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چکیده 
هاي داده. هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است

خط فقر غذایی با استفاده از روش انرژي دریافتی مواد غذایی ونامه جمع آوري، مورد نیاز در این مناطق با پرسش
هاي یافته. قر غیرغذایی و خط فقر کل، سرانه، شکاف و شدت فقر در این مناطق تعیین شدخط ف.محاسبه گردید

نتایج نشان داد که تفاوت . هاي این بررسی زیر خط فقر قرار دارنددرصد از نمونه32تحقیق نشان داد که حدود 
استفاده کنندگان از هاي سن سرپرست، کنندهدست در تعیینتنگدست و غیرداري میان دو گروه تنگمعنی

کشی، حمام و آشپزخانه، نسبت افراد لولهکشی، گازآب لولهخدمات درمانی و تسهیالت، مالکان تراکتور، خانه، 
با توجه به نتایج این بررسی، . ي اجتماعی وجود داردي خانوار، رفاه و سرمایهداراي درآمد و باسواد به اندازه

یی که باعث افزایش تعداد افراد به گونه،ال در مناطق روستایی فراهم گرددي اشتغگردد که زمینهپیشنهاد می
. داراي درآمد در خانوارها و کاهش فقر گردد
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مقدمه
سم انسان خود را نشان ترین سطح یعنی تخریب و تضعیف جترین و ملموساز سادهفقر
رو ساخته و او را به چالش دهد و تا باالترین سطح، تکامل بشر را با تهدید جدي روبهمی

یی است که با عمر تاریخ زندگی انسان، قرین بوده و در هر فقر، مقوله. عمیقی فراخوانده است
از پایان جنگ ویژه پسبا آغاز صنعتی شدن، به. یی با آن برخورد شده استزمان به شیوه

ویژه کشورهاي در حال توسعه به خود افکار جوامع بشري را به) فقر(جهانی دوم، این پدیده 
این جوامع، هر یک با توجه به سطح توسعه یافتگی به حل این معضل . مشغول کرده است

راه با بازپخش درآمد، در صدد بهبودبردهایی چون رشد اقتصادي، رشد همپرداختند و با راه
بردها، گروه حالف تاثیرهاي توزیعی این راهبا این. شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند

تر مردم از پرشماري از مردم این کشورها را برخوردار نساخت، و در حاشیه قرار گرفتن بیش
هاي نیز با سیاست1980ي  در دهه. ي فقر انبوه را به همراه آوردبرد، گسترش پدیدهاین راه

ي فراموش دهه«تر فراموش شد، تا جایی که بانک جهانی این دهه را یل، این مساله بیشتعد
، 1990بردها بر اساس برآورد بانک جهانی در سال ي این راهنتیجه. نامید»  دستاني تهیشده

از این رو، براي حل . دست در این کشورها بوده استمیلیارد انسان تنگ1/1وجود بیش از 
بردهاي توسعه از ي تغییر راهیا دهه» ي جنگ با فقردهه«را 1990ي دههاین معضل،

)1379؛ خالدي، 1375زاهدي مازندرانی، (زدایی نامیدند بردهاي فقربردهاي رشد به راهراه
جا در جوامع بشري مورد توجه قرار گرفته است که یکی از موضوع فقر و رفع آن، تا آن

بشر از آغاز نظام مالکیت . ي ادیان یکتاپرستی بوده استنظر همههاي موردها و مضمونهدف
تا اکنون، نه ) هزار سال پیش4در بیش از (بندي و جداسازي اجتماعی خصوصی و نظام قشر

که با توجه به رشد جمعیت حتا توان جلوگیري از تنها نتوانسته است فقر را محو کند، بل
اخر قرن هجدهم بود که به موضوع فقر و محرومیت و از او. افزایش آن را نیز نداشته است

-هاي بیني دوم قرن بیستم با تشکیل همآیشاین توجه در نیمه. هاي مقابله با آن توجه شدراه

بر اساس آمارهاي چاپ شده در ). 1375زاهدي مازندرانی، (المللی گسترش بیشتري پیدا کرد 
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مطلق و فقر روستایی در کشورهاي منتخب ي فقر، اندازه1994ي انسانی سال گزارش توسعه
ي آسیاي جنوبی متمرکز دستان جهان در منطقهدرصد از تهی50دهد که حدود جهان نشان می

ي مطالعاتی فقر مرکز هسته(دست نیز ساکن روستاها اند یی از جمعیت تنگبخش عمده. اند
). 1377تحقیقات و بررسی مسایل روستایی ، 

ي کند، و آن را نتیجهگر بررسی میي فقر روستایی را از یک دیدگاه نظامهمسال) 1376(چمبرز 
طور کلی فقر روستایی ناشی از ناتوانی مدیریت و گوید که بهوي می. داندعوامل متعددي می

ها به رسی آنضعف سیاسی روستاییان، پراکندگی جغرافیایی روستا و محدودیت دست
-نات زیربنایی، مهاجرت و رکود جمعیت فعال روستایی، بهرهبود سرمایه و امکاامکانات، کم

یی به هاي توسعهگیري سیاستتر، برايوري پایین سیستم تولید در روستاها، و از همه مهم
بر این عقیده ) 1995(برخی از اقتصاددانان توسعه مانند اموانو و همکاران . سود شهرها است

در کشور ما نیز همانند دیگر کشورهاي در حال . تشرط رشد، مبارزه با فقر اساند که پیش
-بردهاي رشد و برنامهویژه با راهبردها را تجربه کرده بود، بهاین راه1350ي توسعه، که از دهه

ي مطالعات موسسه(بیش از پیش خود را نمایان ساخت ) فقر(هاي سیاست تعدیل، این معضل 
یی هاي اخالقی جديمشکالت سیاسی و چالشفقر تاکنون ). 1376هاي بازرگانی، و پژوهش

ي مستقیمی تواند نشانهي حجم و شدت فقر میمقایسه. براي جوامع مختلف ایجاد نموده است
گونه دستان باشد، و نشان دهد که چهرفت اقتصادي در افزایش استاندارد زندگی تهیاز پیش

دستان اثر می گذارد بر تهیهاي مالی تغییرات متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله سیاست
).1381محمودي، (

