 23/0 87/0 49/0 18/0 81/0 یزد 21

 60/0 28/0 93/0 62/0 20/0 04/1 هرمزگان 22

 58/0 41/0 75/0 63/0 45/0 82/0 تهران 23

 44/0 19/0 69/0 48/0 19/0 78/0 اردبيل 24

 50/0 28/0 72/0 58/0 37/0 79/0 قم 25

 54/0 30/0 78/0 53/0 30/0 77/0 قزوین 26

 4/0 21/0 59/0 44/0 28/0 60/0 گلستان 27

 42/0 20/0 63/0 48/0 27/0 70/0 شمالی خراسان 28

 40/0 12/0 69/0 46/0 14/0 78/0 جنوبی خراسان 29

 59/0 29/0 90/0 74/0 35/0 14/1 البرز 30



 

 ___________________________________________________________  

 

 

27 

 استان كد

 كل فقرا

 قيمت نسبت

 در خوراكي

 فقرا

 نسبت

 قيمت

 در مسكن

 فقرا

 نسبت

 قيمت

 در نهايي

 فقرا

 نسبت

 قيمت

 خوراكي

 نسبت

 قيمت

 مسكن

 نسبت

 قيمت

 نهايي

 51/0 29/0 72/0 54/0 33/0 75/0 تبریز شهرستان 303

 47/0 30/0 64/0 55/0 49/0 61/0 کرمانشاه شهرستان 502

 60/0 31/0 89/0 58/0 26/0 90/0 اهواز شهرستان 603

 69/0 52/0 86/0 67/0 48/0 87/0 شيراز شهرستان 707

 61/0 46/0 76/0 64/0 46/0 81/0 مشهد شهرستان 916

 61/0 39/0 86/0 62/0 30/0 95/0 اصفهان شهرستان 1002

 1 1 1 1 1 1 تهران شهرستان 2301

 71/0 46/0 94/0 75/0 33/0 16/1 کرج شهرستان 3001

 .همان :مأخذ

 

  فقرا در تهران نسبت به هااستان يمتق نسبت .7 جدول

 روستايي مناطق در (كيلوكالری 2100 خوراكي سبد هزينه )نسبت

 استان كد

 كل فقرا

 قيمت نسبت

 فقرا در خوراكي

 قيمت نسبت

 فقرا در مسكن

 قيمت نسبت

 فقرا در نهايي

 قيمت نسبت

 خوراكي

 نسبت

 قيمت

 مسكن

 نسبت

 قيمت

 نهايي

 62/0 22/0 02/1 57/0 29/0 85/0 مرکزی 0

 70/0 41/0 1 68/0 53/0 84/0 گيالن 1

 77/0 46/0 09/1 60/0 37/0 84/0 مازندران 2

3 
 آذربایجان

 شرقی
88/0 31/0 59/0 88/0 22/0 55/0 

4 
 آذربایجان

 غربی
80/0 21/0 50/0 71/0 17/0 44/0 

 53/0 33/0 74/0 58/0 46/0 71/0 کرمانشاه 5

 53/0 22/0 84/0 52/0 23/0 82/0 خوزستان 6

 62/0 22/0 03/1 58/0 24/0 92/0 فارس 7

 48/0 20/0 76/0 51/0 24/0 79/0 کرمان 8

 58/0 21/0 94/0 53/0 18/0 88/0 رضوی خراسان 9

 68/0 31/0 04/1 76/0 40/0 11/1 اصفهان 10

11 
 و سيستان

 بلوچستان
90/0 36/0 63/0 70/0 21/0 45/0 

 48/0 14/0 83/0 55/0 26/0 84/0 کردستان 12

 52/0 19/0 84/0 45/0 28/0 63/0 همدان 13
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 استان كد

