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مناطق روستایی کهگیلویه و  بررسی عوامل مؤثر بر فقر در

 بویراحمد
 1اله کرمیسید فرخ افتخاری، آیت

 93/93/0303 تاریخ پذیرش:                                                                               70/90/0300تاریخ دریافت: 

 چكيده
ی قرار مورد بررس راحمدیو بو هیلویاستان کهگ ییآن در مناطق روستا عوامل مؤثر برفقر و وضعیت مطالعه  نیدر ا

خانوار  017 ن،پات یریگاستان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه ییمناطق روستاساکنین  ،ی. جامعه آمارگرفت
که خط  دادنشان  جیتان. گردیدنمونه انتخاب ای ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه روشدر مرحله بعد با استفاده از  و

ترتیب هاستان، ب ییادر مناطق روست 1799غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه برای یک فرد بالغ در سال  ،فقر غذایی
در منطقه مورد  یی. همچنین، سرانه، شکاف و شدت فقر غذاباشدیم الیرهزار  9/572و 0/135، 2/771معادل 
. باشدمیدرصد  7/0و  0/9، 7/72 بیترتهب زیسرانه، شکاف و شدت فقر کل نو درصد 0و 0/3، 7/71ترتیب هب مطالعه،

 درآمد به یبعد خانوار، نسبت افراد دارا یهاکنندهنییگفت که عوامل و تع توانیدست آمده مه ب جیبا توجه به نتا
تراکتور،  تیخانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالک یزراع نیزم تیبعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالک

ستفاده از ا و یدر تعاون تیعضو ،یتیحما ینهادها کمکفاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از  ،یرفاه اجتماع
  .اندبوده راحمدیوو ب هیلویاستان کهگ ییفقر در مناطق روستا کنندهتعیین هایمشخصه نیترمهم یبانک التیتسه

 JEL  :32, I12,D21Cبندیطبقه

 فقر، مناطق روستايي، كهگیلويه و بويراحمد: های کليدیواژه

 

 

                                                 
 اسوجآموخته كارشناسي ارشد و استاديار گروه مديريت توسعه روستايي دانشگاه يبه ترتیب دانش - 1

Email: aiatkarami@yahoo.com  
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 مقدمه
درصد  0223گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در سال بر پايه آمارهاي منتشار شده در  

هاي مبارزه با فقر همان اندازه كه به درصد بود. برنامه 13فقر در كشاور جمهوري اسالمي ايران  

ي اجراي برنامه نیاز دارد، به شااناخت ابعاد مختلف پديده فقر و گذاري و نحوهكارايي ساایاساات

. بدين ترتیب بررساااي و آگاهي از وضاااعیت فقر در يک داليال و پیاامادهاايش نیز نیااز دارد     

ريزي براي مبارزه با فقر و محرومیت اسااات )خالدي و پرمه، جامعه،اولین قدم در مسااایر برنامه

ي جمهوري اسالمي انداز بیست ساله(. در ساند چشام  1838مازار و حسایني نژاد،  ؛ عرب1831

شامساي مطرح شاده است. بخشي از اين    هجري  1121هاي مختلف ايران در افق ايران، ويژگي

اجتماعي، هاا عباارت اسااات از: ايراني برخوردار از ساااالمات، رفاه، امنیت غذايي، تامین   ويژگي

انداز بیست ساله در برابر، توزيع مناساب درآمد و به دور از فقر و فسااد )سند چشم  هاي فرصات 

 (. 1121افق 

گیرد، لزوم استفاده از يک خط فقر وجود ميهايي كه در رابطه با فقر صاورت  در تمامي بررساي 

ن تريها، شااايد از پرمناقشااه دارد. تعیین خط فقر به عنوان نخسااتین گام در اين گونه بررسااي 

هايي است كه يک فرد در يک زمان و مكان مباحث در اقتصااد رفاه باشاد. خط فقر شامل هزينه  

رادي كه به اين سااطح رفاهي شااود. افمعین براي دسااترسااي به سااطح حداقل رفاه متحمل مي

 ها چگونه تعريفكه نیازهاي اولیه و اسااسااي انسان شاوند. اين دساترساي ندارند، فقیر تلقي مي  

هاي فقر مختلف گزارش شود. بنابراين شاود، باعث شده تا خط فقرهاي متفاوت و در نتیجه نرخ 

ي ن به يک واحد عینرساد چگونگي نگرش به مقوله حداقل نیازهاي اساسي و تبديل آ نظر ميبه

گیري فقر و تقسیم نمونه مورد بررسي به دو گروه تواند موضوع مهمي در رابطه با اندازهمالي، مي

فقیر و غیرفقیر باشااد. در ايران و خارج از ايران نیز، محققان متعددي سااعي در برآورد خط فقر  

ايه آمارهاي مصااارف اند. نخسااتین بررساااي جامع در زمینه مسااأله فقر در ايران، بر پ  داشااته 

ريزي ايران صورت در مؤسسه برنامه 1848-41هاي خانوارهاي شهري و روستايي كشور در سال

درصد  13درصاد از جمعیت شهري و   13(. بر اسااس اين برآورد، حدود  1831گرفت )عظیمي، 

اي يهاي بودند. خط فقر با توجه به محتواي تغذاز جمعیت روستايي در آن زمان دچار فقر تغذيه

هاي گوناگون كشور درگزارش ياد شده، محاسبه و هاي خانوار شاهري و روساتايي اساتان   هزينه

 نتايج به دست آمده با تولید سرانه در مناطق روستايي و شهري كشور نیز مقايسه شد.
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( با نگرش كالن اقتصااادي به مسااأله فقر به شااناسااايي عوامل مؤثر بر فقر و 1831زاده )حساان

گیري شااادت تأثیرگذاري هريک از اين عوامل بر فقر در ايران پرداخت. عوامل مؤثر بر فقر اندازه

هاي انساااني، هاي كشااور نیز در قالب چهار گروه از عوامل فردي و جمعیتي، ساارمايهدر اسااتان

هاي كشور در نظر گرفته شد. ي مادي و موقعیت اقتصاادي اجتماعي حاكم بر اساتان  هاسارمايه 

براي لحاظ كردن اندازه فقر به عنوان متغیر وابساته نیز از سه شاخص سرشماري، سن وشاخص  

