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  2رحمان سعادت

 3يمسلم قاسم

  

  13/9/1390: تاريخ پذيرش         22/10/1389 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

 با كشور كل همچنين و كرمانشاه استان روستايي و شهري مناطق فقر خط ميزان بررسي به مقاله اين

  سالهاي طي) ISUR( تكراري نامرتبط ظاهر به هايرگرسيون روش و خطي مخارج سيستم از استفاده

  . پردازد مي 1374 - 86 

 روندي سالها اين طي كرمانشاه استان روستايي و شهري مناطق در فقر خط كه دهد  مي نشان نتايج  

 كرمانشاه، استان روستايي و شهري مناطق در كه است آن از حاكي ها يافته همچنين است؛ داشته صعودي

  . باشد مي دارا را فقر خط از سهم بيشترين "دخانيات و ها آشاميدني ها، خوراكي" گروه

 را فقر خط از سهم بيشترين ،"دخانيات و ها آشاميدني ها، خوراكي" گروه نيز كشور روستايي مناطق در  

  . باشد  مي "سوخت و مسكن" گروه به متعلق فقر خط از سهم بيشترين كشور، شهري مناطق در اما دارد،

 روستايي هم، و شهري مناطق در هم دهد، مي نشان تحقيق نتايج نيز هاي درآمدي كشش مورد در  

 .باشند  مي لوكس "اثاثيه و لوازم" همچنين و "ساير" گروه استان كرمانشاه،

  

 ISUR استان كرمانشاه، ،يخط مخارج ستميس فقر، خط معاش، حداقل :يديواژگان كل

 D11 :JEL ،C51 ،C33 يطبقه بند

                                                                                                                   
حداقل معاش مناطق شهري و روستايي استان كرمانشاه و "اين مقاله از پايان نامه مسلم قاسمي با عنوان . ١

 .  تحت راهنمايي دكتر رحمان سعادت در دانشگاه سمنان استخراج شده است "مقايسه با كل كشور

 saadatrah@yahoo.com            استاديار دانشگاه سمنان. ٢

 E-mail: ghasemi.moslem1982@gmail.com  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه سمنان. ٣
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  مقدمه

 شروع با ويژه به و 1970 دهه اواخر از اما است بوده مطرح جهاني مسأله يك عنوان فقر به همواره

 از بسياري توسط سازي خصوصي و سازي آزاد ساختاري، اصالح برنامة پذيرش دليل به 1980 دهه

   .گرفت قرار توجه مورد بيشتري با شدت پذير آسيب هاي گروه از حمايت و فقر جهان، كشورهاي

 هايي بيني پيش اقتصادي ساماندهي طرح توسعه و هاي  برنامه قالب در فقر با مبارزه براي نيز ايران در  

  . است شده تنظيم و تهيه فقرزدايي اليحه بار چندين و گرفته صورت

 درك و شناخت در كه است اي پيچيده مسائل از محروميت و فقر اجتماعي - ياقتصاد بررسي  

 شده تعريف گوناگون هاي صورت به فقر. كرد توجه متعددي متغيرهاي و عوامل به الزاماً بايد آن

 يافته تغيير فرهنگي، و اجتماعي سياسي، اقتصادي، تحوالت اثر بر و زمان طي آن مفهوم و است

 توليد، كاهش موجب خود اين كه دهد مي كاهش را جامعه در مؤثر تقاضاي فقر، گسترش. است

 و تجزيه و فقر آماري مطالعة ن رويا از. گردد مي فرهنگي و اجتماعي هاي ناهنجاري بروز و اشتغال

 برنامه راهنمايي براي مناسبي روش تواند مي استان و كشور در سطح مردم معاش حداقل تحليل

 و پايدار توسعه سوي به حركت و باشد فقرزدايي هاي برنامه تدوين جهت گذارانسياست و ريزان

   .نمايد تر آسان را اي منطقه ريزي برنامه

 ما كه نيست اي ساده پديده فقر كه است اين شويم، مي متوجه فقر مورد در كه يا نكته اولين  

 ارائه فقير، و فقر بعدي چند تيماهدليل به. كنيم تعريف آن را ديدگاه يك كارگيريبه با بتوانيم

 مي مرتبط مادي هاي خواسته به ان كرد، فقريتوان ب  يم. است مشكل آن از دقيق و جامع يتعريف

 مسكن، خوراك، تأمين زمينه در نيازها حداقل شدن برآورده در ناكافي ابزارهاي دليل به كه شود

 اعمال و شغلي هاي فرصت به دسترسي عدم با وضعيت اين و آيد مي وجود به تحصيل و بهداشت

 به فقر كه داشت اظهار توان ت، مييدر نها .گيرد مي خود به تري وخيم حالت مختلف، هاي تبعيض

 تأمين ريالي هزينة. نباشد برخوردار معاش حداقل از خانوار يا فرد كه شود مي اطالق وضعيتي

   .است فقر موسوم خط به معاش حداقل

لذا . ت مقابله با بحران فقر، الزم است خط فقر در جامعه محاسبه شوديبا توچه به ضرورت و اهم  

 استان ييروستا و يشهر مناطق يخانوارها) معاش حداقل( فقر شده است خط ين مقاله سعيدر ا

  . محاسبه شود ن كل كشوريكرمانشاه و همچن

 استان ييروستا و يشهر يخانوارها كه يمعاش حداقل آوردن دستبه يبرا پژوهش، نيا در  

 يخط مخارج ستميس قيطر از آنها يرو بر ليتحل و خانوارها يمصرف رفتار از اند، كرده تجربه

 يط ييكاال مختلف يها گروه به مربوط اطالعات و آمار از فقر، خط محاسبه در شده و استفاده

 ريتفس و محاسبه به فقر، خط نيتخم بر عالوه نيهمچن. است دهيگرد استفاده 1374-86 يسالها
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  .شود يم پرداخته ييكاال يها گروه متقاطع و يدرآمد ،يمتيق يها كشش

  

  ات موضوعيادب

 مورد شود، بيشتري كمك بايد مي اطالعاتي چه پايه بر و جامعه از قشر كدام به اينكه و فقر موضوع

ده و چند يچيت پيل ماهيبه دل. باشد مي اقتصادي -اجتماعي مسائل سياستگذاران افزون روز توجه

بودن مقوله فقر  يبه هنجار يفقر ارائه شده است، اما همه به نوع يبرا يف متفاوتيفقر، تعار يبعد

ر مشخص ير فقير را از غيتوان فق ين شده، مييش تعيف از پيد دارند و معتقدند تنها با تعاريتأك

 جزء و بوده دانشمندان مطالعه و نظر مورد موضوعات از يكي فقر موضوع رباز،يد از گرچه. كرد

 از فقر مطالعات كاربردي، و علمي و جدي طور  به اما است، شده مي محسوب آنان فكري هاي دغدغه