 كل فقرا

 قيمت نسبت

 فقرا در خوراكي

 قيمت نسبت

 فقرا در مسكن

 قيمت نسبت

 فقرا در نهايي

 قيمت نسبت

 خوراكي

 نسبت

 قيمت

 مسكن

 نسبت

 قيمت

 نهايي

14 
 و چهارمحال

 بختياری
70/0 24/0 47/0 04/1 19/0 61/0 

 48/0 23/0 72/0 59/0 45/0 72/0 لرستان 15

 48/0 17/0 79/0 58/0 30/0 85/0 ایالم 16

17 
 و کهگيلویه

 بویراحمد
72/1 17/0 95/0 39/1 14/0 76/0 

 65/0 29/0 1 69/0 20/0 18/1 بوشهر 18

 55/0 23/0 88/0 68/0 45/0 91/0 زنجان 19

 54/0 21/0 87/0 47/0 23/0 71/0 سمنان 20

 65/0 32/0 99/0 68/0 46/0 91/0 یزد 21

 58/0 16/0 1 58/0 17/0 99/0 هرمزگان 22

 1 1 1 1 1 1 تهران 23

 51/0 16/0 86/0 59/0 25/0 94/0 اردبيل 24

 63/0 36/0 90/0 65/0 42/0 88/0 قم 25

 68/0 34/0 02/1 69/0 51/0 88/0 قزوین 26

 47/0 28/0 67/0 55/0 40/0 70/0 گلستان 27

28 
 خراسان

 شمالی
75/0 30/0 52/0 72/0 21/0 47/0 

29 
 خراسان

 جنوبی
72/0 21/0 47/0 77/0 14/ 45/0 

 03/1 75/0 31/1 06/1 76/0 36/1 البرز 30

 .همان:مأخذ

 

 شهری مناطق در تهران کشور، هایاستان ميان در است، مشخص 7 و 6 جداول در که طورهمان

 به نسبت روستایی، و شهری مناطق در .هستند دارا را قيمت سطح باالترین روستایی مناطق در البرز و

  دارد. را يمتق اختالف ترینکم البرز استان تهران،

 

  تكرار .۴-۴

 قرار قبل مرحله از آمده دستبه فقر خط یرز که یدجد یفقرا خوشه، هر در سازی،حقيقی از پس

 یدجد یکالر 2100 ییغذا سبد ینههز و آمدهدست به فقرا جدید غذایی سبد شدند، شناسایی گيرند،می

 صورت ییهمگرا نقطه به يدنرس تا ییروستا و یشهر مناطق یبرا محاسبه ینا است. شده محاسبه
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 .دهندیمدست به را جدید فقر خط سبد هزینه و سبد نتيجه در و جدید فقر خط جدید، فقرای و گرفته

 تبع به و کرده تغيير نيز آنها کالری و خوراکی هایهزینه ، آنها سبد مرحله، هر در فقرا ینههز ييرتغ با

 زیر جداول .نكنند تغيير فقرا تا دهيممی ادامه جایی تا را روند این و کرد خواهند تغيير نيز فقرا آن

 .دهندمی نشان را همگرایی از پس غذایی فقرای به مربوط اطالعات

 

  ييغذا یفقرا يينتع یبرا محاسبات يينها يجنتا .8 جدول

 شهری هایخوشه در (روز در كيلوكالری 2100 از تركم )مصرف
 چهارم خوشه سوم خوشه دوم خوشه اول خوشه خوشه

 

 9756176 14157199 13197312 26015243 خوشه جمعيت

 2951977 5687511 4482420 7930753 فقرا جمعيت

 جمعيت نرخ

 از کمتر مصرف

 کيلوکالری 2100

 خوشه در روز در

30/0 33/0 40/0 30/0 

 کالری ميانگين

 فقرا مصرفی
1665 1641 1610 1500 

 سرانه هزینه

 سبد تآمين

 يلوکالریک 2100

 )تومان( ماه در

100448 104691 114493 130940 

 .همان :مأخذ

 

 چهارم خوشه در غذایی سبد هزینه شهری مناطق در است، مشخص 8 جدول در که طورهمان

 خوشه در نهایی غذایی فقر خط اساس بر فقر نرخ .است مقدار ترینکم دوم خوشه در و مقدار باالترین

 مشهد و يرازش شهرستان تهران(، شهرستان بجز) تهران قم، البرز، کرمانشاه، هایاستان شامل که سوم

 کالری 2100 از ترکم افراد از درصد 40 مناطق ینا در که معنا ینا به است. مقدار ینباالتر شود،یم

 که چهارم خوشه در فقر نرخ .است کالری 2100 سبد از ترکم آنها خوراکی هزینه یا و کنندمی مصرف

  است. مقدار ترینکم شود،می شامل را تهران شهرستان
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 ييغذا یفقرا يينتع یبرا محاسبات يينها يجنتا .9 جدول

 روستايي هایخوشه در روز( در يلوكالریك 2100 از تركم )مصرف 

 سوم خوشه دوم خوشه اول خوشه خوشه
 خوشه

 چهارم

 خوشه

 پنجم

 

 7355906 10568287 1077529 خوشه جمعيت
222601

1 
2132191 

 1398951 526328 1399112 2983922 608498 فقرا جمعيت

 جمعيت نرخ

 از کمتر مصرف

 کيلوکالری 2100

 خوشه در روز در

56/0 28/0 19/0 23/0 65/0 

 کالری ميانگين

 فقرا مصرفی
1563 1669 1763 1691 1884 

 سرانه هزینه

 سبد تآمين

 کيلوکالری 2100

 )تومان( ماه در

110088 84036 85385 92229 90603 

 همان :مأخذ

 