هاي اين تحقیق مشخص شد كه رشد (استفاده شد. بر طبق يافتهFGT1فوستر، گرير و توربک ) 

تواند باعث كاهش فقر شاود. همچنین سیاست افزايش دستمزد  ل مياقتصاادي و افزايش اشاتغا  

ج شود. در مجموع نتايهاي دولت منجر به كاهش بیشتر فقر مينسبت به سیاست افزايش هزينه

اي برازش شااد، نشااان داد كه نرخ رشااد جمعیت،  ها كه به روش حداقل مربعات دو مرحلهمدل

گذاري خانوار و دولت در امور شیني، میزان سرمايهضاريب باروري، اندازه خانوار، وضاعیت شاهرن   

آموزشاي و بهداشاتي، رشاد اقتصاادي، تورم، روند صانعتي شدن و وضعیت دستمزدها و توزيع      

 درآمد و ثروت در كشور از عوامل مؤثر بر شدت و گستردگي حجم فقر در كشور هستند.

دت فقر در خانوارهاي شاا FGTهاي گروه ( با اسااتفاده از شاااخص1838عرب مازار و حساایني)

درصاد از خانوارهاي روستايي زير خط فقر   11روساتايي را به دسات آورد. وي نتیجه گرفت كه   

 هستند.  

خط فقر را محاسابه نمودند. نتايج نشان داد   1834-34هاي ( در ساال 1831) باقري و همكاران

و درصد افراد  1834در سال  1/10به  1834درصد در سال  1/11كه درصد افراد فقیر شهري از 

رسیده است. شوشتريان  1834در سال  1/11به  1834درصاد در سال   1/00فقیر روساتايي از  

 FGT( به بررساي عوامل مؤثر بر فقر زنان روساتايي اساتان فارس با استفاده از شاخص    1831)

 پرداختاه اسااات. وي همچنین تعیین كننده فقر را هم مورد بررساااي قرار داده و به اين نتیجه 

رسایده اسات كه متغیرهاي بعد خانوار، نسابت وابستگي، نسبت افراد باسواد و داراي تحصیالت    

رين تعنوان مهمدانشاگاهي، وضعیت شغلي و جنس سرپرست خانوار و مالكیت خانه مسكوني به 

 هاي فقر هستند.  كنندهتعیین

مطالعه نمود. نتايج بررسي هاي فقر روساتايي در شهرستان زابل را  كننده( تعیین1833) عمراني

وي نشاان داد سان سرپرست خانوار، تركیب سني فرزندان خانوار و همچنین مجذور بعد خانوار   

 كننده فقر در مناطق روستايي شهرستان زابل استهاي تعیینترين عاملاز مهم

                                                 
1 Foster.Greer. Thorbecke (FGT)  
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جام ان هاي فقركنندهي فقر و بررسي تعیینهايي كه در سااير كشورها در زمینه از جمله بررساي 

( اشاره كرد كه پیرامون وضعیت سن و فقر خانوارها 1111توان به بررسي گارتون )مي شده است

انجام شاده اسات و به اين نتیجه رسیده كه ارتباط میان سن سرپرست خانوار و میزان دريافتي   

خانوارها منفي اساات. به زبان ديگر با افزايش ساان ساارپرساات خانوار میزان امكان اسااتفاده از  

يابد و از سوي ديگر كارآيي وي نیز در فرآيند تولید كاسته هاي شغلي براي او كاهش ميفرصات 

( 0220شااود. حداد و احمد )شااود كه در نهايت باعث كاهش درآمد اين نوع از خانوارها ميمي

هاي مؤثر بر اين تغییرات را ضمن پیگیري تغییرات در فقر، رفاه و مصرف خانوارهاي مصر، عامل

مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه دو سوم از افراد  1113-11طي دوره  نیز

داراي سااطح مصاارف زير خط فقر هسااتند و نزديک به نیمي از آنها در هر دو دوره زير خط فقر 

هاي مؤثر بر فقر نیز شاامل ساطح ساواد، شمار اعضاي خانوار، ارزش دارايي،    قرار داشاتند. عامل 

( اثر رشااد 0220فرزندان و شااغل ساارپرساات خانوار ارزيابي شااد. بیگسااتن و همكاران )شاامار 

اقتصااادي را بر وضااعیت فقر در اتیوپي بررسااي نمودند. به منظور پیگیري تغییرات فقر از معیار 

FGT   ،اساتفاده شاد. نتايج نشان دادكه متغیرهايي همچون میزان زمین تحت مالكیت، آموزش 

ترين عوامل تعیین كننده در و شغل )در مناطق شهري( از جمله مهم نوع محصوالت كشت شده

 فقر هستند.  

كننده فقر در خانوارهاي شهري و هاي تعیین( با هدف شناخت عامل0228موكرجي و بنساون ) 

هاي خانوارها بر روي فقر و رفاه را مورد بررساااي روساااتايي ماالوي اثر تغییر در برخي از ويژگي

هاي خانوارها و میزان مصاارف آنها بررسااي و ين بررسااي ابتدا رابطه میان ويژگيقرار دادند. در ا

هاي داراي اثر سااناريوهاي گوناگون تغییر در ويژگي FGTگیري از شاااخص فقر سااپس با بهره

ن گیري از ايها نشااان داد كه بهرهاهمیت بر تغییرات فقر خانوارهاي برگزيده بررسااي شااد. يافته

دسااات آمده از هدهاد. نتاايج با   هااي فقیر را افزايش مي هااي گروه يژگيمادل، امكاان تعیین و  

كار، به سازي سناريوها نیز نشان داد كه افزايش سطح تحصیالت و تخصیص مجدد نیرويشابیه 

تواند منجر هاي تجارت و خدمات ميكار زنان در خارج از بخش كشاورزي و در بخشويژه نیروي

 به كاهش فقر در ماالوي شود. 