ي جوامع یی که در تقریبا همههاي گوناگون از فقر، نکتهها و تعریفها و ابهامبا تمام پیچیدگی
تر اقوام و هاي روستایی در بیشطور ویژه روستاییان و بخشمشترك است، این است که به

). 1386شوشتریان، (ر مبتال اند ها بیش از مناطق شهري و شهرنشینان به فقملت
با این حال، .  اخیرا کاهش فقر به یکی از مباحث مهم در متون توسعه تبدیل شده است

ي اجراي برنامه نیاز گذاري و شیوههاي مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستبرنامه
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این ترتیب به. نیز نیاز داردآمدهایشي فقر و دالیل و پیدارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده
ریزي براي مبارزه با فقر بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین گام در راه برنامه

با این حال ). 1383نژاد، ؛ عرب مازار و حسینی1384خالدي و پرمه، (و محرومیت است 
یی به صورت برنامههاي کاهش فقردهد که سیاستهاي انجام شده نشان میمطالعات و بررسی

و نژادحسینی(یی به کار گرفته نشده است هاي توسعهبردي و پایدار، در طول برنامهراه
). 1383همکاران، 

هاي مختلف ایران در افق ي جمهوري اسالمی ایران ویژگیانداز بیست سالهدر سند چشم
است از ایرانی ها عبارت بخشی از این ویژگی. هجري خورشیدي مطرح شده است1404

برابر، توزیع مناسب هاي اجتماعی، فرصتبرخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تامین
در مواد مختلف برنامه چهارم، ). 1388و حیدري، خدادکاشی (درآمد و به دور از فقر و فساد 

ابر بن. هاي کم درآمد شده استهایی براي بهبود زندگی گروهدولت موظف به انجام اقدام
ي ایجاد امنیت غذا و تغذیه، دولت موظف به تشکیل شوراي ي چهارم دربارهبرنامه84ي ماده

ي برنامه براي ي مواد غذایی، تهیهعالی سالمت و امنیت غذایی، تخصیص منابع براي یارانه
رسی هایی براي دستبر اقدام90ي ماده. ایمنی غذا و کاهش ضایعات مواد غذایی شده است

به استقرار عدالت، کاهش 95ي ماده. ي مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تاکید داردالنهعاد
فقر و محرومیت و توانمندسازي فقیرها از راه تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی 

جا که از آن). 1388خدادادکاشی و حیدري، (زدایی تاکید دارد ي جامع فقرو تدوین برنامه
پذیر نیست، الزم زدایی بی توجه به نقشه فقر امکانهاي فقرگذاري و تدوین برنامهسیاست

گران مستقل و ي پژوهشزدایی مبتنی بر اطالعات کافی از راه مطالعهي فقراست که یک برنامه
تر هاي کمموضوع فقر در استان.هاي دولتی براي اندازه گیري فقر تدوین شودتالش دستگاه

بر اساس اعالم مرکز . ه مانند استان کهگیلویه و بویراحمد اهمیت دو چندانی داردتوسعه یافت
ي نامهسال(درصد جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در مناطق روستایی است 49آمار ایران 

جا که استان از آن). 1388داري، ریزي استانآمار استان دفتر آمار و اطالعات معاونت برنامه
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دست کشور است و کاهش فقر و افزایش هاي محروم و تنگبویراحمد از استانکهگیلویه و
ي استان است، نیاز به بررسی فقر ریزان براي توسعههاي مهم مسئوالن و برنامهدرآمد از دغدغه

ي مطالعاتی که در رابطه با فقر صورت می در همه. و عوامل موثر بر آن مهم و ضروري است
تعیین خط فقر که اولین گام در مطالعات . از یک خط فقر وجود داردگیرد، لزوم استفاده 

هایی خط فقر هزینه. ترین مباحث در اقتصاد رفاه باشدمربوط به فقر است، شاید از پرمناقشه
ترین رفاه رسی به یک سطح کماست که یک فرد در یک زمان و مکان معین براي دست

شوند دست دانسته میرسی ندارند، تنگرفاهی دستافرادي که به این سطح. پردازدمتحمل می
گونه باید اقدام کرد؟ این که نیازهاي اولیه گیري این آستانه چهبراي اندازه). 1386شوشتریان، (

هاي فقر گونه تعریف شود، عاملی است که باعث گردیده است خطها چهو اساسی انسان
ي نگرش رسد شیوهنظر میبنابراین، به. ودهاي فقر مختلف گزارش شمتفاوت و در نتیجه نرخ

تواند موضوع ترین نیازهاي اساسی و تبدیل آن به یک واحد عینی مالی، میي کمبه مقوله
دست و ي مورد مطالعه به دو گروه تنگگیري فقر و تقسیم نمونهمهمی در رابطه با اندازه

. دست باشدغیرتنگ
ي انجام شاید اولین مطالعه. اندبرآورد خط فقر داشته گران بسیاري سعی در در ایران، پژوهش

انجام شده باشد 1351ي خط فقر در ایران توسط عظیمی در سال ي محاسبهشده در زمینه
، و خدادکاشی و حیدري )1388(، شیروانیان و اسماعیلی )1386(شوشتریان ). 1378, صمدي(
نیز به بررسی ) 1375(زاده عادل. ان نام بردتواز دیگر افرادي اند که در این زمینه می) 1388(

ي ي سیاست اجتماعی بر توزیع درآمد در ایران در فاصلهتاثیر برخی از متغیرهاي عمده
در این مطالعه براي معیارهاي رفاه اجتماعی از دو . استپرداخته 1373تا 1350هاي سال

ریب جینی با استفاده از آمار ض. معیار ضریب جینی و چهار دهک پایین درآمدي استفاده شد
براي بررسی اثر متغیرهاي سیاست اجتماعی . ي خانوار با دو روش محاسبه گردیدهزینه-درآمد

بر اساس نتایج این مطالعه، براي بهبود . بر توزیع درآمد دوازده الگوي خطی برآورد شد
روستایی باید وضعیت نابرابري درآمد و افزایش سهم چهار دهک پایین درآمدي در مناطق 
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ي ي عمرانی روستاها در بودجههاي جاري بهداشت و عمران روستاها و نیز بودجهسهم بودجه
نگرشی کالن اقتصادي به فقر و شناسایی با یک ) 1379(زاده حسن. کل کشور افزایش یابد