 باالترین اول خوشه در غذایی سبد هزینه روستایی مناطق در است، مشخص 9 جدول در کهچنان

 شامل که پنجم خوشه در یخوراک فقر خط اساس بر فقر نرخ است. مقدار ترینکم دوم خوشه در و مقدار

 معنا این به .است مقدار باالترین شود،می بویراحمد و کهگيلویه یالم،ا بلوچستان، و يستانس یهااستان

 ترکم آنها خوراکی هزینه یا و کنندمی مصرف کالری 2100 از ترکم افراد از درصد 65 مناطق این در که

  است. مقدار ترینکم سوم خوشه در غذایی فقر نرخ .است کالری 2100 سبد از

 

  انگل بيضر .۴-5

 یخانوارها یبرا انگل یبضر کل، فقر خط محاسبه یبرا آمد. دستبه یخوراک فقر خط قبل قسمت در

 ینواح از خوشه هر در قبل مرحله در شده محاسبه یخوراک فقر خط یينپا درصد 10 و باال درصد 10

 است. خانوار ینههز کل از یخوراک ینههز نسبت انگل، یبضر از منظور شد. محاسبه ییروستا و یشهر

 و یشهر مناطق در متناظر خوشه ییغذا فقر خط 1/1 و 9/0 ينب یخانوارها انگل یبضر یر،ز جداول

 .دهدیم نشان را ییروستا
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 شهری مناطق در خوراكي فقر خط اطراف خانوارهای برای انگل ضريب .10 جدول
 انگل ضریب خوشه

 

 24/0 اول خوشه

 28/0 دوم خوشه

 22/0 سوم خوشه

 17/0 چهارم خوشه

 .همان:مأخذ

 

 روستايي مناطق در خوراكي فقر خط اطراف خانوارهای برای انگل ضريب .11 جدول
 انگل ضریب خوشه

 

 26/0 اول خوشه

 35/0 دوم خوشه

 39/0 سوم خوشه

 33/0 چهارم خوشه

 51/0 پنجم خوشه

 .همان:مأخذ

 

 از باالتر مراتب به روستایی مناطق در انگل ضریب است، مشخص 11 و 10 جدول در که طورهمان

 یكی .گيردمی تعلق خوراک به مخارج از تریبيش سهم روستایی مناطق در یعنی .است شهری مناطق

 باالتر نسبت این چه هر که است خانوار هزینه کل به خوراکی هزینه نسبت رفاه، سنجش هایشاخص از

 خوراک یعنی ضروری کاالهای به را هاهزینه از تریبيش سهم خانوار که است آن دهندهنشان باشد

 رفاه بنابراین .یابدمی اختصاص تفریح و هاهزینه سایر برای تریکم سهم نتيجه در و دهدمی اختصاص

 طوری به .است ثيرگذارأت انگل ضریب در هم مسكن قيمت بودن باال دیگر طرف از .داشت خواهد تریکم

 يجهنت در و یافتهاختصاص مسكن به هاهزینه از یادیز سهم باالست، مسكن يمتق که یمناطق در که

  .یابدیم کاهش انگل یبضر
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 كل فقر خط .۴-6

 کل فقر خط خوراکی، فقر خط در انگل ضریب معكوس ضرب از و خوشه هر در انگل ضریب محاسبه با

 داده نشان 13 و 12 جدول در ییروستا و یشهر مناطق در کل فقر خط محاسبه یجنتا .آیدیمدست به

  است. شده

 

 1395 سال در شهری مناطق در فقر خط .12 جدول

 سرانه فقر خط

 )تومان(ماهيانه

 ماهيانه فقر خط

 1چهارنفره خانوار

 )تومان(

 خانوارهای درصد

 فقير

410757 1109044 3/15 

364251 983478 5/15 

505573 1365047 6/14 

768910 2076057 9/11 
 

 

 همان :مأخذ

 

 تهران شهرستان در معادل سرانه فقر خط ترینبيش ،12 جدول در گرفتهصورت محاسبات اساس بر

 .دارد وجود اختالف تومان هزار 400 حدود ترین،پایين عنوان به دوم خوشه در و باالترین عنوانبه

  است. چهارم خوشه به مربوط فقر نرخ ترینکم و دوم خوشه به مربوط فقر نرخ ترینبيش

 

  

                                                 
و  7/0 ی، نفرات بزرگسال بعد1نفر اول برابر با  که یطور به. است شده نفره چهار به لیتبد معادل بعد با سرانه نهیهز. 1

 .شوندیدر نظر گرفته م 5/0کودکان 
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 روستايي مناطق در فقر خط .13 جدول
 سرانه فقر خط

 )تومان( ماهيانه

 ماهيانه فقر خط

 نفره چهار خانوار

 خانوارهای درصد

 فقير

 