  . گرديد آغاز 1راونتري و بوت تحقيقات با 19 قرن اواخر

نتايج  1880گيري ميزان فقر در دهه  بوت با مطالعه ميداني در لندن جهت اندازه ،براي اولين بار  

راونتري به اين منظور  1901تحقيقات . منتشر كرد 1897و  1892هاي  تحقيقات خود را بين سال

مقايسه  ،با وضعيت فقري كه بوت در لندن تحقيق نموده بود 2بود كه وضعيت فقر را در شهر يورك

  . كند

و اين خود موجب  ؛در صدد برآمد تا خط فقر را تعريف نمايد 1904 سال در 3ريكا هانتردر آم  

 يدانيقات ميتحق .را نام برد 4"رفاه حد اقل"توان مفهوم  تحقيقات ديگري گرديد كه از آن جمله مي

 ياز خانوارها يا ن خصوص بود، با انتخاب نمونهيدر ا يريگكه مبتكر روش نمونه 5يفقر توسط باول

تحت  يكتاب 7به همراه هارست 1915آرتور باولي در سال . آغاز شد 6نگيديدر شهر ر يكارگر

 گزارشي "اقتصادي مشترك كميته" 1949 سال در .نمود را نگارش 8"سطح زندگي و فقر"عنوان 

  گونه به آمريكا در فقر مشكل كه بود 60 دهه در بنابراين،. داد انتشار درآمد كم خانوارهاي درباره

  .گرفت قرار مطالعه مورد يافته نظام

ت فقر و عوامل مؤثر يوضع يبه بررس يفيبا استفاده از روش آمار توص) Schiller, 1989( 9لريش  

موجود در بازار كار در  يها تيالت، اشتغال، سن سرپرست خانوار و محدوديتحص يعنيمؤثر بر آن 

                                                                                                                   
1. Booth & Rowntree 

2. York  
3. Hunter  
4. Minimum Comfort  
5. Bowley  
6. Reading  
7. Harst  
8. Livelihood and Poverty   
9. Bradley R. Schiller  
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  .كا پرداخته استيجامعه آمر

ر ي، تأثيا  تك معادله يون هاي، با استفاده از رگرس)Amjad & Kamal, 1997( 1امجد و كمال  

 يبررس 1963-1993دوره  يبر حجم فقر را در كشور پاكستان برا ير عوامل كالن اقتصاديتأث

نسبت به بخش  يع درآمدها، اصالح رابطه مبادله بخش كشاورزيت، بهبود توزياند و در نها نموده

را مناسب  ييد غالت و مواد غذايش توليشتر و افزايب يخارج يها هيصنعت، كاهش تورم، ورود سرما

  .اندنموده يكاهش فقر در پاكستان معرف ين راه برايتر

 فقر يبرا يمختلف خطوط گوناگون، يروشها و دسترس در يآمارها از استفاده با زين رانيا در  

  .شود يم اشاره آن مورد چند به نمونه يبرا نجايا در كه است شده برآورد

 يشهر يخانوارها مصرف يآمارها بر اساس 1355در سال  يميعظ انقالب، از قبل مطالعات در  

بود كه به صورت  ين كسياو اول. كرده است برآورد 1351 سال يبرا را فقر خط ران،يا ييو روستا

 يها نهيهز يا هيتغذ يمحتوا به توجه با كه فقر، خط نيا. ، خط فقر را محاسبه كرديجامع و علم

  ). 1378، يصمد(است  آمده 1 جدول در شده، برآورد كشور ييروستا و يشهر مناطق در خانوار

 

  )ال در سالير( 1351برآورد خط فقر در سال  .1جدول 
  حداكثر  حداقل  شرح

  30870  12400  مناطق شهري

  21910  9630  مناطق روستايي

  1378صمدي، : مأخذ

  

 كه گرفته صورت فقر خط نهيزم در يگوناگون مطالعات زين ياسالم انقالب يروزياز پ پس  

  :ديآ يم يدر پ آنها نيمهمتر

 يبرا الزم نهيهز محاسبه از پس يميعظ ،"رانيا اقتصاد يافتگين توسعه يمدارها" كتاب در  

دست  به رقم شكر، و قند و ينبات روغن قرمز، گوشت نان، يكاالها از ياساس يازهاين حداقل نيتأم

 عدد در باشد، مي كاال قلم چهار اين هزينه با برابر حداقل اقالم ساير هزينه كه فرض نيا با را آمده

  . است نموده برآورد را فقر خط شكل بدين و ضرب 2

 و سيستان استان در فقر عمق و گستره" عنوان با اي مقاله در) 1379(  حداد كشاورز 

 1363-76 دوره طي استان اين فقر خط سنجش به يافت، انتشار 1379 سال در كه "بلوچستان

                                                                                                                   
1. Rashid Amjad & A.R.Kamal  
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 عمق سپس و گستره ابتدا قيمت، شاخص و خانوار بودجه آمار از استفاده آن، با كه در كرده اقدام

 كاربرد فقر، خط سنجش براي قيو در تحق گرديده برآورد استان روستايي و شهري مناطق در فقر

  . شده است محاسبه فقر خط روش، نيا با و يابيارز مناسب يگر – استون يخط مخارج ستميس

 استان شهري مناطق در فقر خط برآورد" عنوان تحت خود نامه پايان در) 1379( حكمتي  

 نامه پايان اين در وي. پرداخته است فقر خط برآورد به ،"كشور كل با آن تطبيقي مقايسه و تهران

 از حداقلي عنوان به شهري خانوارهاي كه را اي هزينه ،)LES( خطي مخارج سيستم كمك به

 مخارج آمار از فقر خط تخمين براي نامه، پايان اين در. دست آورد به اند، كرده تجربه مخارج

 يها شاخص فقر، خط نيتخم بر عالوه و دهيگرد استفاده ييكاال گروه 8 در 1369- 78 يسالها

  .است شده محاسبه زين فقر خط ريز يخانوارها درصد و ها كشش رينظ يگريد

 استان شهري مناطق در فقر اي مقايسه بررسي" عنوان با خود رساله در) 1377( نتاج يغالم  

 خط گري، استون) LES( مدل وسيله به و داده قرار توجه مورد را »ذهني فقر« ،"كشور و مازندران

 يك براي ساالنه الزامي مخارج حداقل دست آمده، به برآوردهاي براساس زده كه تخمين را فقر

 معادل 1369 سال در مازندران استان در نفر 9/4 خانوار بعد متوسط با شهري خانوار

 به يعني ريال 6311840 رقم به 1375 سال در كه بوده الير 129300 ماهانه يا ريال1551400

 حداقل رقم يعني است؛ رسيده نفر 7/4 بعد متوسط با خانواري براي ماه در الير 526000 حدود