گیري شدت تاثیرگذاري هر یک از این عوامل بر فقر در ایرانعوامل موثر بر فقر و اندازه
هاي کشور نیز در قالب چهار گروه از عوامل فردي عوامل موثر بر فقر در استان. پرداخته است

هاي مادي، و موقعیت اقتصادي اجتماعی حاکم بر هاي انسانی، سرمایهو جمعیتی، سرمایه
ي فقر در جاي متغیر وابسته نیز از سه براي گذاشتن اندازه. هاي کشور در نظر گرفته شداستان

هاي این تحقیق مشخص گردید بر طبق یافته. استفاده گردیدFGTسرشماري، سن و شاخص
مزد سیاست افزایش دست. تواند باعث کاهش فقر شودکه رشد اقتصادي و افزایش اشتغال می

ها نتایج مدل. شودتر فقر مینسبت به سیاست افزایش مخارج دولت نیز منجر به کاهش بیش
نشان داد که در مجموع نرخ رشد جمعیت، ضریب باروري، برازش شد2SLSکه به روش 

گذاري خانوار و دولت در امور آموزشی ي سرمایهي خانوار، وضعیت شهرنشینی، اندازهاندازه
مزدها و توزیع درآمد و و بهداشتی، رشد اقتصادي، تورم، روند صنعتی شدن و وضعیت دست

مازار و عرب. حجم فقر در کشور استثروت در کشور از عوامل موثر بر شدت و گستردگی
شدت فقر در خانوارهاي به برآورد FGTهاي گروه  با استفاده از شاخص) 1383(نژاد حسینی

. ي جغرافیایی محل سکونت پرداختندروستایی با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه
کار و ازکارافتاده که بیدهد که عالوه بر خانوارهاي داراي سرپرستنتایج این مطالعه نشان می

-برند، شدت فقر در خانوارهایی هم که سرپرست آنترین وضعیت رفاهی به سر میدرخواسته

که ي روستایی است، ضمن آنها به کشاورزي اشتغال دارد بیش از دیگر خانوارهاي جامعه
ترتیب بدین. برندي شرقی کشور بیش از دیگر مناطق از مشکل فقر رنج میساکنان منطقه

. زیر خط فقر قرارداشتند1379در صد از خانوارهاي روستایی در ایران در سال 44حدود 
کاران دستان در گروه ازکارافتادگان و بیترین درصد تهیرفت، بیشهمان گونه که احتمال می

رییس دانا . درصد خانوارها زیر خط فقر قرار گرفته بودند70جاي داشت؛ در این گروه 
یی اقتصادي فقر اگرچه پدیده. داندنیز فقر را نارسایی در تامین نیازهاي اجتماعی می) 1379(
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ها ترین شاخصبه همین دلیل ممکن است حتی کامل. شود، ابعاد مختلفی دارددانسته می
گیري هاي اندازهابتدا به نارسایی کلی شاخص) 1379(دانا رییس. نواقص اساسی داشته باشد

ي فقر گرا و ساختاري پویا پیرامون مسالههاي نهادو سپس به بررسی دیدگاهفقر انتقاد کرد،
شده و با استناد به نتایج مطالعات یی از انتقادهاي مطرح در ادامه نیز بر اساس پاره. پرداخت

درصد از 45-50بر اساس نتایج این بررسی . صورت گرفته خط فقر را برآورد نمود
ي کاهش درآمد دهندهنتایج این مطالعه نشان. خط فقر جاي دارندخانوارهاي ایرانی در زیر 

تر شدن توزیع درآمد و سطح برخورداري از امکانات واقعی، افزایش شکاف درآمدي، ناعادالنه
.و خدمات اجتماعی است

گیري تغییرات در فقر، رفاه و مصرف خانوارهاي مصر، ضمن پی) 2002(حداد و احمد 
نتایج این مطالعه . بررسی کردند1997-1999ي ین تغییرات را در دورههاي موثر بر اعامل

ها دست سطح مصرف زیر خط فقر دارند و تقریبا نیمی از آننشان داد که دو سوم از افراد تنگ
هاي موثر بر فقر نیز شامل سطح سواد، شمار اعضاي عامل. در هر دو دوره زیر خط فقر بودند

بیگستن و همکاران . ار فرزندان و شغل سرپرست خانوار بودخانوار، ارزش دارایی، شم
در این تحقیق از . تاثیرهاي رشد اقتصادي را بر وضعیت فقر در اتیوپی ارزیابی کردند) 2002(

ابتدا اثر . استفاده شد1997و 1995، 1994هاي هاي حاصل از نظرسنجی خانوارها در سالداده
گیري تغییرات براي پی. رات مخارج خانوارها ارزیابی شدمتغیرهاي اقتصادي و جمعیتی بر تغیی

هاي صورت گرفته مشخص شد که متغیرهایی بر اساس تحلیل. استفاده شدFGTفقر از معیار 
در مناطق (نوع محصوالت کشت شده و شغل ي زمین تحت مالکیت، آموزش، همچون اندازه

نیز مشخص شد که در مناطق . استترین عوامل تعیین کننده در فقرمهمياز جمله) شهري
. کنند، وضعیت بهتري دارندروستایی خانوارهایی که محصوالت صادراتی جدید تولید می

افزون بر این، نتایج نشان داد که سطح تحصیالت در بهبود رفاه خانوارهاي شهري نقش 
. کندتري نسبت به خانوارهاي روستایی ایفا میمراتب بیشبه
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هاي گذشته که در باال به آن اشاره شد، ها پیرامون فقر و نتایج پژوهشنگاشتهشبا استناد به پی
، و با استفاده 1388خانوار در سال يهزینه-هاي درآمددر این پژوهش ابتدا با استفاده از داده

سپس خط فقر غیر . فقر غذایی تعیین شدي انرژي دریافتی غذایی براي هر فرد خط از اندازه
سرانه، . ط فقر کل براي مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین شدغذایی و خ

متغیرهاي مختلف با فقر بررسی يشکاف و شدت فقر غذایی و کل محاسبه گردید، و رابطه
.شد

روش تحقیق
در محاسبات مربوط به فقر باید از یک شاخص استاندارد زندگی استفاده نمود و معیارها و 