432314 1167248 5/14 

233864 631433 4/12 

219420 592434 5/6 

276393 746261 1/11 

201264 543413 5/13 

  .همان :مأخذ

 

 ولا خوشه در معادل سرانه فقر خط ترینبيش ،13 جدول در گرفتهصورت محاسبات اساس بر

 هزار 230 حدود ترین،پایين عنوان به پنجم خوشه در و باالترین عنوان به البرز و تهران یروستاها شامل

 خوشه به مربوط فقر نرخ ترینکم و اول خوشه به مربوط فقر نرخ ترینبيش .دارد وجود اختالف تومان

 .است سوم

 در فقرا تعداد و فقر نرخ استان، هر ییروستا و یشهر مناطق در فقرا تعداد محاسبه با و ادامه در

  شد. خواهد مشخص استان هر

 

 1395 سال در مختلف هایاستان در فقرا تعداد و فقر نرخ .1۴ جدول

 استان كد

  فقر نرخ

 (فقرا )درصد
 فقير خانوارهای تعداد فقرا تعداد

 روستايي شهری روستايي شهری روستايي شهری

 12001 58071 31650 213398 6/10 4/15 مرکزی 0

 17373 58674 27220 165054 6/5 2/10 گيالن 1

 5153 17820 17643 56490 1/1 9/2 مازندران 2

 23567 64375 82315 209741 5/6 6/18 شرقی آذربایجان 3

 26147 148207 96006 547069 7/7 9/22 غربی آذربایجان 4

 12075 38437 41984 148538 2/7 8/23 کرمانشاه 5

 9964 141845 45939 661208 9/2 7/21 خوزستان 6

 37591 46425 103583 155041 3/9 9 فارس 7

 148338 165908 592548 718736 3/35 31 کرمان 8

 27982 61402 70142 195850 5/5 6/11 رضوی خراسان 9

 27634 146559 64578 527057 4/12 4/19 اصفهان 10
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 استان كد

  فقر نرخ

 (فقرا )درصد
 فقير خانوارهای تعداد فقرا تعداد

 روستايي شهری روستايي شهری روستايي شهری

 120478 148863 507817 724458 4/34 2/42 بلوچستان و سيستان 11

 6668 32544 14290 121600 9/4 7/9 کردستان 12

 11847 39555 34620 153718 2/5 1/11 همدان 13

 2458 2698 11275 10092 5/2 5/1 بختياری و چهارمحال 14

 15975 59531 59308 237612 2/8 1/17 لرستان 15

 4342 18446 12855 81143 8 4/17 ایالم 16

 1775 2953 4410 10068 1/2 8/2 بویراحمد و کهگيلویه 17

 4610 37502 21287 170479 8/4 9/17 بوشهر 18

 21751 34787 56603 120425 2/18 16 زنجان 19

 3234 37824 12276 147402 8/6 9/22 سمنان 20

 5151 17697 11666 88275 4/9 7/5 یزد 21

 41777 65467 184263 311828 5/18 4/25 هرمزگان 22

 34823 128567 138104 545834 3/14 5/12 تهران 23

 8979 30013 27911 117687 7 3/11 اردبيل 24

 2217 111425 8654 467688 15 5/30 قم 25

 6057 28344 15285 114475 6 1/9 قزوین 26

 70123 110264 235460 410873 5/25 5/35 گلستان 27

 10682 29218 28082 106610 1/8 2/19 شمالی خراسان 28

 4676 14463 13004 43495 2/5 4/12 جنوبی خراسان 29

 11179 16410 46589 65899 8/14 4/21 البرز 30

 --- 70975 --- 233809 --- 13 تبریز شهرستان 303

 --- 50705 --- 190682 --- 5/17 کرمانشاه شهرستان 502

 --- 11724 --- 76926 --- 1/3 اهواز شهرستان 603

 --- 32960 --- 107868 --- 9/5 شيراز شهرستان 707

 --- 155148 --- 648146 --- 9/15 مشهد شهرستان 916

 --- 28520 --- 99581 --- 4 اصفهان شهرستان 1002

 --- 361949 --- 1379152 --- 9/11 تهران شهرستان 2301

 --- 76177 --- 325356 --- 5/10 کرج شهرستان 3001

 .همان  :مأخذ

 

 استان کل سطح در را فقر نرخ و فقير خانوارهای تعداد فقرا، تعداد به مربوط نتایج نيز زیر جدول

 .دهدمی نشان
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 مختلف هایاستان در فقرا تعداد و فقر نرخ .15 جدول