 درصد 306 معادل رشدي با ماه در الير 129300 از استان شهري جامعه در زيستن براي مخارج

  .رسيد 1375 سال در الير 526000 حدود به

 خط ISUR ياقتصادسنج مدل و يخط مخارج ستميس از استفاده با) 1387( يمالك و يابونور  

. اندكرده يبررس ياقتصاد توسعه برنامه سه طي را سمنان استان روستايي و شهري مناطق در فقر

 ييروستا و يشهر مناطق حسب بر خانوارها يمصرف خدمات و كاالها يبند ميتقس با كه يطور به

 1383 تا 1368 يسالها طول در استان ييروستا و يشهر مناطق در فقر؛ خط ،ياصل گروه هشت به

 مناطق در يبررس مورد توسعه برنامه سه يط فقر خط كه انددهيرس جهينت نيا به و شده برآورد

 يباال نرخ ش،يافزا نيا ياصل علل از يكي و داشته يشيافزا يروند سمنان، استان ييروستا و يشهر

 افزايش اقتصادي توسعه اول برنامة در سمنان استان در فقر هاي شاخص نيهمچن بوده و تورم

  .است داشته كاهش نسبي صورت به اقتصادي توسعة سوم و دوم برنامة طي ولي يافته،

 در معاش حداقل يريگاندازه به يخط مخارج ستميس از استفاده با) 1386( همكاران و يمحمد  

 يشهر مناطق در معاش حداقل كه دنديرس جهينت نيا به و پرداختند الميا استان يشهر مناطق

 27287271 به 1383 سال در رقم نيا كه بوده الير 6460500 با برابر 1374 سال در الميا استان

  .است دهيرس الير
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 و يشهر مناطق كنندگان مصرف رفتار يبررس به يا  مقاله در) 1389( ينيحس فخر و ينيام   

 معادالت ستميس روش و يخط مخارج ستميس از استفاده با كشور كل و كردستان استان ييروستا

 نيشتريب كه دهد يم نشان جينتا پرداخته 1369-86 يزمان دوره در) ISUR( نامرتبط ظاهر به

 ييروستا مناطق و كردستان استان ييروستا و يشهر مناطق در يشتيفرامع مخارج به يينها ليم

. باشد يم ريسا گروه به مربوط كشور، يشهر مناطق در و ها يخوراك گروه به مربوط كشور،

 و يشهر مناطق از كمتر استان ،ييروستا و يشهر مناطق يبرا معاش حداقل مجموع نيهمچن

  .است كشور ييروستا

  

  يشناسروش 

 1941در سال  1توسط لسر يستميكاالها و خدمات به صورت س ييه مطالعات نهاياول يها هيپا

رفتار مصرف كننده تا ارائه تابع  يدر بررس يتجرب يه و كاربردهايان نظريشكاف م. شكل گرفت

نه ين زميدر ا ين مدل جامع تجربيادامه داشت اما اول 1948در سال  2نيراب –ن يت كاليمطلوب

شناخته شده جهت مطالعات تقاضا  ين مدل از الگوهايارائه شد كه ا 1954توسط استون در سال 

  ).1384نژاد،  يخسرو(معروف شده است ) LES( يستم مخارج خطيبوده و به س

 ير بوده و از فرم تبعياستخراج شده كه جمع پذ يگر –ت استون يستم از توابع مطلوبين سيا  

  :كند كه يم يرويپ يخاص

U � ∏ �q� � γ�	
��
��  

: به شرط آنكه  �q� � γ�	 � 0       , β� � 0    , ∑ β� � 1  

ام در سبد خانوار، i  يكاال �qشود،   يام محسوب مi  يكاال يحداقل مصرف برا �γكه در آن   

β� يكاال يكشش مصرف  i ام وU كند،  يان ميت بين تابع مطلوبيآنچه ا. باشد يت ميسطح مطلوب

 يكند، تابع  يافت مياز كاالها در يكه مصرف كننده از مصرف سبد يتين است كه مجموع مطلوبيا

ت ين مازاد در مطلوبياز مصرف آن كاالست و سهم ا يضرب مازاد مصرف هر كاال بر حداقلاز حاصل

ت خاطر يرضا يياز مصرف كاال يب، مصرف كننده زمانين ترتيبد. همراه است �βمانند  يكل با توان

شتر ير كرد، بيتعب �γا ي» حداقل معاش«توان آن را  يكه م ياز حداقلكند كه مصرف او  يدا ميپ

 يت كه بر رويكنواخت تابع مطلوبيل يتبد(م يريدر نظر بگ يتمين تابع را به صورت لگارياگر ا. باشد

  :  م داشتي، در آن صورت خواه)ر نخواهد گذاشتيمقدار حداكثر آن تأث

logU � ∑β� log�q� � γ�	   

                                                                                                                   
1. Lessier  
2. Klein & Robin 
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�q كـه     � γ� وM � ∑p� q�  ل يحـال تـابع الگرانـژ را تشـك    . باشـد  يت بودجـه مـ  يمحـدود

  :ميده يم

L � ∑β� log�q� � γ�	 � λ�M � ∑p� q�	   
  :1م داشتيخواه ينگين شرط بهياول يبا اجرا  

 )2 (                  �L
�!�

� 0 " 
�
#�$%�

� λp� & β� � λ�p�q� � p�γ�	  

  :ميزن يرا جمع م) 2(دو طرف رابطه   
∑β� � λ�∑p�q� � ∑p� γ�	   

  :م داشتيجه خواهيدر نت  

)3(                         1 � λ�M � ∑p� γ�	& λ � �
M$∑(�%�

  

λ ميكن يم يگذاريجا) 2(را در رابطه ) 3(دست آمده از رابطه  به:  

 β� � �
M$∑(�%�

�p�q� � p�γ�	  

  :ديآ يدست م ر بهيز يساده، توابع تقاضا ييجاك جابهيپس از   

q� � h��p,M	 & q� � γ� � 
�
(�
�M � ∑p�γ�	    , i � 1,2,, , n   

 �γد كه در آن، يآ  يدست م كاال به n يدستگاه تقاضا برا �pبا ضرب كردن رابطه فوق در   

ل يم �βاست و  2حداقل معاش يمجموع مخارج الزم برا �p�γ∑ام بوده و  i يحداقل مصرف كاال

  .باشد  يم "يشتيبه مخارج فرامع ييل نهايم"ا همان يبه مصرف مازاد درآمد حداقل معاش  يينها

)4(                              p�q� � p�γ� � β��M � ∑p�γ�	  

متها و مخارج كل است، ياز تمام ق ينه هر كاال تابعيمعادالت كه بر اساس آن، هزن دستگاه يبه ا  

ها مثبـت   �β، يگر –ت استون يبا توجه به ساختار تابع مطلوب. شود يگفته م يستم مخارج خطيس