هاي توان به هزینهها میاین شاخصياز جمله. بر اساس آن محاسبه کردها راشاخص
هاي خالص، درآمد ناخالص، درآمد خالص و یا مصرف یک سبد خاص از ناخالص، هزینه

گویی با توجه به شرایط اجتماعی و این مساله که اغلب در مورد درآمدها کم. کاالها اشاره کرد
در .تري بدهدتواند نتایج منطقیفاده از مخارج کل خانوار میتوان گفت که استوجود دارد، می

هاي متفاوتی خط فقر مطلق، روشيبراي محاسبه. شدبررسی حاضر از خط فقر مطلق استفاده 
طور معمول، خط فقر کل از مجموع خط فقر غذایی و خط به). 1386شوشتریان، (وجود دارد 

:خط فقر غذایی دو روش عمده وجود داردياسبهبراي مح. گرددفقر غیر غذایی محاسبه می
.شودي نیازهاي اساسی غذایی محاسبه میدر این روش، هزینه: بر اساس سهم غذا) 1
توان بر اساس انرژي غذایی الزم از سه راه خط فقر را می: بر اساس انرژي غذایی الزم) 2

:دست آوردبه
.پوشاندیی اساسی را مییی که نیازهاي غذابا استفاده از هزینه-الف
. دهدبا استفاده از مخارجی که نیازهاي کالري را پوشش می-ب
.درآمد-بر اساس ارتباط کالري-ج
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روش تامین انرژي غذایی،حاضر براي تعیین خط فقر غذاییپژوهشروش مورد استفاده در 
،آناند و هریس، 1986،گریر و توربک(است به کار رفتهبسیاريهاي پژوهشاست که در 

).2004،احمد،2002،اوکورات و همکاران، 2001،اسرا و فرانسیسکو، 1994
ي غذاي مورد استفاده ي اول هزینهدر مرحلهFEIبراي استخراج خط فقر غذایی به روش 

.آیدبه دست می) 1(ي ، از رابطه)Vj(ام jتوسط خانوار 
)1(

i
ijijj PDV

ام مصرف iمقدار غذاي Dijام، jارزش غذاي مصرف شده توسط خانوار Vjکه در این رابطه، 
ام خریداري jام است که توسط خانوار iارزش ریالی غذاي Pijام و  jشده توسط خانوار 

. شودمی
ي خانوار محاسبه براي جایگزینی اندازه) (Hjي دوم، معادل فرد بالغ براي هر خانوار مرحلهدر
براي ) 1998(هاي پیشنهاد شده توسط دکرون و کریشنان بدین منظور از معادل. گرددمی

سپس از راه تقسیم . شوداختصاص معادلی متناسب با جنس و سن اعضاي خانوار استفاده می
ام بر معادل افراد بالغ همان خانوار، غذاي مصرف jف شده توسط خانوار ارزش غذاي مصر

:آیدبه دست می) 2(ي ام  بر اساس رابطهjدر خانوار (Xj)شده توسط هر فرد بالغ 

)2(
j

j
i H

V
X 

ي سوم معادل کالري استفاده شده براي انواع مختلف غذاهاي مورد استفاده توسط در مرحله
روش . گرددیی محاسبه میهر فرد بالغ خانوار، با استفاده از جدول ارزش تغذیه

ي میان کالري دریافت شده از غذاهاي مصرفی تواند در برآورد رابطهپذیرتري که میانعطاف
ها کاربرد داشته باشد، استفاده از رگرسیون ناپارامتري است، در نوار و مخارج مربوط به آنخا

این روش براي برآورد خط فقر، نیازي به آزمون فرض در رابطه با پارامترهاي تخمینی نیست، 
ي مورد انتظار متغیر وابسته، که مخارج انجام شده است، گویاي خط فقر غذایی و تنها اندازه

روش معمول براي برآورد خط . ي چهارم، برآورد جزء غیرغذایی خط فقر استمرحله. است
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ي نسبت مخارج غذایی به کل مخارج خانوارها و تعمیم این نسبت به فقر غیرغذایی محاسبه
هاي در مطالعات کاربردي روش.)2005داکالس و ارار، (خط فقر غذایی و خط فقر کل است

:ها عبارت است ازاین روش. استه غذایی استفاده شدفقر غیربراي برآورد خط متفاوتی 
غذایی براي افرادي که کل مخارجشان برابر خط فقر ییغذاي مواد هزینهسهم متوسط -1

.است
شان برابر با خط فقر براي افرادي که کل مخارج غذاییییغذاي مواد هزینهسهم متوسط -2

.استغذایی 
مخارج غیرخوراکی براي افرادي که کل مخارجشان برابر با خط اضافه کردن خط فقر به-3

.استغذاییفقر
، گیردو در این مطالعه نیز مورد استفاده قرار میترین روش است،که معمولسوم در روش 

شود که کل مخارجشان برابر با خط فقر غذایی افرادي در نظر گرفته میمخارج غیرغذایی 
.است
هاي شاخص. کرديفقر را محاسبهيتوان اندازهبا تعیین خط فقر، می: رگیري مقدار فقاندازه
ها ترین و پرکاربردترین آندر این مطالعه از متداول. گیري متفاوتی براي  فقر وجود دارداندازه

فوستر و همکاران شود که اولین بار توسط استفاده میFGTهاي فقر شاخصيیعنی مجموعه
).1386شوشتریان، (گردد تعریف می) 3(ي شماره بر اساس رابطهمعرفی شده و) 1984(

)3(  



q

i
i ZYZnpFGT

1

//1)( 

n ،تعداد کل افراد جامعهZخط فقر وYi درآمد فردiدر . مورد مطالعه استيام نمونه
ها تعمیم صورت  گروهی از شاخصشاخص خود را به)1984(واقع فوستر و همکاران 

فقر است؛  در يصفر باشد شاخص سرانهاگر پارامتر . استدهند که داراي پارامتر می
آمار . دهدباشد شدید بودن فقر را نشان می2بودن شاخص شکاف فقر، و اگر 1صورت برابر 