 فقير خانوارهای تعداد فقرا تعداد (فقرا )درصد فقر نرخ استان كد

 70072 245048 36/14 مرکزی 0

 76047 192274 59/8 گيالن 1

 22973 74133 09/2 مازندران 2

 158917 525865 53/12 شرقی آذربایجان 3

 174354 643075 23/17 غربی آذربایجان 4

 101217 381204 26/16 کرمانشاه 5

 163533 784073 82/11 خوزستان 6

 116976 366492 99/7 فارس 7

 314246 1311284 90/32 کرمان 8

 244532 914138 11/12 رضوی خراسان 9

 202713 691216 95/11 اصفهان 10

 269341 1232275 31/38 بلوچستان و سيستان 11

 39212 135890 27/8 کردستان 12

 51402 188338 75/8 همدان 13

 5156 21367 87/1 بختياری و چهارمحال 14

 75506 296920 82/13 لرستان 15

 22788 93998 15/14 ایالم 16

 4728 14478 49/2 بویراحمد و کهگيلویه 17

 42112 191766 63/13 بوشهر 18

 56538 177028 79/16 زنجان 19

 41058 159678 40/19 سمنان 20

 22848 99941 23/6 یزد 21

 107244 496091 08/22 هرمزگان 22

 525339 2063090 19/12 تهران 23

 38992 145598 82/9 اردبيل 24

 113642 476342 96/29 قم 25

 34401 129760 32/8 قزوین 26

 180387 646333 68/30 گلستان 27

 39900 134692 05/14 شمالی خراسان 28

 19139 56499 35/9 جنوبی خراسان 29

 103766 437844 88/11 البرز 30

 .همان:مأخذ

 

 استان در فقر نرخ ترینکم و بلوچستان و سيستان استان در فقر نرخ ترینبيش ،15 جدول اساس بر

 اما داراست، را فقر نرخ ینباالتر بلوچستان و يستانس استان که وجودی با .است بختياری و چهارمحال
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 ترینکم دارای بویراحمد و کهگيلویه استان همچنين .دارند قرار تهران شهرستان در فقير تعداد ترینبيش

 ترپررنگ )مناطق دهدمی نشان را استانی تقسيمات اساس بر کشور فقر نقشه زیر، شكل .است فقير تعداد

 .(هستند استان درتر بيش فقر نرخ دهندهنشان

 

 استاني تقسيمات اساس بر كشوری فقر نقشه .5 شكل
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 یبندجمع

 کشور در 1395 سال در فقر خط «تكراری اساسی نيازهای هزینه» روش کمک به مطالعه، ینا در

  شد. محاسبه

 یهاقسمت یتمام در ینبنابرا و است مطلق فقر خط دهندهنشان مطالعه، ینا در آمدهدست به ارقام

 یزندگ استاندارد حداقل کسب در یناتوان توانیم را مطلق فقر است. مطلق فقر فقر، از منظور مطالعه ینا

 ثيرأت تحت و کرده یبررس را جامعه در معيشت یهاحداقل به یدسترس عدم مطلق فقر کرد. یفتعر

 در ینبنابرا .پردازدیم یاساس يازهاین حداقل ينتأم موضوع به مطلق فقر نيست. جامعه در درآمد توزیع

 دچار که ییکشورها در اما باشد. نداشته وجود مطلق يرفق است ممكن یحت يشرفتهپ یکشورها از یبرخ

 یبررس ندارند، را یزندگ یهاحداقل به يابیدست امكان هنوز جامعه از یبخش یعنی هستند، مطلق فقر

 .ندارد اهميتی چندان مطلق فقر با مقایسه در نسبی فقر

 یاساس يازهاین حداقل ینههز روش اساس بر مطالعه این در 1395 سال برای مطلق فقر خط

 ینا در که شودمی انتخاب مرجع عنوان به یخوراک سبد یک روش ینا در است. شده محاسبه یتكرار

 این به دستيابی هزینه سپس .است شده انتخاب کيلوکالری 2100 کنندهتأمين یخوراک سبد مطالعه

 خط سبد، این تأمين هزینه شدن مشخص با .شودمی استخراج موجود، هایداده اساس بر فقرا برای سبد

 )سهم فقر خط حوش و حول در انگل یبضر معكوس از استفاده با سپس .آیدیمدست به خوراکی فقر

 آن انگل ضریب از استفاده منطق .شودمی زده تخمين کل فقر خط (خانوار هزینه کل از خوراکی هزینه

 نيز هایشهزینه یرسا است، فقر خط محدوده در خوارکش ینههز که یشخص شودمی فرض که است

  .است آن با متناسب

 بردارهای اطالعات از سرانه، هزینه اساس بر کشوری خانوارهای بندیدهک از پس پژوهش، این در

 به سپس .شد استفاده روستایی و شهری مناطق بندیخوشه برای اول دهک دو مسكن و خوراکی قيمت

 هایهزینه (،کشور هایاستان در خوراکی اقالم و مسكن قيمت اساس )بر شدهساخته شاخص کمک

 هایپژوهش نتایج اساس )بر اوليه حدس عنوان به (ید)جد کشوری اول دهک دو و کرده حقيقی را سرانه