�β∑بوده و شرط  � ، كشش يستم مخارج خطين در مدل سيسازد؛ همچن يتابع را شبه مقعر م 1

  .پست را ندارد يح كاالهايتوض ييتوانا LESستم ين، سيباشد و بنابرا يهمواره مثبت م يدرآمد

  

  ح مدليتصر

به منظور برآورد . باشد يم) LES( يستم مخارج خطين پژوهش، مدل مورد استفاده، سيدر ا

ستم مخارج يس. استفاده شده است) ISUR( يبه ظاهر نامرتبط تكرار يهاونيح مدل از رگرسيصح

                                                                                                                   
  :مشتق گرفته شود، داريم λرانژ فوق نسبت به مقادير مختلف كاالها و گچنانچه از تابع ال .١

  
./
.01

� 21
31$41

� 567 � 0 

  
./
.8
� �9 � ∑67 :7	 � 0 

2. Supernumerary Expenditure  
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  :استر يبه صورت ز يخط

c� � p�q� � p�γ� � β�<Y � ∑ γ�p��
�� > � ε�   

 يستم مخارج خطيمجهول رابطه س يپارامترها �βو  �γها معلوم، اما  �cو  �Y ،pدر رابطه فوق   

باشد كه   يانگر جزء اختالل ميز بين �εبرآورد شوند؛  يد با استفاده از روابط اقتصاد سنجيهستند و با

  .شود  يبه مدل افزوده م ياقتصاد سنج يبه هنگام برآوردها

ن كوتاه نمودن معادالت يو همچن ياقتصاد سنج ين هايدر تخم يش درجه آزاديل افزايبه دل  

ان نامه، به شش ين پايهشت گانه مورد استفاده به منظور برآورد خط فقر در ا يها ، گروهينيتخم

ات، مسكن و سوخت، پوشاك يها و دخان يدنيها، آشام يخوراك: اند كه عبارتند از افتهيل يگروه تقل

  . ريه و خدمات خانوار و گروه سايو كفش، بهداشت و درمان، لوازم، اثاث

ل و آموزش و كاالها ي، تحصيحات و سرگرميحمل و نقل و ارتباطات، تفر: ر عبارتند ازيگروه سا  

  .و خدمات متفرقه

ران و مخارج يار اات مركز آمياز نشر ييو روستا يشهر يكاالها و خدمات مصرف يشاخص بها  

نكه سه گروه يبا توجه به ا. اند ه شدهيران تهياز مركز آمار ا ييو روستا يشهر يخانوارها يمصرف

ر در نظر يل، و متفرقه با هم ادغام شده و به عنوان گروه سايح و تحصيحمل و نقل، تفر ييكاال

  : ميا هر محاسبه كردير را به صورت زيگروه سا يگرفته شده است، لذا شاخص بها

                   EABhCD � ∑E�  
 PABhCD � ∑ w�p��G  
 w� � E�

EIJhKL
  

 ييوزن گروه كاال �wو  ييگروه كاال يشاخص بها �p، ييمخارج گروه كاال �Eن روابط يكه در ا  

 ين وزنيانگير، ازميمت گروه سايمحاسبه شاخص ق يطوركه مالحظه شد، براهمان. باشد يم

  .ميا استفاده كرده

نوشته  ييشش گروه كاال يستم براين سي، اگرچه ايستم مخارج خطيبرآورد مدل سدر   

جه صفر شدن ياجزاء اختالل و درنت يل همبستگيشود اما در عمل و به هنگام برآورد مدل به دل يم

ه ياز معادالت را از مدل كنار گذاشت و به برآورد بق يكيد ين اجزاء، بايانس اينان كوواريدترم

�β∑د يق قيمعادله حذف شده را از طر ياخته و پس از آن، پارامترهامعادالت پرد � دست  به 1

  .آورد

ستم ين متقاطع در سيو همچن يو درآمد يمتيق يدست آوردن كشش ها  اكنون به منظور به  

  :ميكن ير استفاده مي، از رابطه زيخط يتقاضا

)6 (                                q� � γ� � 
�
(�
MM � ∑pNγNO  
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  .ميريگ يمشتق م Mنسبت به ) 6(، از رابطه يمحاسبه كشش درآمد يبرا  

 
�#�
�M

� 
�
(�

  

)7 (                            EM � �#�
�M

· M#� & EM � β� R M
(�#�

S  

  .باشد يز مثبت مين يمثبت اند، لذا كشش درآمد يهمگ �γو  �qها و  �βكه  يياز آنجا  

مشتق  �p يعني �q يمت كاالينسبت به ق) 6(از رابطه  يخود يمتيمحاسبه كشش ق يبرا  

 . ميريگ يم يجزئ

                                                                  
�#�
�(�

� $
�
(�T
�M � ∑p�γ�	 � 
�%�

(�
 

  :             يعني يخود يمتيبا توجه به فرمول كشش ق  

)8(                        E� � �#�
�(�

· (�#�  

  :ميدار

E�� � $
�
(�#�

UMM � ∑pNγNO � p�γ�V                               

                      E�� �
$
�(�%�$
�MM$∑(W%WO

(�#�
  

β�MMحال اگر مقدار    � ∑pNγNO  تابع مخارج، محاسبه شده و در رابطه فوق قرار ) 5(از رابطه

��E، رابطه يداده شود، پس از مرتب ساز � X�1 � β�	 (�%�(�#�
Y � اگر . دست خواهد آمد به 1

γ� � ��Eباشد، آنگاه  0 Z   .خواهد بود 1

  :ميريگ يم يمشتق جزئ pNنسبت به ) 6(دست آوردن كشش متقاطع از رابطه  به يبرا  
[#�
[(W

� � 
�%W
(�

                                                                         

E�N � �#�
�(W

· (W#�                   E�N � � 
�
(�#�

· pNγN 

                    

ن، ياست و بنابرا يمتقاطع همواره منف يمتيكه همه اجزاء مثبت اند، لذا كشش ق يياز آنجا  

  .گرنديكديكاالها مكمل 

  

  يج تجربينتا

 ييو روستا يمناطق شهر يتوان خط فقر را برا يدست آمده از محاسبات، م ج بهيبا توجه به نتا

 يمعنادار بوده و با تئور و) مثبت(م مورد انتظار يعال يب دارايضرا يتمام. دست آورد استان به

LES  0كه براساس آن<β
i
  . است، انطباق دارند 1>

به  ييل نهاين ميشترياستان كرمانشاه، ب ييو روستا يدهد كه در مناطق شهر يج نشان مينتا  
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β(مخارج فرامعيشتي 
i

در  كهطوري  است؛ به "ها و دخانيات  ها، آشاميدني  خوراكي"مربوط به گروه ) 