پذير هاي فقرزدايي بدون توجه به نقشااه فقر امكانگذاري و تدوين برنامهجا كه ساایاساات از آن

هاي پژوهشي هاي دولتي مسئول طرحنیسات؛ لذا ضارورت دارد پژوهشاگران مستقل و دستگاه   

گیري فقر، برنامه فقرزدايي مبتني بر اطالعات كافي تدوين و به اجرا در آورند. الزم را براي اندازه
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درصد جمعیت استان كهگیلويه و بويراحمد در مناطق روستايي  41بر پايه اعالم مركز آمار ايران 

(. نظر به 1833ريزي استانداري كهگیلويه و بويراحمد سالنامه آمار، باشد )دفتر برنامهسااكن مي 

ر و قباشد و كاهش فهاي محروم و فقیر كشور مياين كه اساتان كهگیلويه و بويراحمد از اساتان  

ي اسااتان است، بررسي ريزان جهت توساعه هاي مهم مسائوالن و برنامه افزايش درآمد از دغدغه

باشد. استان كهگیلويه و بويراحمد با هاي آن در اين استان مهم و ضروري ميكنندهفقر و تعیین

درصااد 1/2وسااعتي معادل يک درصااد از قلمرو جغرافیايي ساایاسااي كشااور و جمعیتي معادل  

باشد. لذا در رابطه با بحث فقیر بودن ور از مناطق محروم و توسعه نیافته كشور ميجمعیت كشا 

اسااتان به ويژه مناطق روسااتايي. پرسااش اساااسااي و اصاالي در اين پژوهش میزان خط فقر و   

 باشد.هاي آن در مناطق روستايي استان ميكنندهتعیین

 هامواد و روش
توان دو نوع خط فقر دهد كه به طور كلي ميهاي صااورت گرفته، نشااان مي نگاهي بر بررسااي

مطلق و نسابي را براي تبیین وضعیت فقر مورد توجه قرار داد. فقر مطلق از محرومیت و ناتواني  

گیرد. در مقابل فقر فرد در كساب حداقل لوازم معاش و ارضااي نیازهاي اسااساي سرچشمه مي    

جامعه كنوني فرد الزم يا مطلوب  نسابي به عنوان ناتواني از احراز ساطح معیشات خاصي كه در   

(. در اين بررسي از خط فقر مطلق 1831زاده، شاود )حسان  شاود، تعريف مي تشاخیص داده مي 

هاي متفاوتي مانند روش خط فقر مطلق، روش يبهره گرفتاه شاااده اسااات. براي محااساااباه    

ه و قرار گرفت هاي مرجع فقر بسیار مورد استفادهاورشانسكي و يا رونتري وجود دارد كه در كتاب

شااود. طور معمول، خط فقر كل از مجموع خط فقر غذايي و خط فقر غیرغذايي محاساابه ميبه

براي محاسابه خط فقر غذايي دو روش عمده وجود دارد: بر اسااس سهم غذا كه هزينه نیازهاي   

توان شود و بر اساس انرژي غذايي الزم كه در اين روش، از سه راه مياساسي غذايي محاسبه مي

پوشاااند، با اي كه نیازهاي غذايي اساااسااي را ميخط فقر را به دساات آورد: با اسااتفاده از هزينه

 درآمد.-دهد و بر اساس ارتباط كالريهايي كه نیازهاي كالري را پوشش مياستفاده از هزينه

ت هاي برآورد خط فقر مطلقي كه نیازهاي اساااسااي و اولیه زندگي را فراهم سااازد در ادبیاروش

اقتصااد رفاه، توساعه يافته اسات. برآورد هزينه الزم براي تأمین نیازهاي اساسي به طور كلي در    

هاي غذايي الزم براي يک زندگي در شااود. در نخسااتین گام، حداقل هزينه دو مرحله انجام مي

شود. سپس برآوردي از حداقل وضاعیت ساالمت كه به خط فقر غذايي معروف است، برآورد مي  

دسااات آمده، با خط فقر غذايي اي غیر خوراكي الزم براي تعیین خط فقر غیر غذايي بهههزينه
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شاود تا خط فقر كل به دست آيد. روش مورد استفاده در اين بررسي، به منظور تعیین  جمع مي

هاي مرساااوم در ادبیات موضاااوع فقر، روش تأمین انرژي غذايي خط فقر غاذايي، يكي از روش 

(1FEI  اسات كه در )هاي متعددي مورد اساتفاده قرار گرفته است )اوكورات و همكاران،  تحقیق

(. در اين روش، ابتدا كالري اسااتفاده شااده توسااط خانوار بر اساااس انواع  0221احمد،  ؛0220

انجام شده توسط خانوار بر  هايهزينهآيد و سپس در مقابل ها به دست ميغذاهاي مصارفي آن 

هايي كه الزم است تا حداقل كالري شاود. در نهايت هزينه مي روي غذاهاي مورد اساتفاده رسام  

 (. 0224شود )داكالس و ارار، مورد نیاز روزانه جذب شود، توسط محقق محاسبه مي

انجام  FEIدر اين تحقیق، به طور مشااخص مراحل زير براي اسااتخراج خط فقر غذايي به روش 

( به دست آمده 1از رابطه ) (،jVام )jانوار غذاي مورد استفاده توسط خ يشاده است. ابتدا هزينه 

 است.

(1)  

ام مصرف شده iمقدار غذاي  ijDام, jارزش غذاي مصارف شاده توساط خانوار     jVدر اين رابطه, 

شود. در ام خريداري ميjام اسات كه توسط خانوار  iارزش ريالي غذاي   ijPام و jتوساط خانوار  

( بعنوان جايگزيني براي بعد خانوار محاسااابه jH(دوم، معادل فرد بالغ براي هر خانوار  يمرحله

 براي( 1113هاي پیشاانهاد شااده توسااط دكرون و كريشاانان ) د. بدين منظور از معادلشااومي

د. معادل افراد بالغ بر اساس شاختصااص معادلي متناساب جنس و سان اعضاي خانوار استفاده    

شاود. سپس از تقسیم ارزش غذاي مصرف شده  ( تعیین مي1113نان )دكرون و كريشا  بررساي 

 )jX(ام بر معادل افراد بالغ همان خانوار، غذاي مصاارف شده توسط هر فرد بالغ jتوساط خانوار  

 آيد:دست ميه ام بjدر خانوار 

(0)  

دل كالري اسااتفاده شااده براي انواع  اي، معابعد، با اسااتفاده از جداول ارزش تغديه يدر مرحله

غذاهاي  يهمه. بدين منظور، شوديغذاهاي مورد اساتفاده توساط هر فرد بالغ خانوار محاسبه م  

بندي شااده و سااپس با اسااتفاده از هاي مختلف تقساایممورد اسااتفاده توسااط خانوارها به گروه