 2100 دریافت با معادل هزینه ادامه، در .شدند گرفته نظر در اوليه فقرای عنوان به (کشور در اخير

 فقر خط آن، حوالی خانوارهای انگل ضریب کمک به و تعيين خوشه هر برای روزانه صورت به کيلوکالری

 .شدند مشخص خوشه هر در نهایی

 به ییروستا و یشهر مناطق در فقر سرشمار نرخ که دهدیم نشان فقر خط يينتع از حاصل نتایج

 خوشه به مربوط فقر خط مقدار ترینبيش شهری، مناطق در .است درصد 6/11 و 9/14 با برابر ترتيب

 درصد( 12 حدود فقر )نرخ تومان هزار 770 حدود يانهماه معادل سرانه فقر خط با تهران شهرستان

 حدود يانهماه معادل سرانه فقر خط یدارا يزن کشور يتپرجمع یشهرها یگرد به مربوط خوشه .است
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 در فقر خط مقدار ترینکم یی،روستا مناطق در است. درصد( 5/14 حدود فقر )نرخ تومان هزار 500

 حدود يانهماه معادل سرانه فقر خط با احمدیربو و کهگيلویه و یالما بلوچستان، و يستانس یهااستان

 خط با البرز و تهران یهااستان در فقر خط مقدار تریبيش و (5/13 حدود فقر )نرخ تومان هزار 200

 است. درصد( 5/14 حدود فقر )نرخ تومان هزار 430 حدود يانهماه معادل سرانه فقر

 و است نفر هر ازای به یعنی بوده سرانه ارقام ینا که داشت توجه یدبا شدهذکر ارقام خصوص در

 هاینههز یراز شود، استفاده معادل بعد از یدبا نفره، چند خانوار یبرا فقر خط به یلتبد یبرا آنكه یگرد

 طوری به .است شده داده توضيح گزارش متن در سازیمعادل نحوه خصوص در است. شده سازیمعادل

 هابچه و ،7/0 برابر بزرگسال دوم نفر یک، برابر خانوار هر در اول نفر استفاده، مورد استاندار اساس بر که

 یک یبرا يانهماه مطلق فقر خط آنكه یبرا روایناز  .شوندیم گرفته نظر در 5/0 معادل کدام یک هر

  .يمکن ضرب 7/2 در را سرانه ارقام یدبا يم،کن محاسبه را خوشه هر در نفره چهار خانوار

 سال در فقر خط برآورد از پس .است نابرابری و فقر روی بر مطالعه از اول گام فقر، خط محاسبه

 در شده معرفی روش از استفاده با فقر خط زمانی سری محاسبه گرفته،صورت مطالعه این در که 1395

 بر مطالعه ينهمچن کند. کمک فقر یرو بر یاقتصاد هایياستس يرتأث یبررس بهتواند می مطالعه، این

 جمله از فقر، کاهش هایياستس و فقرا با مرتبط هاییژگیو جمله از فقر با مرتبط موارد یرسا یرو

  بود. خواهد مطالعه ینا یبعد یهاگام

  



 

 ___________________________________________________________  

 

 

39 

 هاپيوست

 فقر خط نييتع یبرا ياساس یازهاين حداقل روش یهاگام فلوچارت .1 وستيپ

جمع آوری اطالعات خانوارها

دهک بندی خانوارها بر اساس هزينه 
سرانه بي دوام به صورت كشوری

خوراكي و )خوشه بندی بر اساس اطالعات قيمتي 
دو دهک اول كشوری( مسكن

محاسبه مقدار كالری 
دريافتي و هزينه های غذايي 

كالری برای فقرا 2100معادل 

حقيقي  سازی هزينه های بي دوام 
سرانه به كمک شاخص قيمت و 
دهک بندی مجدد خانوارها بر 

اساس هزينه های حقيقي

محاسبه خط 
فقر خوراكي 
برای هر 
خوشه

تعيين فقرای 
جديد غذايي 
در هر خوشه

تعيين ضريب انگل برای 
خط  1.1 و 0.9خانوارهای بين 

فقر خوراكي همان خوشه

( دهک دوم)فقرا 
ت يير كردند 

بله

خير

فقرا ت يير 
كردند 

بله

محاسبه خط فقر نهايي با تقسيم خط فقر 
غذايي بر ضريب انگل برای هر خوشه

خير

تعيين دهک دوم 
به عنوان فقرا

محاسبه مقدار كالری 
دريافتي و هزينه های 

 2100غذايي معادل 
كالری برای فقرا
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 گرفتن نظر در با ياساس یازهاين حداقل روش به فقر خط نييتع از حاصل جينتا .2 وستيپ