درصد از مخارج خود  28استان كرمانشاه، خانوارها پس از برآورد حداقل معاش خود،  يمناطق شهر

 38استان كرمانشاه،  ييكنند و در مناطق روستا  يات ميها و دخان يدنيها، آشام يرا صرف خوراك

  .شود يات ميها و دخان  يدنيها، آشام يخانوارها صرف گروه خوراك يشتيدرصد از مخارج فرامع

  

 استان كرمانشاه ييو روستا يشهر يخانوارها يشتيبه مخارج فرامع ييل نهايج برآورد مينتا .2جدول 

  ييكاال يها گروه
  ييمناطق روستا  يمناطق شهر

β�  R]  β�  R]   
  99/0  38/0  99/0  28/0  اتيها و دخان  يدنيها، آشام يخوراك

  97/0  13/0  98/0  08/0  پوشاك و كفش

  97/0  15/0  96/0  13/0  خانواره و خدمات يلوازم، اثاث

  98/0  08/0  99/0  26/0  مسكن و سوخت

  96/0  12/0  98/0  03/0  بهداشت و درمان

    14/0    22/0  ر كاالهايسا

    1    1  جمع

  هاي تحقيق  يافته: منبع
  

∑برآورد شده و با استفاده از رابطه  يبا داشتن پارامترها   γ�p� حداقل (توان خط فقر  يم

) حداقل معاش(خط فقر  4و  3جداول . محاسبه كرد ييكاال يها گروه يبرارا در هر سال ) معاش

ال يبر حسب ر ييكاال يها ك گروهياستان به تفك ييو روستا يمناطق شهر يساالنه و ماهانه را برا

 مطالعه مورد دوره اول سال در استان يشهر مناطق ساالنه) معاش حداقل(فقر  خط. دهد ينشان م

است و  دهيرس الير 29801148 به مطالعه مورد دوره يانيپا سال در كه باشد يم الير 4801368

ساالنه در سال اول دوره مورد مطالعه ) حداقل معاش(، خط فقر ييدر مورد مناطق روستا

. ده استيال رسير 28227523دوره مورد مطالعه، به  يانيباشد كه در سال پا يال مير 5466593

ب يمورد مطالعه به ترت يسالها يط استان ييو روستا يشهر مناطق ساالنه متوسط حداقل معاش

در مناطق  يمورد بررس يزان حداقل معاش در سالهايم. باشد يال مير 14419812و  14510842

  .است داشته رشد درصد 76/14 ييروستا در مناطق و درصد 5/16 انهيسال متوسط طور به يشهر
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 )الير( كرمانشاه استان يشهر مناطق ماهانه و ساالنه) معاش حداقل( فقر خط .3جدول 
 ماهانه ساالنه ريسا بهداشت مسكن لوازم پوشاك خوراك سال

1374 2246510 632048.8 104295.7 1421488 379429.5 17595.41 4801368 400114 

1375 2366324 850310.2 123053.9 1920701 510267.2 22430.46 5793088 482757.3 

1376 2643394 967019.4 131307.5 2504527 645466.2 24877.52 6916592 576382.6 

1377 3362277 1017038 140311.5 3020663 789387.7 28437.49 8358114 696509.5 

1378 4230928 1083729 161070.6 3587566 981283.1 34394.49 10078971 839914.2 

1379 4425626 1177702 179578.7 4256004 1186262 38057.33 11263230 938602.5 

1380 4635300 1233783 185831.4 5051360 1367254 40872.28 12514402 1042867 

1381 5870881  1283802 196336 6041325 1589679 44603.23 15026626 1252219 

1382 6664648 1382322 215344.4 7158209 1857896 50083.69 17328503 1444042 

1383 7488368 1515704 250109.6 8461240 2180629 56250.05 19952301 1662692 

1384 8117391 1643024 279622.5 9442744 2522988 59882.33 22065651 1838804 

1385 9001019 1780953 311636.6 10711930 2871888 63528.5 24740955 2061746 

1386 10985436 2043170 361658.5 12979542 3360349 70991.92 29801148 2483429 

  هاي تحقيق يافته: منبع

  

 )الير(استان كرمانشاه  ييمناطق روستا ماهانه و ساالنه )حداقل معاش(خط فقر  .4جدول 
 ماهانه ساالنه ريسا مسكن لوازم بهداشت پوشاك خوراك سال

1374 3220395 720388.7 214946.3 179083 587629.2 544150.6 5466593 455549.4 

1375 3392149 969156.1 289065.8 211292.2 793999 711877.8 6367540 530628.4 

1376 3789331 1102177 365655.8 225464.2 1035347 799649.5 7317625 609802.1 

1377 4819858 1159187 447187.2 240924.6 1248712 912070.6 8827939 735661.6 

1378 6065077 1235199 555895.7 276569.5 1483064 1098553 10714359 892863.2 

1379 6344178 1342307 672016.1 308349.2 1759390 1216337 11642578 970214.8 

1380 6644748 1406226 774548 319085.6 2088182 1308347 12541138 1045095 

1381 8415966 1463236 900551 337122.7 2497424 1419567 15033866 1252822 

1382 9553839 1575526 1052496 369761.3 2959133 1596906 17107661 1425638 

1383 10734650 1727551 1235324 429455.7 3497793 1792491 19417264 1618105 

1384 11636361 1872665 1429270 480131.5 3903537 1906447 21228411 1769034 

1385 12903049 2029872 1626921 535101.8 4428206 2041912 23565063 1963755 

1386 15747732 2328739 1903634 620992.9 5365615 2260811 28227523 2352294 

  هاي تحقيق  يافته: منبع
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كشور  ييدهد كه در مناطق روستا

مربوط به ) 

كشور،  يي

ها،  يدرصد از مخارج خود را صرف خوراك

به مخارج  

درصد از  34

 كشور

  مناطق روستايي

R]   

99/0  

99/0  

99/0  

99/0  

98/0  

  

  

رحمان سعادت و مسلم قاسمي 

دهد ياستان كرمانشاه را نشان م

استان كرمانشاه

دهد كه در مناطق روستا

) �β( يشتيبه مخارج فرامع

ييكه در مناطق روستا

درصد از مخارج خود را صرف خوراك

 ييل نهاين مي

34كشور  يكه در مناطق شهر

كشور ييو روستا ي

مناطق روستايي

β�  

32/0  99

10/0  99

12/0  99

06/0  99

19/0  98

21/0  

1  

٠

١٠٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠
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استان كرمانشاه را نشان م يي

استان كرمانشاه ييو روستا

دهد كه در مناطق روستا يده، نشان م

به مخارج فرامع يي

كه در مناطق روستا ين معن

درصد از مخارج خود را صرف خوراك

يشتريكشور، ب ي

كه در مناطق شهر

يشهر يخانوارها ي

  مناطق شهري

R]  