بر اساس كالري محاسبه  (، ارزش غذايي براي هر فرد بالغ1هاي گزارش شاده در جدول ) كالري

 .  شودمي

                                                 
1 Food Energy Intake 
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 هاي غذایی مختلف بر حسب واحد كالرياي هر یکصد گرم گروه( ارزش تغذیه1جدول )
 كالري موجود هاي غذاییگروه كالري موجود هاي غذاییگروه

 42 هاي درختي به جز مركباتمیوه 812 آرد، نشاسته، رشته و ماكاروني

 12 مركبات 812 انواع برنج، گندم و ذرت

 04 هاي جالیزيمیوه 032 انواع نان

 02 هاي برگيسبزي 882 بیسكويت و كیک

 82 سبزي هاي بوته اي 882 گوشت دام

 122 هاي ريشه ايسبزي 022 گوشت پرندگان

 022 هاي آماده )كنسرو(ها و سبزيمیوه 122 گوشت ماهي و میگو

 142 خشكبار و آجیل 11 انواع شیر

 822 حبوبات 022 شیر هايفرآورده

 122 قند و شكر 32 تخم پرندگان

 142 ها و مرباهاشیريني 122 هاي حیوانيروغنها و چربي

   122 هاي گیاهيروغن

 (1831منبع: شوشتريان )

خط فقر غیرغذايي  برآوردغیرغذايي خط فقر اسااات. روش معمول براي  ءمرحله بعد، برآورد جز

خانوارها و تعمیم اين نسبت به خط فقر  هزينه غذايي به كلهاي هزينهآوردن نسابت  دسات  ه ب

ها هزينهخوراكي از كل  هزينه(. هر چه سهم 0224غذايي و خط فقر كل اسات )داكالس و ارار،  

اي هكاربردي روشهاي بررساايتر اساات. در باالتر باشااد، خط فقر غذايي به خط فقر كل نزديک

 است: غیرغذايي استفاده شدهبرآورد خط فقر براي متفاوتي 

برابر خط فقر  هاي آنهاهزينهساااهم متوساااط هزينه مواد غذايي براي افرادي كه كل  :روش اول

 غذايي است.

برابر خط  هاي غذايي آنهاهزينهساهم متوسط هزينه مواد غذايي براي افرادي كه كل   :روش دوم

 فقر غذايي است.

برابر خط فقر  هاهزينهخوراكي براي افرادي كه كل غیرهي هزينهاضافه خط فقر به  :روش ساوم 

 غذايي است.

ها كل آنهزينه گیرد كه هزينه غذايي افرادي مورد استفاده قرار مي یانگیندر روش اول، سهم م

هاي هزينههزينه غذايي افرادي كه  یانگینبرابر خط فقر غذايي اسااات. در روش دوم، ساااهم م

ترين گیرد. در روش سااوم كه معمولاساات، مالک عمل قرار ميبرابر خط فقر غذايي  آنها غذايي

غیرغذايي افرادي  هايهزينهنیز مورد اسااتفاده قرار گرفته اساات، بررسااي روش اساات و در اين 

هاي برابر خط فقر غذايي اسااات. از میان شااااخص هاي آنهاهزينهگیرد كه كل مادنظر قرار مي 
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آن ها بوده و در اين مقاله نیر از همین شاخص يكي از پركاربردترين  FGTمختلف فقر، شاخص 

 به فرم زير استفاده شده است. 

(8)  

درآمد خانوار است.  iY خط فقر، Zتعداد خانوارهاي فقیر،  qتعداد كل خانوارها،  n(، 8در رابطه )

د كه مقدار صاافر شاااخص نساابت   كنتواند سااه مقدار صاافر، يک و دو را اختیار  مي αپارامتر 

د. شاخص نسبت كن، شدت فقر را محاسبه مي0شااخص شكاف فقر و مقدار  1مقدار سارشامار،   

برند و يا اينكه براي از بین كند كه افراد فقیر چه مقدار از فقر رنج ميساارشاامار مشااخص نمي 

هاي باشااد. شاااخص شااكاف فقر به شاادت فقر افراد وزن   چه مقدار منابع نیاز ميبه بردن فقر 

افراد به يک اندازه از فقر رنج مي برند اما با كمک آن  يهمهني كه دهد، بدين معيكسااااني مي 

د. در اين حالت افزايش كرتوان میزان مناابع مورد نیااز را براي از بین بردن فقر محااسااابه    مي

كه سرانه فقر تغییري شود در حالي)كاهش( درآمد هر فرد باعث كاهش )افزايش( شكاف فقر مي

نوايي )با فرض ثبات ساير شرايط، كاهش درآمد فردي كه زير خط كند. اين شاخص اصل يكنمي

كند. هیچ يک از اين دو شاخص نسبت شود( را تأمین ميفقر است موجب افزايش میزان فقر مي

انتقال )انتقال خالص درآمد  نیستند، به عبارت ديگر اصل موضوعبه توزيع مجدد درآمد حساس 

كه وضااعیت بهتري دارد موجب افزايش شاااخص فقر  از فردي كه زير خط فقر اساات به فردي 

باشااد كه بیانگر میزان مي α =0گیري شاادت فقر كنند، لذا براي اندازهشااود( را تأمین نميمي

باشااد و هرچه اين شاااخص بزرگتر باشااد بدين معني اساات كه جامعه از فقر    گريز از فقر مي

ي داده شده است. به اين ترتیب هر چه تر بوده و به فقیرترين افراد جامعه اهمیت بیشاتر گريزان

 تر شود، اين شاخصفاصاله درآمدي خانوارها از همديگر بیشتر باشد يعني توزيع درآمد ناعادالنه 

يابد، و اگر درآمد از افراد فقیر به افراد فقیرتر انتقال يابد مقدار اين شااااخص كاهش افزايش مي

 شهري يا روستايي( ماننده درآمد و مكان )مي يابد و برعكس. اين شاخص بر اساس منطقه، طبق

اجتماعي مشخصي باشند در میان  -اقتصاادي  هايويژگيهايي كه داراي قابل تجزيه به زير گروه

هاي مختلف مردم فقیر را نشااان دهد تواند شاادت فقر در گروهفقرا اساات. بنابراين شاااخص مي

 (. 1833)كرمي، 

(؛ بیگساااتون و 1113مینوت ) هايبررسااايوي از هاي فقر به پیركنناده براي بررساااي تعیین