ها با استفاده از نامهاز پرسشآوري شده ها و اطالعات جمعتوصیفی و استنباطی داده
هاي مرکزي و پراکندگی ي آمار توصیفی، از شاخصدر حوزه. ارزیابی شدSPSS/17افزارنرم
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بندي با هدف دسته) درصد، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار و رسم جدول فراوانی(
ي در حوزه. دیدي آماري استفاده گرهاي مختلف و توصیف جامعهها از نظر ویژگیآزمودنی

هاي تحقیق ها و بررسی پرسشي میان متغیرها و آزمون فرضیهآمار استنباطی، بررسی رابطه
.استفاده گردیددر این بخش از آزمون تی. مورد نظر بوده است

هاي موجود با تکمیل داده. بویراحمد بودو هاي روستایی استان کهگیلویهي مطالعه بخشمنطقه
براي تعیین . به دست آمد1388زینه و درآمد خانوارها در سطح استان در سال هينامهپرسش
.پاتن برگزیده شدگیريخانوار با استفاده از جدول نمونه403مورد مطالعه، ينمونه

) 1جدول (یی یی چند مرحلهگیري خوشهبا استفاده از نمونهها و روستاهاي نمونهشهرستان
. برگزیده شد

یییی چند مرحلهگیري خوشهفرآیند نمونه).  1(جدول 
تعداد روستاي نمونهتعداد روستانام بخشنام شهرستان

-136لوداب
1628*مارگون  *بویر احمد  
24012*مرکزي 
924*پاتاوه   
-75کبگیان *دنا   
383*مرکزي   
-122باشت

*گچساران  
1105*مرکزي 

16160832جمع
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نتایج و بحث
شاخص استاندارد زندگی براي تحلیل فقر در این پژوهش مخارج مصرفی خانوارهاي 

خطوط فقر محاسبه شده بر اساس شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی مناطق . روستایی بود
روستایی تعدیل شد، و خط فقر غذایی، غیر غذایی و کل ماهانه براي یک فرد بالغ در سال 

بر اساس خط فقر به دست . ریال به دست آمد532780و 195577، 337203، به ترتیب 1388
. براي مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد محاسبه گردیدFGTهاي فقر آمده، شاخص

و 3/32فقر کل و فقر غذایی به ترتیب ي، سرانه1388در سال ) 2(بر این اساس مطابق جدول 
، و شکاف و شدت فقر غذایی %6/3و6/8اف و شدت فقر کل به ترتیب شک. درصد بود3/31

. درصد بود4و 6/9مورد بررسی به ترتیب يدر منطقه

هاي فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمدشاخص).  2(جدول 
شدت فقرشکاف فقري فقرسرانهنوع فقر

3/316/94فقر غذایی

3/326/86/3فقر کل
هاي تحقیقیافته: مأخذ

ها، اجتماعی آن-هاي اقتصاديبراي تحلیل آمارهاي توصیفی خانوارهاي نمونه ویژگی
بندي هاي سرپرست خانوار با تقسیمهاي سنی و جنسی خانوار و سرانجام ویژگیویژگی

. دگیردست مورد بررسی قرار میدست و غیر تنگهاي تنگخانوارها به گروه

هاي مختلفهاي مختلف خانوارهاي مورد مطالعه در گروهبررسی ویژگی
شخصی داشتند، اما يدست خانهخانوارهاي تنگ% 94دهد که نشان می3جدول 

7/10. دست اتومبیل شخصی داشتنددرصد خانوارهاي تنگ27. اندکدام تراکتور نداشتههیچ
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تر بیش. ها رایانه داشتنددرصد آن3/2نها دست موتورسیکلت و تدرصد خانوارهاي تنگ
کشی آب، حمام، آشپزخانه و برق خانوارها در خانه لوله7/97و7/67، 56، 5/81ترتیب با به

ها و نیازهاي ضروري روستاییان فعالیت دولت در ایجاد زیرساختيداشتند، که نشان دهنده
. است2/98و8/78، 3/78، 96ترتیب دست نیز بهاین ارقام براي خانوارهاي غیر تنگ. است

درصد از 25. تري برخوردار بودنددست از امکانات بیشموارد خانوارهاي غیر تنگيدر همه
3اطالعات جدول . درصد نیز رایانه داشتند9/5دست اتومبیل شخصی و خانوارهاي غیر تنگ

کشی تور، رایانه، لولههاي مالکیت تراکدست در شاخصدهد که خانوارهاي غیر تنگنشان می
گرم، آشپزخانه و برق در خانه سهم باالتري نسبت به خانوارهاي کشی گاز، حمامآب، لوله

.دست دارندتنگ

در مناطق روستایی استان دستوضعیت متغیرهاي اقتصادي خانوارهاي تنگ). 3(جدول 
کهگیلویه و بویراحمد

دستغیر تنگدستتنگویژگی مطالعه شده
944/86خانه

06/2تراکتور
2725اتومبیل شخصی

7/106/10موتورسیکلت
3/29/5رایانه

5/8196لوله کشی آب
7/276/39لوله کشی گاز

563/78حمام
7/677/78آشپزخانه

کیتمال

7/972/98برق
هاي تحقیقیافته: مأخذ
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خانوارهاي با . دهدنوارها را نشان میهاي فردي سرپرست خابرخی ویژگی4جدول 
است، به7/89دست و در خانوارهاي غیرتنگ% 91/ 5دست سرپرست مرد در خانوارهاي تنگ

ازتربیشدستغیرتنگخانوارهايمیاندرزنسرپرستباخانوارهايدرصددیگرزبان
، 50ب ترتیدست بهسطح آموزش سرپرست خانوارهاي تنگ.استدستتنگخانوارهاي

این درصد براي . سواد، ابتدایی، زیردیپلم، دیپلم و دانشگاهی استبی% 3و 2/9، 7/17، 2/19
. درصد است5/5و 15،8/15، 4/30، 3/33ترتیب دست بهسرپرستان خانوارهاي غیر تنگ

دست نشان داده شده است نیمی از سرپرستان خانوارهاي تنگ4طور که در جدول همان
تواند دلیلی براي پایین بودن درآمد و فقر این خانوارها باشد، ضمن این می. دسواد هستنبی
دست در سطح دیپلم و تحصیالت عالی درصد باالتري که سرپرستان خانوارهاي غیر تنگاین