99/0  

99/0  

99/0  

97/0  

99/0  

  

  

٠

١٠٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠

٧� ٧� ٧�

بررسي حداقل معاش مناطق شهري و روستايي 

ييو روستا يروند خط فقر در مناطق شهر

  

و روستا يروند خط فقر مناطق شهر

  تحقيق                                

ده، نشان مير ارائه گرد

ييل نهاين ميشتر

ن معنياست؛ بد "ات

درصد از مخارج خود را صرف خوراك 32خانوارها پس از برآورد حداقل معاش خود، 

يكنند؛ اما در مناطق شهر

كه در مناطق شهر ين معنيباشد؛ بد

  .شود ير مي
  

يشتيبه مخارج فرامع

مناطق شهري

β�  

16/0  

10/0  

09/0  

06/0  

25/0  

34/0  

1  

٧� ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠
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بررسي حداقل معاش مناطق شهري و روستايي 

روند خط فقر در مناطق شهر

روند خط فقر مناطق شهر

تحقيق                                

ر ارائه گرديج برآورد شده كه در جدول ز

شترياستان ب ييو روستا

اتيها و دخان يدن

خانوارها پس از برآورد حداقل معاش خود، 

كنند؛ اما در مناطق شهر يات م

باشد؛ بد ير ميمربوط به گروه سا

يخانوارها صرف گروه سا

به مخارج فرامع ييل نهايج برآورد م

  هاي كااليي

  ها و دخانيات

  پوشاك و كفش

  لوازم، اثاثيه و خدمات خانوار

  مسكن و سوخت

  بهداشت و درمان

  

٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣

رو�����

بررسي حداقل معاش مناطق شهري و روستايي 

روند خط فقر در مناطق شهرالف، 

روند خط فقر مناطق شهر .نمودار الف

تحقيق                                 هاي يافته: منبع

ج برآورد شده كه در جدول ز

و روستا يمانند مناطق شهر

دنيها، آشام  يخوراك

خانوارها پس از برآورد حداقل معاش خود، 

ات ميها و دخان

مربوط به گروه سا 

خانوارها صرف گروه سا يشتيمخارج فرامع

ج برآورد مينتا .5جدول 

هاي كااليي گروه

ها و دخانيات  ها، آشاميدني  خوراكي

پوشاك و كفش

لوازم، اثاثيه و خدمات خانوار

مسكن و سوخت

بهداشت و درمان

  ساير كاالها

  جمع

  هاي تحقيق

٨� ٨� ٨�
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الف، نمودار   

منبع            
  

ج برآورد شده كه در جدول زينتا  

مانند مناطق شهر

خوراك"گروه 

خانوارها پس از برآورد حداقل معاش خود، 

ها و دخان يدنيآشام

 يشتيفرامع

مخارج فرامع

جدول 

خوراكي

لوازم، اثاثيه و خدمات خانوار

هاي تحقيق يافته: منبع
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حداقل (كشور، خط فقر  ييو روستا يمناطق شهر يبرآورد شده برا يبا داشتن پارامترها  

 يشهر مناطق فقر ساالنه خط. ميكن يمحاسبه م ييكاال يها گروه يرا در هر سال برا) معاش

 مورد دوره يانيپا سال در كه باشد يم الير 7156348 مطالعه مورد دوره اول سال در كشور

ن ارقام يشود، ا يطور كه مشاهده مهمان. است دهيرس الير 46050918 به مطالعه، خط فقر كشور

ان دوره ياستان در شروع و پا يخط فقر ساالنه مناطق شهر يدست آمده برا برابر ارقام به 5/1قاً يدق

ساالنه در سال اول دوره مورد ) حداقل معاش(كشور، خط فقر  يياست و در مورد مناطق روستا

ده يال رسير 22527426دوره مورد مطالعه، به  يانيباشد كه در سال پا يال مير 4236380مطالعه 

  .  است

مورد مطالعه، به  يسالها يط كشور ييو روستا يشهر مناطق ساالنه متوسط حداقل معاش  

در  يمورد بررس يزان حداقل معاش در سالهايم. شدبا يم 11330458و  22237307ب يترت

 03/15كشور  ييدرصد و در مناطق روستا 85/16انه يطور متوسط سالكشور به يمناطق شهر

ه، حداقل ياول يمشخص است، در سالها) الف -1(طور كه از نمودارهمان. درصد رشد داشته است

شه در نوع ين مسأله ريعلت ا. شتر استيب يشهر ياستان، از خانوار ها ييروستا يمعاش خانوار ها

 يخانوارها يتيك دهه قبل، اندازه جمعيباً ينكه تقرياول، ا. استان داشته است ييروستا يخانوار ها

ن مردم روستا يدر ب يو مهمان نواز ينكه فرهنگ مصرفيكرمانشاه، بزرگ بوده و دوم، ا ييروستا

شتر ي، بيشهر يل شده و حداقل معاش خانوارهاير تعدياخ ين مسأله در سالهايشتر بوده و البته ايب

  .ده استيگرد ييروستا ياز خانوارها

 در يبررس مورد يسالها در فقر خط زانيم كه ميابي يسه استان كرمانشاه و كشور در ميبا مقا  

 استان ييروستا درمناطق و درصد 5/16 انهيسال متوسط طور به كرمانشاه استان يشهر مناطق

 يشهر مناطق در سالها همان در فقر خط زانيم كه است يحال در نيا داشته و رشد درصد 76/14

 داشته رشد درصد 03/15 كشور ييروستا در مناطق و درصد 85/16 انهيسال متوسط طور به كشور

  . است
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 )الير( كشور يشهر مناطق ماهانه و ساالنه) معاش حداقل( فقر خط .6جدول 
 ماهانه ساالنه ريسا بهداشت مسكن لوازم پوشاك خوراك سال

1374 2842591 768293.6 373308.3 2919853 143686.6 108615 7156348 596362.3 

1375 2994196 1033604 440450.1 3945278 193233.7 136394.2 8743156 728596.3 

1376 3344782 1175471 469992.5 5144504 244432.3 151997.9 10531179 877598.3 

1377 4254411 1236271 502220.6 6204689 298934.1 172477.8 12669003 1055750 

1378 5353546 1317338 576524.2 7369154 371603.2 209876 15198042 1266503 

1379 5599904 1431569 642770.7 8742180 449227 231858.1 17097509 1424792 

1380 5865213 1499739 665151.3 10375908 517767.1 248481.9 19172259 1597688 

1381 7428638 1560539 702750.7 12409377 601997.2 270933.7 22974235 1914520 

1382 8433020 1680297 770787.7 14703548 703568.7 304222.8 26595444 2216287 

1383 9475303 1842431 895223.9 17380080 825784.9 341614.9 30760438 2563370 

1384 10271229 1997195 1000860 19396170 955433.1 361931.8 33982818 2831902 

1385 11389314 2164856 1115449 22003182 1087559 393284.9 38153644 3179470 

1386 13900270 2483597 1294494 26661043 1272535 438980.7 46050918 3837577 

  هاي تحقيق يافته: منبع

 