شد،  بیانطور كه هماناز مدل پروبیت استفاده شده است. (، 0224( و چیروا )0220همكاران، )
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شاود تابع توزيع تجمعي جمله تصاادفي در اين مدل داراي توزيع نرمال است. بنابراين   فرض مي

 شود.( بیان مي1انتخاب گزينه يک در مقابل گزينه صفر به صورت رابطه ) iPاحتمال 

(1)  

iY   زير خط فقر( مقدار يک و براي افراد غیرفقیر مقدار  متغیر دوتاايي بوده كاه براي افراد فقیر(

مختلف  هايويژگي، بردار متغیرهاي توضااایحي اسااات كه شاااامل  iX و كندصااافر اختیار مي

ها پیرامون فقر و عوامل مؤثر بر آن و نگاشااتهاساات. با اسااتناد به پیش بررساايخانوارهاي مورد 

 هاويژگيها اشااااره شاااد، از جمله اين هاي گذشاااته كه به برخي از آنهمچنین نتايج پژوهش

توان به موارد زير اشااره كرد: عوامل ساني و جنسیتي خانوار )شامل بعد خانوار، نسبت افراد   مي

، نسابت تعداد افراد داراي درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد داراي تحصیالت  مونث به بعد خانوار

هاي فردي دانشاااگااهي به بعد خانوار و نسااابت افراد باساااواد به بعد خانوار(، عوامل و ويژگي  

سارپرسات خانوار )شاامل جنس سارپرسات خانوار، سن سرپرست خانوار، تحصیالت سرپرست      

انوار )شاغل، بیكار و يا خانه دار(، عوامل اقتصادي و مالي خانوار، و وضاعیت اشاتغال سرپرست خ  

و درآمادي خاانوار )اندازه زمین در اختیار خانوار، نحوه تملک خانه، تعداد اتاق در خانه، مالكیت   

اير انداز يا سدام، پسباغ، تعداد اتاق، مالكیت ، ساطح  كشاي لولهتراكتور، اتومبیل شاخصاي، گاز   

عوامل نهادي )شااامل اسااتفاده از خدمات بهداشااتي و آموزشااي روسااتا،    هاي بادوام ( ودارايي

روستا تا مركز شهرستان و تحت پوشش بودن  ياستفاده از تسهیالت، عضويت در تعاوني، فاصله

اجتماايي، رفااه اجتمااايي(، كااه رفاااه    ينهاادهاااي حماايتي( و عوامال اجتمااعي )سااارمااايااه    

 3(. براي سنجش رفاه اجتماعي از 1118)پاروت،  اجتماعي،عبارت از رضايت فرد از زندگي است

اي در قالب طیف لیكرت اساتفاده شاده اسات. سرمايه اجتماعي فرد در زندگي    گويه 4 پرساش 

ها، اي از شبكهكمیت و كیفیت روابط اجتماعي فرد در جامعه اسات. سارمايه اجتماعي مجموعه  

ها را در جهت كسب منافع متقابل ها و بین گروههاسات كه همكاري درون گروه هنجارها، ارزش

و  گروهيبا نرخ مشاااركت افراد در زندگي  به طور معمولكند و اين نوع از ساارمايه را مي آسااان

ي (. براي سااانجش سااارمايه1831كنند )تاجبخش، وجود عاامل اعتماد در بین آنان بیان مي 

 اي در طیف لیكرت استفاده شده است.گويه 8 پرسش 12اجتماعي از 

  ردار پارامترهاي مدل اسات كه بايستي برآورد شوند. ارتباط بین يک متغیر توضیحي خاص  ب

به كمک اثر نهايي كه به صاااورت تغییر  ،1iP(Y=(و پیامد احتمالي انتخاب گزينه مورد نظر يا 
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ود شااجزئي در احتمال انتخاب مقدار يک، به ازاء تغییر در متغیر توضاایحي مورد نظر تعريف مي

د. به عبارت ديگر اثر نهايي همان مشاتق تابع برآورد شااده نسبت به هر كدام از  شاو تفسایر مي 

بر احتمال  kXمتغیرهاي توضایحي در يک نقطه معین اسات. اثر نهايي متغیر توضیحي پیوسته   

 آيد.دست ميه( ب4) يبه شرط ثبات ساير متغیرها، از رابطه 1iY=رخ دادن گزينه 

(4)  

 د:شومحاسبه مي (1) ياز رابطه و 

(1)  

نشاان دهنده تابع چگالي احتمال يک متغیر تصادفي نرمال استاندارد است. عالمت اثر نهايي   

. در نتیجه اندازه اثر شودتعیین مي xو   kمقادير  باداشته و اندازه آن  kبساتگي به عالمت  

متغیرهاي موجود در ماتريس متغیرهاي توضااایحي بساااتگي دارد.  يهمهنهاايي به ساااطوح  

. دسااات آيدهتواند از مقادير مختلف متغیرهاي مساااتقل ببرآوردهاي متفاوتي از اثرات نهايي مي

)گرين،  شاااودبهتر اساات برآورد اثرات نهايي در مقدار میانگین متغیرهاي مساااتقل محاسااابه  

ل متغیر مجازي نیز باشااد ممكن اساات اثرات (. چنانچه ماتريس متغیرهاي مسااتقل شااام1131

نهايي به طور مناسبي محاسبه نشوند. میانگین متغیر مجازي براي محاسبه اثرات نهايي مناسب 

ندارد. براي حل اين  همخوانيمتغیر مورد نظر  هايهنیساات زيرا با هیچ كدام از مقادير مشاااهد 

توان از شده است. در اين میان مي كاربردي پیشنهادهاي بررساي مسااله روش هاي مختلفي در  

و  دهكرروشاي استفاده كرد كه در آن اثر نهايي را در مقادير صفر و يک  متغیر مجازي محاسبه  

عنوان اثر نهايي متغیر هساااپس مقدار اين اثر در صااافر را از مقدار آن در يک كسااار نموده و ب 

 توضیحي مورد بررسي در نظر گرفته شود.  