. دارند

در مناطق روستایی استان هاي سرپرست خانوارها وضعیت برخی ویژگی).  4(جدول 
)ددرص(کهگیلویه و بویراحمد 

دستغیر تنگدستتنگهاي مطالعه شدهویژگی
5/917/89مرد

جنسیت
6/725/10زن

503/33بی سواد
2/194/30ابتدایی

7/1715زیر دیپلم
2/98/15دیپلم

تحصیالت

35/5دانشگاهی
10782استفاده از خدمات درمانی روستا
675/51استفاده از خدمات آموزشی روستا

1147/87اشتغال
هاي تحقیقیافته: مأخذ
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نمونهدستغیرتنگودستتنگخانوارهايمیانراخانواري اندازهوضعیت5جدول 
خانوارهايمیاندرکهدریافتتوانمیجدولاطالعات اینبهتوجهبا.دهدمینشان
خانوارهايمیاندرونفره،7و 5،6، 4خانوارهايبهمربوطفراوانیتریندست، بیشتنگ

آن است يدهندهنشانموضوعاین.استنفره5و 4، 2،3خانوارهايبهمربوطدستغیرتنگ
درصد (است دستتنگبیشتر از خانوارهاي غیردستتنگي خانوار در خانوارهاي که اندازه

کل هر نمونه و منظور از ردیف درصد در جمع تعداد 403در ستون یعنی درصد در کل تعداد 
7دستان میان نفر و درصد تعداد تهی7ي خانوار یک نفره، تعداد کل ردیف است، مثال اندازه

.)نفر است

دستدست و غیر تنگي خانوار در خانوارهاي تنگي فراوانی اندازهمقایسه). 5(جدول 
دستخانوارهاي غیر تنگدستخانوارهاي تنگ

رصدددرصد
ي اندازه

تعدادخانوار
در ردیفدر ستون

تعداد
در ردیفدر ستون

112/03/1465/17/85
21.26/2372/94/97
3823/11637/157/88
4197/41/22675/249/77
52468/33477/112/66
6305/78/50292/72/49
7225/57/641233/35
8172/48/7077/12/29
965/17/412/03/14
1012/03/3325/07/66
1112/0100000
1212/0100000
هاي تحقیقیافته: مأخذ
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بهمؤنثافرادي خانوار، نسبتافراد داراي درآمد در خانوار به اندازهمتغیرهاي نسبت
دانشگاهیيآموختهدانشافرادنسبتوي خانوار اندازهبهباسوادافراد، نسبتي خانواراندازه

در. استآمده6جدولدردستغیرتنگودستتنگخانوارهايتفکیکبهي خانوار اندازهبه
افراد داراي درآمد در خانوار به نسبتدست،غیرتنگودستتنگخانوارهايمورددوهر

درکهستآن ايدهندهنشاناین.داردرافراوانیترینبیش5/0ازتري خانوار کماندازه
بارابطهدر. انددرآمددارايخانواراعضايازنیمیازترمطالعه، کمموردخانوارهايتربیش

اینکهمیانیگروهدوانتظارمطابقکهگفتتوانمیي خانوار اندازهبهمؤنثافرادنسبت
خانوارهايدرهمموضوعاین.داردرافراوانیترینبیشگیردمیدر نظر5/0حدودرانسبت
ترینبیشکهاستحالیدراین. شودمیدیدهدستغیرتنگخانوارهايدرهمودستتنگ

معنابدین،.بودآخرگروهدوبهمربوطي خانوار اندازهبهخانوارباسوادافرادنسبتفراوانی
اینیفراوانالگويکههرچند. دارندقرارباسوادگروهدرخانواراعضايدرصد50ازبیشکه

درصداست، امایکساندستغیرتنگودستتنگخانوارهايگروهدوهردرنسبت
دستتنگخانوارهايمیاندراند،باسواداعضایشاندرصدپنجوهفتادازبیشکهخانوارهایی

تحصیالتدارايافرادنسبتبررسیهمهاینبا. استدستتنگغیرخانوارهايازترکم
دانشگاهیتحصیالتویژهبهتحصیالتوضعیتکهدهدمینشاني خانوار هاندازبهدانشگاهی

ازبیشتريتعدادواست،بهتردستتنگخانوارهايازکمیدستغیر تنگخانوارهايمیاندر
خطازباالترهاآندرآمدکهگیرندمیقرارافراديگروهدردانشگاهیتحصیالتدارايافراد
. استفقر
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هاي افراد داراي درآمد، افراد مؤنث خانوار، افراد باسواد و افراد ي نسبتمقایسه).  6(جدول 
دستدست و غیر تنگي خانوار در خانوارهاي تنگداراي تحصیالت دانشگاهی به اندازه

25/0-05/0-25/075/0-5/01-75/0
ویژگی مطالعه شده

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
968/73327/2425/100دستتنگ

غیر نسبت وابستگی
دستتنگ

1244/451213/44283/1000

13105240538/40122/9دستتنگ نسبت افراد 
ي مونث به اندازه

خانوار
غیر 

دستتنگ
186/6975/351213/44376/13

18/082/6423/32797/60دستتنگ نسبت افراد 
ي باسواد به اندازه

خانوار
غیر 

دستتنگ
197141/5692/251717/62

1081/83188/1333/218/0دستتنگ نسبت افراد داراي 
تحصیالت 

دانشگاهی به 
ي خانواراندازه

غیر 
دستتنگ

2382/87279/976/213/0

هاي تحقیقیافته: مأخذ

درخانوارسرپرستسنیمختلفهايگروهلحاظازتدسغیر تنگودستتنگهايگروه
خانوارهايگروهدرکهگفتتوانمیجدولاینبهتوجهبا. اندشدهمقایسه7جدول

سنیهاياز گروههاآنسرپرستکهاستخانوارهاییبهفراوانی مربوطترینبیشدستتنگ
همدستغیر تنگخانوارهايگروهدرمسالهاین. اندساله60تا50ویژهبهوساله60تا30

60تا 50ویژه ساله و به60تا30سنیهايگروهبهمربوطهافراوانیترینبیش.شودمیدیده
. ساله است
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دست و غیر هاي مختلف سنی سرپرست در خانوارهاي تنگگروهمقایسه).  7(جدول 
دستتنگ