 یلوكالريك 2300

 طيف در متفاوتی موارد روزانه، نياز مورد کالری مقداری حداقل مورد در شد، اشاره گزاش در که طورهمان

 اساس بر فقر خط به مربوط نتایج گزارش، طول در .شودمی گرفته نظر در کيلوکالری 2300 تا 2100

 هایخوشه در فقر نرخ و فقر خط به مربوط نتایج قسمت، این در .شد ارائه و محاسبه کيلوکالری 2100

 .کنيممی ارائه روزانه نياز مورد کالری حداقل انعنو به يلوکالریک 2300 مقدار فرض با را روستایی و شهری

 

 1395 سال در شهری مناطق در (كيلوكالری 2300) اساسي نيازهای حداقل روش به فقر خط .1جدول

 سرانه فقر خط

 2300 با )متناظر

 (كيلوكالری

 سرانه فقر نرخ

 2300 با )متناظر

 (كيلوكالری

 

450612 3/20 

408221 8/21 

539362 5/20 

824248 9/16 

 .همان :مأخذ

 

  (يلوكالریك 2300 با )متناظر ياساس يازهاین حداقل روش به فقر خط .2جدول

 1395 سال در روستايي مناطق در

 سرانه فقر خط

 2300 با )متناظر

 (کيلوکالری

 سرانه فقر نرخ

 2300 با )متناظر

 (کيلوکالری

 

469897 8/24 

261692 17 

235318 6/8 

297383 5/14 

222799 34 

 .همان :مأخذ
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 مجلس یهاپژوهش مركز يافتيدر یكالر حداقل روش اساس بر فقر خط محاسبه .3 وستيپ

 اساسی نيازهای هزینه روش فقر، خط محاسبه برای هاپژوهش مرکز مطالعه در استفاده مورد اصلی روش

 حداقل یا غذایی مواد انرژی حداقل روش به فقر خط تخمين مطالعه این در حال این با .است تكراری

 در یدبا یعاد فرد یک که است ینا بر فرض مجدداً روش این در .است انجام شده  نيز دریافتی کالری

 کنندیم یافتدر يلوکالریک 2100 یرز که یافراد ینبنابرا کند. یافتدر يلوکالریک 2100 حدود در روز

 در مصرفی الگوی به توجه با که داشت توجه باید حال این با .برندمی رنج مطلق فقر از باالیی احتمال با

 ییغذا یمرژ اساس بر اما کند یافتدر يلوکالریک 2100 از ترکم روزانه فردی است ممكن موارد برخی

 يشب یه،تغذ یالگو و یزندگ يطمح به توجه با یفرد مقابل طرف در یا و گرفته يمیتصم ينچن خاص

  نشود. برآورده يازهایشن یرسا اما کند، یافتدر يلوکالریک 2100 از

 زده تخمين سرانه دوامبی مخارج و دریافتی کالری بين رگرسيونی معادله روش این در روهميناز

 یافق محور ینبنابرا و کنيممی رگرس یکالر مقدار بر را دوامیب کل سرانه ینههز که طوری به شودمی

 خط ،2100 یکالر با متناظر ینههز و بود خواهد دوامیب کل سرانه ینههز یعمود محور و یکالر يزانم

  .دهدیمدست به را فقر

 حداقل روش از ترساده ياربس یمحاسبات لحاظ به یافتیدر یکالر حداقل روش به فقر خط محاسبه

 جداگانه صورت به کل فقر خط و یخوراک فقر خط محاسبه به يازن ينهمچن و است یاساس يازهاین

 باعث هاینههز در توجه قابل تفاوت یراز يرد،گ صورت بندیخوشه تا است الزم يزن روش ینا در ندارد.

 مراحل محاسبات ینا انجام یبرا باشد. داشته یمتفاوت یرمقاد مختلف یهاخوشه در فقر خط تا شودیم

  است. شده انجام یرز

 اطالعات آوریجمع :اول گام

 .شودمی استخراج دوامبی سرانه کل هزینه و دریافتی کالری ميزان خانوارها، به مربوط اطالعات اول گام در

  یبندخوشه دوم: گام

 روش خصوص در قبل قسمت در .شوند بندیخوشه قيمتی، شباهت اساس بر هااستان تا است الزم

 نتایج از نيز مرحله این در مطالعه این در .شد داده توضيح تفصيلبه مطالعه این در بندیخوشه

  است. شده استفاده «یتكرار یاساس يازهاین حداقل ینههز» روش در گرفتهصورت بندیخوشه

  صدک هر یهامتوسط محاسبه سوم: گام

 کل اساس بر محاسبات ینبنابرا و است خانوار هزار 18 از يشب خانوار ـ هزینه داده خانوارهای کل تعداد