 )الير( كشور ييروستا مناطق ماهانه و ساالنه) معاش حداقل( فقر خط .7جدول 
 ماهانه ساالنه ريسا بهداشت مسكن لوازم پوشاك خوراك سال

1374 2498698 594308.8 280330.8 718310 55014.7 89717.81 4236380 353031.7 

1375 2631962 799537.7 330750 970573.6 73985.29 114159 4920968 410080.7 

1376 2940135 909278.2 352934.5 1265594 93588.23 128741.1 5690271 474189.2 

1377 3739719 956309.8 377135.7 1526409 114455.9 145406.6 6859435 571619.6 

1378 4705882 1019019 432933 1812878 142279.4 176030 8289021 690751.7 

1379 4922436 1107381 482679.9 2150654 172000 194917.3 9030068 752505.7 

1380 5155648 1160114 499486.4 2552566 198242.6 209123.1 9775179 814598.3 

1381 6529932 1207145 527721.1 3052817 230492.6 227680.4 11775789 981315.7 

1382 7412805 1299783 578812.6 3617204 269382.3 255806.3 13433793 1119483 

1383 8328994 1425201 672256.2 4275655 316176.5 287326.5 15305609 1275467 

1384 9028630 1544918 751582.4 4771631 365816.2 304931.2 16767508 1397292 

1385 10011451 1674611 837631.2 5412979 416404.4 331427.1 18684504 1557042 

1386 12218635 1921171 972082.5 6558854 487227.9 369455.9 22527426 1877286 

  هاي تحقيق يافته: منبع
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يكشور را نشان م

 ييو روستا يروند خط فقر مناطق شهر

يگ ، اندازهييو روستا

يو درآمد يمتي

از جمله شاخصها. م

نشان م يمتيو ق 

                                                             O Y � 1
                                                         S

                                                                  

 يها ن كششي

نشان م 1374-86 ي
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كشور را نشان م ييو روستا ينمودار ب روند خط فقر در مناطق شهر

روند خط فقر مناطق شهر

و روستا يشهر يخانوارها

يرات قيينسبت به تغ

مياز آنها استفاده كن

 يدرآمد يرات شاخصها

  :ر استيها به صورت ز

                                                          

                                                         

                                                                  

يو همچن يو مخارج

يسالها يطور متوسط برا

   

٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠

��� رو�����
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نمودار ب روند خط فقر در مناطق شهر

روند خط فقر مناطق شهر: نمودار ب

خانوارها يرفتار مصرف

نسبت به تغ ييو روستا

از آنها استفاده كن يريم گي

رات شاخصهاييتغمصرف كنندگان را نسبت به 

ها به صورت ز فرمول كشش

                                                          

                                                         ):  ي

                                                                  

و مخارج يمتيق يها

طور متوسط برا را به) گر

٨٠ ٨١ ٨٢

رو�����

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال دوازدهم ـ شماره دوم ـ

نمودار ب روند خط فقر در مناطق شهر

نمودار ب

  هاي تحقيق

رفتار مصرف يل الگوي

و روستا يمصرف كنندگان شهر

يند تصميدهد تا در فرا

مصرف كنندگان را نسبت به 

فرمول كشش. باشد ي

                                                          : يمتيكشش ق

يمخارج( يكشش درآمد

                                                                  :    كشش متقاطع

ها كشش 9و  8جداول 

گريد يها بر كاالها

٨٣ ٨� ٨�
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نمودار ب روند خط فقر در مناطق شهر  

هاي تحقيق  يافته: منبع

  

يدر تحل  

مصرف كنندگان شهر

دهد تا در فرا يم

مصرف كنندگان را نسبت به 

يم يدرآمد

كشش ق) 1

كشش درآمد) 2

كشش متقاطع) 3

جداول   

ها بر كاالها يخوراك

 

٨�
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 استان كرمانشاه ييروستا يخانوارها به وطيمر يها كشش برآورد .8جدول 

  كشش متقاطع  كشش درآمدي  كشش قيمتي  گروه

  -  75/0  -49/0  خوراك

  -06/0  02/1  -43/0  پوشاك

  -01/0  37/2  -73/0  لوازم

  -09/0  55/0  -24/0  مسكن

  -03/0  65/1  -47/0  بهداشت

-76/0  ساير  77/2  009/0-  

  هاي تحقيق يافته: منبع

  

 استان كرمانشاه يشهر يخانوارها به وطيمر يها كشش برآورد .9جدول 

  كشش متقاطع   كشش درآمدي  كشش قيمتي  گروه

  -  78/0  -52/0  خوراك

  -04/0  87/0  -41/0  پوشاك

  -007/0  23/2  -85/0  لوازم

  -18/0  79/0  -48/0  مسكن

  -04/0  41/0  -23/0  بهداشت

  - 0.001  59/3  -97/0  ساير

  هاي تحقيق يافته: منبع

  

- همان. كرد يبند طبقه را مطالعه مورد يكاالها توان يم فوق، يدرآمد يها كشش براساس  

 ييروستا مناطق در مسكن گروه و ها يخوراك گروه يدرآمد كشش شود، يم مشاهده كه گونه

 زانيم درصد، كي زانيم به درآمد كاهش با كه يمعن نيبد دست آمده، به كي از كوچكتر استان،

 را آنها توان  يم رونيا از ابد؛ي يم كاهش درصد كي از كمتر كاال، گروه دو نيا يمصرف يهانهيهز

 ،"هياثاث و لوازم" ييكاال يها گروه. نمود يبند  ميتقس "يضرور يكاالها" گروه عنوان تحت

 در ك،ي از بزرگتر يدرآمد يها كشش داشتن با ييروستا مناطق در "ريسا" و ،"درمان و بهداشت"

 كه ييآنجا از زين كفش و پوشاك ييكاال گروه. رنديگ يم قرار) لوكس( يضرور ريغ يكاالها گروه

 عبارت به. باشد يم نرمال يكاال كي كه گفت توان يم دارد، كي با برابر حدوداً يدرآمد كشش

  . كند ينم دايپ يچندان رييتغ خانوار يمصرف سبد در كاال نيا سهم درآمد، رييتغ با گر،يد

 توان يم را مطالعه مورد يكاالها كهيطور به است، ينسب روش كي باال، يبند ميتقس هيرو  
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 مسكن،) 1: نمود يبند ميتقس آنها ضرورت درجه به بنا ر،يز صورت به استان ييروستا مناطق يبرا