اين ساااختارمند بوده و جامعه آماري در  پرسااشاانامه از شااده آوريگرد اتدر اين تحقیق اطالع

رد مو باشاااد. براي تعیین نمونهتحقیق خانوارهاي روساااتايي اساااتان كهگیلويه و بويراحمد مي

 بررسيخانوار براي اين  128(، تعداد 0220پاتن ) گیري، ابتدا با استفاده از جدول نمونهبررساي 

 اي نمونهاي چند مرحلهگیري خوشهبرگزيده شادند كه در مرحله بعد با اساتفاده از روش نمونه  

هزينه خانوارها در سااطح استان  -هاي موجود از تكمیل پرساشانامه درآمد  شادند. داده  گزينش

 دست آمده است.هب 1833كهگیلويه و بويراحمد در سال 
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 نتایج و بحث
عنوان شاخص استاندارد زندگي استفاده شده و با في خانوار بهمصار  هايهزينهاز  بررساي در اين 

د. خط فقر غذايي، غیر غذايي و خط فقر كل ماهیانه شاساتفاده از اين شااخص، خط فقر تعیین   

در مناطق روستايي استان كهگیلويه و بويراحمد مطابق جدول 1833براي يک فرد بالغ در سال 

 دست آمد. ههزار ريال ب 3/480و  1/114، 0/883ترتیب معادل (، به0)

 خط فقر ماهیانه فرد بالغ در مناطق روستایی استان كهگیلویه و بویراحمد (2جدول )

 خط فقرهاي هزینهسهم از  اندازه فقر ماهیانه )هزار ریال( نوع خط فقر

 8/18 0/883 خط فقر غذايي

 3/81 1/114 خط فقر غیر غذايي  

 122 3/480 خط فقر كل

 هاي تحقیقيافته: منبع

درصااد آن مربوط به فقر  3/81غذايي و كل مربوط به فقردرصااد از فقر  8/18(، 0جدول ) بنابر

درصد  3/81غذا و  يكل، صرف هزينه هايهزينهدرصاد   8/18باشاد به بیان ديگر  غیرغذايي مي

 FGTهاي فقر دست آمده، شاخصهخط فقر ب پايهباشد. بر هاي غیرخوراكي ميمربوط به هزينه

ده است. بر اين ش( محاسبه 8براي مناطق روستايي استان كهگیلويه و بويراحمد مطابق جدول )

درصااد افراد در منطقه داراي درآمدي كمتر از خط فقر محاساابه  8/80، 1833اساااس در سااال 

، بررساايشااده با روش مذكور هسااتند. همچنین، شااكاف و شاادت فقر غذايي در منطقه مورد  

دست هدرصد ب 8/1و  1/3ترتیب هدرصاد و نسبت شكاف و شدت فقر كل نیز ب  1و  1/1ترتیب به

 آمده است. 

 هاي فقردر مناطق روستایی استان كهگیلویه و بویراحمد )درصد(شاخص (3جدول )

 شدت شکاف سرانه نوع فقر

 1 2/0 8/81 فقر غذايي

 2/3 2/2 8/80 فقر كل

 هاي تحقیق:يافتهمنبع            

درصااد در  1/3و  1/1دهد كه درآمد روسااتايیان  بايد به ترتیب به اندازه ( نشااان مي8جدول )

غاذايي و غیر غاذايي افزايش يابد تا آنها بتوانند از فقر غذايي و مطلق رهايي يابند.    هااي هزيناه 

درصد براي  1/8و  1ترتیب باشد بهمي نرایدهنده عمق فقر و فاصله بین فقشادت فقر نیز نشان 
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 ناریدهد توزيع درآمد در بین فقده اسات كه اين نشان مي شا فقر غذايي و غیر غذايي محاسابه  

 وجود ندارد. نرایفق تقريباً يكسان است و تفاوت زيادي از لحاظ میزان فقر در بین

 Eviewsافزار نرم از برآورد مدل پروبیت عوامل مؤثر بر فقر كه با استفاده از دسات آمده بهنتايج  

هاي ها ضاااريب تعییني كه در مدلآمده اسااات. در اين گونه مدل( 1)برآورد شااده، در جدول  

شود، كاربرد نداشته و در عوض ضريب تعیین مک رگرسایوني با متغیر وابسته كمي محاسبه مي 

آمد كه دست به 13/2د. مقدار اين ضريب تعیین در مدل معادل شوفادن براي آنها محاسابه مي 

نشاان از خوبي برازش مدل دارد. اما معیار مهم مورد استفاده در بررسي خوبي برازش اين دسته  

هاسااات. بدين معني كه مدل برآورد شاااده چند درصاااد از  بیني آنهاي درصاااد پیشاز مدل

ن بیني اي) فقیر و غیرفقیر( قرار داده است. مقدار پیش را در گروه مربوط به خودشان هاهمشاهد

درصااد از  31اين اساات كه مدل توانسااته اساات  گويايدرصااد به دساات آمد كه  31دل برابر م

خطي با توجه خانوارهاي مورد بررسي را در همان گروهي كه هستند، قرار دهد. وجود مشكل هم

كه از نیز لمشو -شاود. آماره هاسمر دار هساتند، رد مي به اين كه بیش از نیمي از ضارايب معني 

خوبي برازش مدل اسااات گوياي هااسااات،  برازش در اين دساااتاه از مادل   معیاارهااي خوبي  
(prob=0.43). 
هاي سني و جنسیتي خانوار، متغیر نسبت افراد اين است كه از بین متغیر گوياينتايج همچنین 

داراي درآمد داراي بیشااترين مقدار اثر نهايي اساات. به طوري كه يک واحد افزايش در نساابت  

دهد. الزم به درصاااد احتماال ابتال باه فقر را كاهش مي   01نوار، حادود  افراد داراي درآماد خاا  

جا كه مقدار يک براي حالتي كه خانوار فقیر بوده و مقدار صاافر براي خانوار اساات از آن يادآوري

یر منفي تأث گويايغیرفقیر اختیار شاده است، بنابراين عالمت منفي ضريب متغیر مورد بررسي،  

ر يک مقوله مربوط به درآمد است، لذا افزايش نسبت افراد داراي درآمد آن بر فقر است. چون فق

افزايش يک واحد به  دهد.ال ابتال به فقر را كاهش ميخانوار باعث افزايش درآمد شاااده و احتم

درصد شده است.  11تمال ابتال به فقر در حدود د با ساواد در خانوار باعث كاهش اح نسابت افرا 