 ینههز اساس بر را هاداده توانمی محاسبات برای بنابراین .باشد داشته اریب حدودی تاتواند می خانوارها

 ینههز متوسط و صدک هر متوسط یافتیدر یکالر مقدار سپس و کرده بندیصدک دوامیب سرانه کل

  کرد. استخراج را صدک هر دوامیب کل سرانه
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 رگرسيون :چهارم گام

 این از هدف .کنيممی رگرس دریافتی کالری ميزان بر را دوامبی سرانه کل هزینه مرحله، این در

 .ندارد چندانی اهميت رگرسيون تبعی فرم و است دهندگیتوضيح ترینبيش آوردندست به رگرسيون،

 صورت به دیگر بار و ساده صورت به مقادیر رابیک که است شده پيشنهاد زیر تبعی فرم دو مطالعه این در

  .شوندیم رگرس هم بر یتمیلگار

(𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦)𝑖 + 𝛽2(𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦)𝑖
2 + 𝜀𝑖 

𝐿𝑛(𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛(𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑦)𝑖 + 𝜀𝑖 

 سطح در بار یک و موجود هایداده کل از استفاده با و خانوارها سطح در بار یک را باال رگرسيون

 نيز بار یک صدک، سطح در محاسبه همچنين .زنيممی تخمين صدک، هر متوسط از استفاده و صدک

 اعضای سایر با هاصدک این توجه قابل اختالف علت به حذف این .گيردمی صورت باال صدک 15 حذف با

 :است زیر شرح به که خوردمی تخمين رگرسيون هشت بنابراین .است نمونه

  خوشه هر یبرا خانوارها کل سطح در و یعاد مدل 

  خوشه هر یبرا صدک سطح در و یعاد مدل 

  خوشه هر یبرا باال صدک 15 حذف و خانوارها کل سطح در و یعاد مدل 

  خوشه هر یبرا باال صدک 15 حذف و صدک سطح در و یعاد مدل 

  خوشه هر یبرا خانوارها کل سطح در و یتمیلگار مدل 

  خوشه هر یبرا صدک سطح در و یتمیلگار مدل 

  خوشه هر یبرا باال صدک 15 حذف و خانوارها کل سطح در و یتمیلگار مدل 

  خوشه هر یبرا باال صدک 15 حذف و صدک سطح در و یتمیلگار مدل 

 ضرايب برآورد :پنجم گام

 2100 عدد جایگزینی و ضرایب آوردندست به با و آیدمیدست به ضرایب فوق هایرگرسيون تخمين با

 همان عدد ینا يقتحق در که آورددست به را آن معادل دوامبی سرانه کل مخارج توانمی کالری، جایبه

  است. فقر خط

  فقر خط برآورد ششم: گام

 .است کالری 2100 معادل که است دوامیبی سرانه کل هزینه فقر، خط شد، اشاره باال در که طورهمان

  .آیدیمدست به خوشه هر در روستایی و شهری فقر خط بنابراین و شودمی محاسبه خوشه هر در مقدار این

 

 دريافتي كالری حداقل روش از حاصل نتايج

 مختلف يونرگرس هشت اساس بر برآوردها یافتی،در یانرژ حداقل روش در که شد اشاره قبل قسمت در
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 یبرا شده( اصالح يينتع یبضر ترینيش)ب برآورد بهترین نتایج تنها قسمت این در .است گرفته صورت

  .شودیم ارائه یتمیلگار و یعاد مدل دو

 

 1395 سال در شهری نقاط دريافتي كالری حداقل روش به فقر خط .3جدول

 مدل سرانه فقر خط

 )تومان( ساده

 مدل سرانه فقر خط

 )تومان( لگاريتمي

 

322454 286646 

306730 280912 

325768 297772 

450010 397833 

 .همان :مأخذ

 

 1395 سال در روستايي نقاط دريافتي كالری حداقل روش به فقر خط .۴جدول
 ساده مدل سرانه فقر خط

 )تومان(

 لگاریتمی مدل سرانه فقر خط

 )تومان(

 

261021 233080 

234113 212916 

231235 215054 

234275 216431 

200274 178010 

 .همان :مأخذ

 

 نشان روستایی و شهری مناطق در دریافتی کالری حداقل روش به فقر خط وردآبر از حاصل نتایج

 يازهاین حداقل روش یرمقاد از تریينپا روش ینا در فقر خط یبرا آمده دستهب مقادیر که دهدمی

 يازهاین حداقل روش به نسبت روش ینا هایيچيدگیپ شد، اشاره يزن قبالً که طورهمان .است یاساس

 ترپایين آمدهدست به مقادیر فقر، خط تخمين برای هاقيمت نكردن درگير به توجه با و بوده ترکم یاساس

 .اندشده برآورد ترکم ایخوشه بين فاصله و دیگر روش از
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