 هم استان يشهر مناطق يبرا .ريسا) 6 ه،ياثاث و لوازم) 5 بهداشت،) 4 پوشاك،) 3 خوراك،) 2

 بهداشت،) 1: نمود يبندميتقس آنها ضرورت درجه به بنا را، مطالعه مورد ييكاال يها گروه توان يم

  .ريسا) 6 ه،ياثاث و لوازم) 5 پوشاك،) 4 مسكن،) 3 خوراك،)2

 يخود يمتيق كشش نيكمتر كرمانشاه، استان يشهر مناطق در مطالعه مورد يكاالها انيم از  

 يبرا يخود يمتيق كشش. است ريسا گروه به مربوط كشش نيشتريب و بهداشت گروه به متعلق

 ابد،ي شيافزا درصد 10 بهداشت گروه متيق چنانچه نكهيا يعني باشد؛ يم -23/0 بهداشت گروه

 و )متهايق ريسا و درآمد بودن ثابت شرط به( افتي خواهد كاهش درصد 3/2 كاال نيا از تقاضا زانيم

  .گريد يكاالها مورد در ب،يترت نيهم به

 يمتيق كشش نيكمتر كرمانشاه، استان ييروستا مناطق در مطالعه مورد يكاالها انيم از  

 يخود يمتيق كشش. است ريسا گروه به مربوط كشش، نيشتريب و مسكن گروه به متعلق يخود

 ابد،ي شيافزا درصد 10 ريسا گروه متيق چنانچه نكهيا يعني باشد؛يم -76/0 ريسا گروه يبرا

 و )متهايق ريسا و درآمد بودن ثابت شرط به( افتي خواهد كاهش درصد 6/7 كاال نيا از تقاضا زانيم

  .گريد يكاالها يبرا منوال، نيهم به

 كهيصورت در گفت توان  يم استان، ييروستا مناطق دست آمده در متقاطع به كشش مورد در  

 يبرا تقاضا زانيم كاهش به منجر متيق شيافزا نيا ابد،ي شيافزا درصد ده يخوراك يكاالها متيق

 09/0 ريسا گروه و درصد 3/0 بهداشت درصد، 9/0 مسكن درصد، 1/0 لوازم درصد، 6/0 پوشاك

 از شيب ابد،ي شيافزا يخوراك يكاالها متيق چنانچه شد، مشاهده كه طورهمان. گردد  يم درصد

  ). ها يخوراك يتقاضا از ريغ به البته( افتي خواهد كاهش مسكن يبرا تقاضا همه

 متيق كهيصورت در گفت توان يم استان، يشهر مناطق درباره متقاطع كشش مورد در  

 يبرا تقاضا زانيم كاهش به منجر متيق شيافزا نيا ابد،ي شيافزا درصد ده يخوراك يكاالها

 01/0 ريسا گروه و درصد 4/0 بهداشت درصد، 8/1 مسكن درصد، 07/0 لوازم درصد، 4/0 پوشاك

 از شيب ابد،ي شيافزا يخوراك يكاالها متيق چنانچه شد مشاهده، كه طورهمان. گردد  يم درصد

 ييروستا مناطق مانند قاًيشود كه دق يمالحظه م. افتي خواهد كاهش مسكن يبرا تقاضا همه

  .دارند گريكدي با يكينزد رابطه مسكن و ها يخوراك ييكاال گروه دو استان،

  

  يريجه گينت

استان كرمانشاه و  ييو روستا يمناطق شهر) حداقل معاش(ن خط فقر يين پژوهش به منظور تعيا

به  ييل نهاين ميشتريج نشان داد كه بيرفت و نتايانجام پذ 1374- 86 يسطح كشور در دوره زمان
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β(مخارج فرامعيشتي 
i

 كه درطوري  است؛ به "ها و دخانيات  ها، آشاميدني  خوراكي"مربوط به گروه ) 

درصد از مخارج  38استان  ييدرصد و در مناطق روستا 28استان كرمانشاه  يمناطق شهر

 يدر مناطق شهر. شود يات ميها و دخان يدنيها، آشام يخانوارها صرف گروه خوراك يشتيفرامع

كشور،  يير و در مناطق روستاي، مربوط به گروه سايشتيارج فرامعبه مخ ييل نهاين ميشتريكشور، ب

  . باشد يها م يمربوط به گروه خوراك

ان دوره يال بوده كه در پاير 4801368استان، ساالنه  يخط فقر در شروع دوره در مناطق شهر  

ن خط يهمچن. باشد يم 74برابر خط فقر در سال  6باً ين رقم تقريده كه ايال رسير 29801148به 

 به دوره انيپا در كه بوده الير 5466593 ساالنه استان، ييروستا مناطق در دوره شروع در فقر

 در خط فقر .باشد  يم 1374 سال در فقر خط برابر 16/5 رقم نيا ده كهيرس الير 28227523

 46050918 به دوره انيپا در كه بوده الير 7156348 ساالنه كشور، يشهر مناطق در دوره شروع

 شروع در خط فقر نيهمچن. باشد يم 1374 سال در فقر خط برابر 5/6 رقم نيا كه دهيرس الير

 الير 22527426 به دوره انيپا در كه بوده الير 4236380 ساالنه كشور، ييروستا مناطق در دوره

سطح استان و گر، هم در يبه عبارت د .باشد يم 74 سال در فقر خط برابر 31/5 رقم نيا ده كهيرس

  .داشته است يصعود يهم، در سطح كشور، خط فقر روند

 با  بيترت به استان ييروستا و يشهر مناطق در اتيدخان و ها يدنيآشام ها، يخوراك گروه  

 مناطق در .باشد يم دارا را فقر خط از سهم نيشتريب درصد 5/55 و 19/39 ساالنه متوسط

 را فقر خط از سهم نيشتريب درصد، 56/54 ساالنه متوسط با ها يخوراك گروه زين كشور ييروستا

 دارند؛ فقر خط از را سهم نيشتريب سوخت و مسكن گروه كشور، يشهر مناطق در اما دارد؛

 بودن باال به توجه با ن،يباشد و بنابرا يم درصد 52 با برابر فقر خط از آن سهم متوسط كه يطور به

 مناطق هم، و يشهر مناطق در هم فقر، خط از اتيدخان و ها  يدنيآشام ها،  يخوراك گروه سهم

 يها-استيس يطراح در استگذارانيس و مسئوالن كه است الزم كرمانشاه، استان ييروستا

ج ياز نتا. باشند داشته يشتريب توجه اتيدخان و ها يدنيآشام ها، يخوراك گروه به ،ييفقرزدا

 و منابع زيتجه يبرا توان يم كرمانشاه، استان سطح در) معاش حداقل( فقر دست آمده از مطالعه به

    . داد انجام ياقدامات مردم رفاه جهت در استان يتهايمز نمودن بالفعل
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