هاي بیشااتر براي افراد شااده كه عالوه بر  افزايش عث افزايش فرصااتافزايش در اين نساابت، با

شاااان براي تخصااایص بهتر منابع در خانوار را باال برده و باعث كاهش فقر ها، تواناييدرآمد آن

داري برفقر نبوده و نشان د. نسابت افراد داراي تحصایالت دانشاگاهي داراي  تأثیر معني   شاو مي

چند با سااواد بودن ش در رابطه با كاهش فقر نزولي اساات. يعني هردهد كه بازده نهايي آموزمي

 )دانشگاهي( لزوماً فقر را كاهش تأثیر زيادي بر كاهش فقر دارد، اما داشاتن تحصیالت بسیار باال 

درصد كاهش  0هاي زراعي، احتمال فقیر بودن به اندازه دهد. با يک هكتار افزايش در زمیننمي
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 ويژهبهديگر،  كشاااورز افزايش يافته و از سااويزمین، منبع ايجاد درآمد  يابد. چون با افزايشمي

تواند اعتبارات بیشاااتري دهد. بنابراين فرد ميدر روساااتا زمین اعتبار اشاااخاص را افزايش مي

داشااتن حمام در خانه نیز با اثر  دريافت كرده و به طور كلي احتمال فقیر بودن وي كمتر اساات.

د. چون رعايت مسااائل بهداشااتي، احتمال ابتال به  شااوكاهش فقر ميدرصااد، باعث  4/3نهايي 

هاي درماني كاهش يافته و به دهد، هزينهوري فرد را افزايش ميهاا را كاهش داده، بهره بیمااري 

 هساااويتواند دو كند. البته رابطه بین اين دو متغیر ميطور كلي در جهات كااهش فقر عمل مي  

تواند بر داشااتن امكانات بهداشااتي مثل حمام تأثیر فقر هم ميباشااد. زيرا از طرف ديگر كاهش 

أثیر ت ساته است، بنابراين مثبتي داشاته باشاد. اما چون در اين جا فقیر بودن يا نبودن متغیر واب  

داشاااتن حمام بر احتمال ابتال به فقر مورد  بررساااي قرار گرفته اسااات. در رابطه با تأثیر منفي 

توان گفت كه تراكتور به عنوان درصد، مي18داشاتن تراكتور بر احتمال ابتال به فقر با اثر نهايي  

ايجاد درآمد  زانديگر كشاوريک ابزار كار در اختیار كشااورز بوده و كشااورز با اجاره دادن آن به   

اي هزينه ،ديگر، براي عملیات زراعي هم از آن استفاده نموده و بابت اين عملیات سويده و از كر

تواند احتمال داشاااتن تراكتور را افزايش دهد. در رابطه به پردازد. البتاه كاهش فقر هم مي نمي

مبیل درآمدي براي فرد توان گفت كه اتودرصاااد مي 1تاأثیر مثبت اتومبیل بر فقر با اثر نهايي  

كنند و بنابراين بخشاااي از افراد براي خريد آن وام دريافت ميبه طور معمول د و كنايجااد نمي 

 پردازند.   درآمد ماهانه خود را بابت اقساط وام مي

 ( نتایج برآورد عوامل مؤثر بر فقر در خانوارهاي مورد مطالعه7جدول )

 متغیر
ضاااريب برآورد 

 شده
  اثر نهايي

 134/2  108/2 ضريب ثابت

 هاي سني و جنسيكنندهتعیین

 222/2 240/2 10/2 بعد خانوار

 410/2 281/2 811/2 نسبت افراد مونث به بعد خانوار

نسااابات افراد داراي درآماد به بعد   

 خانوار
111/1- 081/2- 21/2 

نساااباات افراد داراي تحصااایالت  

 دانشگاهي
420/2 218/2 141/2 

 211/2 -111/2 -334/2 باسواد به بعد خانوارنسبت افراد 

هاي سااارپرسااات كنندهتعیین

 خانوار

 824/2 -221/2 -212/2 سن سرپرست خانوار

 111/2 -211/2 -141/2 تحصیالت سرپرست خانوار  

 012/2 283/2 822/2 وضعیت شغلي سرپرست  

 ZZP 
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 مورد مطالعه( نتایج برآورد عوامل مؤثر بر فقر در خانوارهاي 7جدول )ادامه 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

باشااد و جهت تأثیر آن نیز مثبت اساات،  دار نميالبته اين اثر در رابطه با مالكیت اتومبیل معني

دار شاادن اثر اين متغیر بر كاهش فقر جهت تأثیر آني نیز ولي در رابطه با تراكتور ضاامن معني

احتمال فقیر بودن را كاهش درصاااد  1/18منفي اسااات، به بیان ديگر مالكیت تراكتور به اندازه 

هاي ندهكناند. از بین تعیینهاي نهادي نیز نتايج قابل تأملي را نشاااان دادهكننده. تعییندهدمي

في تأثیر من نهادهاي حمايتي استفاده از كمک استفاده از تسهیالت ونهادي عضاويت در تعاوني،  

درصااد تأثیر منفي بر  3با اثر نهايي حدود  يبر احتمال فقیر بودن افراد دارند. عضااويت در تعاون

 تراحتمال فقیر شااادن افراد دارد. زيرا با عضاااويت در تعاوني، افراد از امكاناتي مثل خريد ارزان

هاي توانند واممي مناد شاااده و گاهي هااي زنادگي بهره  ديگر نیاازمنادي  ن هاا و همچنی نهااده 

 متغیر  اثر نهايي ضريب برآورد شده متغیر

 هاي درآمدي خانواركنندهتعیین

 221/2 -211/2 -141/2 اندازه زمین زراعي خانوار 

 241/2 204/2 028/2 مالكیت خانه

 134/2 -14/2 -44/2 سطح باغ خانوار

 113/2 220/2 213/2 مالكیت دام خانوار

 121/2 228/2 203/2 كشيگاز لوله

 208/2 -231/2 -443/2 حمام

 388/2 2223/2 224/2 اندازپس

 221/2 -211/2 -813/2 تعداد اتاق در خانه  

 242/2 -181/2 -28/1 مالكیت تراكتور

 128/2 212/2 114/2 مالكیت اتومبیل

 هاي نهاديكنندهتعیین

 223/2 -211/2 411/2 عضويت در تعاوني  

 21/2 184/2 134/2 آموزشي استفاده خدمات

اساااتفااده از خدمات بهداشاااتي و  

 درماني
132/2- 204/2- 418/2 

 281/2 -243/2 -118/2 استفاده از تسهیالت

هااي نهادهاي  اساااتفااده از كماک  

 حمايتي
432/2- 233/2- 281/2 

 222/2 224/2 218/2 فاصله تا مركز شهرستان

 اجتماعيهاي كنندهتعیین
 222/2 -213/2 2-/833 اجتماعيرفاه 

 131/2 2130/2 183/2 سرمايه اجتماعي

 ZZP 
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پس تأثیر منفي اين متغیر بر احتمال كاهش فقر منطقي به نظر  كنند.الحساااناه درياافت   قرض