دستنگخانوارهاي غیر تدستخانوارهاي تنگ
درصددرصد گروه سنی

تعداد
در ردیفدر ستون

تعداد
در ردیفدر ستون

000000سال20زیر 
25/13/3345/17/66سال25-20
155/111/441979/55سال30-25
245/185/37407/145/62سال35-30
148/108/29331/122/70سال40-35
171/138/37283/102/62سال45-40
115/89/23357/121/76سال50-45
285/212/32596/218/67سال60-50
107/720406/1480سال70-60
99/65/35155/55/62سال80-70
هاي تحقیقیافته: مأخذ

ا هاین پرسش. ي اجتماعی با طرح ده پرسش از سرپرستان خانوار ارزیابی گردیدسرمایه
نظرخواهی از آنان در مورد مسایلی مانند اعتماد، اتحاد، ارتباط، اختالف و نزاع، همکاري با 

ها، عضویت در تعاونی و خوشحالی از ادارات دولتی، مشارکت در کارهاي اجتماعی و طرح
ها پاسخنظر ام و مخالف ام به آنموافق ام، بیيتعلق به روستاي خود بود و آنان با  سه گزینه

ي رفاه اجتماعی نیز با استفاده از هشت پرسش طیف لیکرتی از جمله رضایتمندي اندازه.دادند
رفت در زندگی، امنیت موقعیت اجتماعی، شادي و خوشی از وضعیت زندگی، سالمتی، پیش

کم، کم، ي خیلیي بهتر با پنج گزینهدر زندگی، ارتباط و معاشرت با دیگران، و امید به آینده
ي اجتماعی خانوارها متغیرهاي رفاه اجتماعی و سرمایه.، زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شدمتوسط

-با استفاده از میانگین و انحراف معیار به چهار گروه پایین، نسبتا پایین، نسبتا باال و باال تقسیم
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. آمده است8دست در جدول دست و غیر تنگفراوانی و درصد خانوارهاي تنگ. بندي گردید
دست نسبت به هاي مختلف میان خانوارهاي تنگدهد که رفاه اجتماعی در ردهایج نشان مینت

داري میان رسد که تفاوت معنیخانوارهاي دارا فراوانی و درصد باالتري دارد، و به نظر می
ي اجتماعی وضعیت به گونه در مورد سرمایه. دستان وجود داشته باشددستان و غیر تهیتهی

ي اجتماعی در میان ي سرمایهبندي شده اندازههاي مختلف تقسیمدر رده.دیگري است
. دست استتر از خانوارهاي غیر تنگدست کمخانوارهاي تنگ

دست بر اساس عوامل دست و غیر تنگهاي خانوارهاي تنگي ویژگیمقایسه). 8(جدول 
اجتماعی

باالنسبتا باالنسبتا پایینپایین
ویژگی مطالعه شده

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

301/23456/343930163/12دستتنگ
غیر رفاه اجتماعی

دستتنگ
331/12944/34944/34521/19

196/14318/23553/42253/19دستتنگ
ي سرمایه

غیر اجتماعی
دستتنگ

693/25689/241006/36362/13

هاي تحقیقیافته:مأخذ

tدست با استفاده از آزمون تنگدست و غیر میانگین متغیرهاي مختلف در خانوارهاي تنگ

دست و دار میان دو گروه تنگگر نبود تفاوت معنیها بیانیافته. مقایسه شده است
-دست و غیر دو گروه تنگ. هاي فردي سرپرست خانوار استدست در ویژگیتنگغیر

افراد خانوار در دو شاخص نسبت) مرد بودن(جنسیتی و هاي سنی کنندهر تعییندست دتنگ
دار ي خانوار تفاوت معنیي خانوار و نسبت افراد با سواد به اندازهداراي درآمد به اندازه
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دست دیده نشد تنگدست و غیر داري میان دو گروه تنگدر دیگر موارد تفاوت معنی. نداشت
.یان دیگر در دیگر متغیرها هر دو گروه وضعیت مشابهی دارندبه ب). 9جدول (

هاي کنندههاي فردي سرپرستان و تعییني میانگین عوامل و ویژگیمقایسه).  9(جدول 
سنی و جنسیتی خانوارهاي فقیر و غیر فقیر

داريسطح معنی tمقدار میانگین هاگروه شدهمطالعههاي ویژگی
90/0 ستدتنگ

559/0 294/0
91/0 دستغیرتنگ

جنسیت سرپرست

46 دستتنگ
946/0 217/0

45 دستغیرتنگ
سن سرپرست

95/1 دستتنگ
228/ 65/2

3/2 دستغیرتنگ
تحصیالت سرپرست

91/0 دستتنگ
14/0 10/0

87/0 دستغیرتنگ
اشتغال سرپرست

87/5 دستتنگ
895/ 11/9

17/4 تدسغیرتنگ
بعد خانوار

48/2 دستتنگ
858/ 98/1

65/2 دستغیرتنگ
ي خانوارنسبت افراد مؤنث به اندازه

26/1 دستتنگ
000/ 98/5

65/1 دستغیرتنگ
ي نسبت افراد داراي درآمد به اندازه

خانوار
19/1 دستتنگ

412/ 513/
16/1 دستتنگغیر

نسبت افراد داراي تحصیالت 
ي خانواردانشگاهی به اندازه

66/4 دستتنگ
006/ 05/1

3/3 دستغیرتنگ
ي خانوارنسبت افراد باسواد  به اندازه

هاي تحقیقیافته:مأخذ
اطالعات این . دهدمقایسه میان متغیرهاي نهادي و اجتماعی خانوارها را نشان می10جدول

از خدمات ست در استفادهدتنگدست و غیردار دو گروه تنگي تفاوت معنیدهندهجدول نشان
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-دست و غیرداري میان دو گروه تنگدر دیگر موارد تفاوت معنی. درمانی و تسهیالت است

دست ودار دو گروه تنگي تفاوت معنینتایج نشان دهنده. شوددست دیده نمیتنگ
.ي اجتماعی نیز هستهاي رفاه اجتماعی و سرمایهکنندهدست در تعیینتنگغیر