درصد است. با توجه به  3حدود  رسد. برخورداري از تسهیالت نیز داراي اثر منفي و به اندازهمي

كنندگان آن بوده و بنابراين كاالي دريافت ساااود تساااهیالت هم بهتورم بسااایاار بااال دريافت   

هاي مولد مثل تراكتور، كمباين يا دام دارايي گاهيخريداري شاااده با كمک اين تساااهیالت كه 

د. كننهساتند به عنوان سااپري در مقابل تورم عمل كرده و در جهت كاهش فقر خانوار عمل مي 

درصاااد كاهش احتمال ابتال به  1با اثر نهايي حدود  كماک نهادهاي حمايتي نظیر كمیته امداد 

د، بنابراين كنهاا به طور مساااتقیم درآمد خانوار را متأثر مي فقر را در پي دارد. چون اين كماک 

طبیعي است كه در جهت كاهش فقر و با اثر نهايي باالتر از تسهیالت عمل نمايد. فاصله تا مركز 

به ، تندهس ترد. زيرا روستاهايي كه به مراكز شهري نزديکشهرستان تأثیر مثبت بر فقر افراد دار

توانند تر مي)آب، برق، گاز، جاده و ...( برخوردارند و افراد راحت از امكانات بیشااتري طور معمول

 اند كه رفاه اجتماعي اثرهاي اجتماعي نیز نشان دادهكنندهتري پیدا كنند. تعیینشاغل مناساب  

و جهت تأثیر آن نیز منفي بوده اسات. اثر نهايي اين متغیر نشان داده  داري بر فقر داشاته  معني

 باشد.درصد مي 3/1است كه افزايش رفاه اجتماعي باعث احتمال كاهش فقر به میزان 

 و پیشنهادها گیرينتیجه
ه افراد داراي درآمد بنسبت خانوار، توان گفت كه بعد دست آمده ميهبا توجه به بررساي نتايج ب 

، نسابت افراد با ساواد به بعد خانوار، مالكیت زمین زراعي خانوار، داشتن حمام، تعداد   نواربعد خا

هاي اتاق خانه، مالكیت تراكتور، رفاه اجتماعي، فاصااله تا مركز شااهرسااتان، اسااتفاده از كمک   

ترين عوامل موثر بر نهادهاي حمايتي، عضااويت در تعاوني و اسااتفاده از تسااهیالت بانكي را مهم

 باشد. لذا با توجه به نتايج حاصل از ايندر مناطق روستايي استان كهگیلويه و بويراحمد ميفقر 

 د.شوبررسي پیشنهادهاي زير ارائه مي

اشد، بكه نسبت افراد داراي درآمد به بعد خانوار يكي از متغیرهاي مؤثر بر فقر ميبا توجه به اين

تواند منجر به ب در مناطق روساتايي اسااتان مي ايجاد زمینه اشاتغال مناساا  برايهايي لذا برنامه

 د.شوكاهش فقر 

ر باشااد و در مناطق فقیر و دكه فقر غذايي در مقايسااه با فقر غیرغذايي باالتر ميبا توجه به اين 

براي هايي شود لذا برنامهصرف خريد مواد غذايي مي خانوار اي از درآمدحال توساعه سهم عمده 

 .اين مناطق شودتواند منجر به كاهش فقر در ستايي ميبهبود تغذيه در مناطق رو
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ه د خانوار منجر باي كه افزايش بعباشاااد به گونهبعاد خانوار يكي از متغیرهاي مؤثر بر فقر مي  

د، با توجه به اينكه نرخ رشااد جمعیت در اسااتان و به طور خاص در مناطق شااوافزايش فقر مي

شااور باالتر اساات لذا، آموزش و تبلیغات از طريق  هاي كاسااتان ديگرروسااتايي در مقايسااه با  

تواند منجر به كاهش بعد خانوار و هاي كنترل جمعیت ميهاي جمعي و اعمال ساایاسااترسااانه

 .شود تبع آن كاهش فقربه

گر دي سااويباشااد و از متغیر رفاه اجتماعي يكي از متغیرهايي اساات كه بر كاهش فقر مؤثر مي 

اي هداري را نشاااان داده اسااات، لذا برنامهر و غیرفقیر اختالف معنياين متغیر بین دو گروه فقی

 د.شواجتماعي باعث كاهش فقر ميرفاه آموزش و بهبود

 منابع
هاي فقر در ايران. گزيده ( روند فقر و شااااخص1831. )پژوه، ن. و كااوناد، ح  بااقري، ف.، دانش 

 . 31-30(: 0)13مطالب آماري. 

 114. شیرازه نشر. تهران. توسعه و دموكراسي اعتماد، اجتماعي، سرمايه (1831). ک تاجبخش،

 .صفحه

( توساعه روساتايي، اولويت بخشي به فقرا. ترجمه: م. ازكیا، انتشارات دانشگاه   1831چمبرز، ر. )

 صفحه. 008تهران. 

نامه دوره دكتري ي موردي ايران. پااياان  ( عوامال مؤثر بر فقر: مطاالعاه   1831زاده، ع. )حسااان

 تخصصي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقیقات.

-1830( بررسي وضعیت فقر در مناطق شهري و روستايي ايران) 1831خالدي، ک و پرمه، ز. )

 .43-31: 11(. اقتصاد كشاورزي و توسعه. 1834

هاي فقر بر اسااااس عملكرد گیري شااااخص( اندازه1833خاداداد كاشاااي، ف. و حیدري، خ. ) 

 .024-081(: 8)1نامه اقتصادي. هاي ايراني. پژوهشخانواراي تغذيه
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