ي میانگین عوامل نهادي و اجتماعی خانوارهاي فقیر و غیرفقیرمقایسه).  10(جدول
داريسطح معنی t مقدار  میانگین هاگروه ویژگی مطالعه شده

49/0 دستتنگ
241/ 14/1

55/0 دستغیرتنگ
عضویت در تعاونی

52/0 دستتنگ
538/0 08/1

46/0 دستغیرتنگ
استفاده از خدمات آموزشی

83/0 دستتنگ
000/0 00/3

93/0 دستغیرتنگ
استفاده از خدمات درمانی

03/0 دستتنگ
40/0 42/0

04/0 دستغیرتنگ
هاي نهادهاي استفاده از کمک

حمایتی
06/0 دستتنگ

000/0 01/2
13/0 دستغیرتنگ

استفاده از تسهیالت

2/3 دستتنگ
011/0 15/1

1/3 دسترتنگغی
رفاه اجتماعی

41/2 دستتنگ
000/0 01/2

44/2 دستغیرتنگ
ي اجتماعیسرمایه

هاي تحقیقیافته: مأخذ
دار دو گر تفاوت معنیها بیانیافته. دهدمتغیرهاي اقتصادي خانوارها را نشان می11جدول 

خانه، تراکتور، یتهاي اقتصادي از جمله مالککنندهدست در تعیینتنگدست و غیرگروه تنگ
داري میان کشی، حمام و آشپزخانه است، و در دیگر موارد تفاوت معنیکشی، گاز لولهلولهآب

هاي کنندهبه بیان دیگر در دیگر تعیین. شوددست دیده نمیتنگدست و غیردو گروه تنگ
.اقتصادي خانوار این دو گروه وضعیت مشابهی دارند
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گین عوامل اقتصادي خانوارهاي فقیر و غیر فقیري میانمقایسه).  11(جدول
داريسطح معنی tمقدار میانگین هاگروه ویژگی مطالعه شده

24/2 دستتنگ
282/0 66/0

19/2 دستغیر تنگ
سطح خانه

82/0 دستتنگ
000/0 76/4

96/0 دستغیر تنگ
کشیآب لوله

28/0 دستتنگ
000/0 28/2

4/0 دستغیرتنگ
کشیگاز لوله

99/0 دستتنگ
722/0 70/0

98/0 دستغیرتنگ
برق

57/0 دستتنگ
000/0 62/4

78/0 دستغیر تنگ
حمام

47/2 دستتنگ
497/0 04/2

65/2 دستغیر تنگ
تعداد اتاق در خانه

0/0 دستتنگ
000/0 84/1

03/0 دستغیر تنگ
مالکیت تراکتور

68/0 دستنگت
000/0 30/2

79/0 دستغیر تنگ
آشپزخانه

11/0 دستتنگ
890/0 07/0

11/0 دستغیر تنگ
موتورسیکلت

31/0 دستتنگ
286/0 55/0

29/0 دستغیر تنگ
اندازپس

05/0 دستتنگ
910/0 06/0

05/0 دستغیر تنگ
مالکیت رایانه

27/0 دستتنگ
350/0 48/0

25/0 دستیر تنگغ
مالکیت خودرو

16/1 دستتنگ
009/0 46/1

3/1 دستغیر تنگ
مالکیت خانه

53/0 دستتنگ
34/0 55/0

56/0 دستغیر تنگ
مالکیت زمین

هاي تحقیقیافته: مأخذ
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گیري و پیشنهادها نتیجه
فقر، با گذاشتن مخارج مصرفی خانوارهاي روستایی در جاي شاخص استاندارد زندگی، 

خطوط فقر محاسبه شده بر اساس شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی مناطق . تحلیل گردید
روستایی تعدیل شد، و خط فقر غذایی، غیر غذایی و کل ماهانه براي یک فرد بالغ در سال 

بر اساس خط فقر به دست . ریال به دست آمد532780و 195577، 337203ترتیب ، به1388
. براي مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد محاسبه گردیدFGTهاي فقر آمده، شاخص

. درصد است3/31و 3/32ترتیب ي فقر کل و فقر غذایی به، سرانه1388بر این اساس در سال 
درصد، شکاف و شدت فقر غذایی در 6/3و 6/8چونین، شکاف و شدت فقر کل به ترتیب هم

-نتایج توصیفی نشان داد که مالکیت دارایی. صد بوددر4و 6/9ي بررسی شده به ترتیب منطقه

یی از ثروت خانوار باشد، و نیز تواند نشانهکشی گاز که میهایی مانند تراکتور، رایانه، و لوله
دست نرخ سواد سرپرستان خانوار و تعداد افراد داراي درآمد در خانوارها در خانوارهاي تنگ

داري میان هاي تحقیق نشان داد که تفاوت معنییافته. بوددست تر از خانوارهاي غیر تنگپایین
کنندگان از هاي سن سرپرست، استفادهکنندهدست در تعیینتنگدست و غیردو گره تنگ

کشی، حمام و کشی، گاز لولهلولهآبخدمات درمانی و تسهیالت، مالکان تراکتور، خانه، 
ي اجتماعی ي خانوار، رفاه و سرمایهه اندازهآشپزخانه، نسبت افراد داراي درآمد و باسواد ب

حدود یک سوم افراد در سطح مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد زیر . وجود دارد
6/8حدود ) دست تا خط فقري درآمد افراد تنگفاصله(خط فقر قرار داشتند، و شکاف فقر 

نتایج در دو . درصد بود6/3حدود ) دستتوزیع درآمد میان افراد تنگ(و شدت فقر درصد
، )1379(زاده ، حسن)1386(ي خط فقر و عوامل موثر با نتایج مطالعات شوشتریان بخش اندازه

گردد که توجه به نتایج این بررسی پیشنهاد می. مشابه است) 2002(و بیگستن و همکاران 
ایش تعداد افراد داراي یی که باعث افزي اشتغال در مناطق روستایی فراهم گردد، به گونهزمینه

دولت نیز از راه آموزش و ایجاد تسهیالت زیربنایی مانند خدمات . درآمد در خانوارها شود
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تواند به کاهش فقر در مناطق تر به منابع اعتباري میرسی بیشآموزشی و بهداشتی، و دست
.هاي محروم کشور کمک نمایدروستایی استان
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