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چکیده
در . رش قـرار گرفتـه اسـت   یور گسترده مورد توجه و پذطه سک و مخاطره در مباحث مربوط به فقر ب یتوجه به ر  

ـ است که در اولو    یدر برابر فقر، موضوع    يریپذبیآسارتباط  ن  یا ـ ر يبنـد تی نـامطلوب و    یاجتمـاع  يهـا سکی
ن موضوع در سطح خـرد  یاین مقاله به بررسیاپس. برخوردار است  ياژهیت و یسک از اهم  یر يت استراتژ یریمد

فقـر   يها، خط فقر مطلق افزوده و شاخص      يریخطرپذ يارهاین منظور از مع   یه ا ب. دازدپرمیییدر مناطق روستا  
ـ مایصـورت پ  ه  از ب یآمار و اطالعات مورد ن    . کاران استفاده شد  فوستر و هم   يخـانوار در سـه روسـتا       120از   یشی

يالعـه، دارا مـورد مط ينمونه يدرصد خانوارها  66/46از آن است که      یج حاک ینتا.دست آمد ه  شهرستان فسا ب  
و انـد خود اختصاص دادهه را ب يرین سطح خطرپذ  یدرصد خانوارها همواره باالتر    40،هستنديریخطرپذ ترینکم
ـ خانوارها، فقر    يماندهیدرصد باق  34/13يبرا. فقر قرار دارند   يهابیشه در معرض آس   یهم د بـوده و  یـ ک تهد ی

ـ ج بین نتایچنهم. هستندر در برابر فقر    یپذبیر بودن، آس  یرفقین غ ین گروه از خانوارها درع    یا انگر آن اسـت کـه،   ی
ش یبیزانید به میبه آنان باکمک و یاريفقر، يدهیخانوارها از پدییرهاينهیت کامل در زمیل به موفقینيبرا

ـ گر، با در نظر گـرفتن مع یدسوياز . رساندیها را به سطح خط فقر مطلق مآنصورت گیرد که   از آن  ـ ار می زان ی
ان یشـا دیگـر  يجـه ینت. ابـد ییش میافزايازان قابل مالحظه  یر هر واحد مساعدت به فقرا به م       یثا، ت يریخطرپذ

کاهش هـر  ينه را برایتواند زمیو ماستفقر اثرگذار    یدرون يهاهیبر ال  يریار خطرپذ یآن است که مع    یادآوري
.دکنبه خانوارها فراهم وارده يهابیم موثرتر آسیتر عمق فقر و ترمعیتر و سرشیچه ب
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مقدمه
ه یفقر ارا  يبرا گوناگونیهايفیمختلف، تعر  یو زمان  یط مکان یات فقر بسته به شرا    یدر ادب 

چـه  اما، آن ). 1387و بخشوده،    یثاني؛ جعفر 1382،  ي؛ رضو 1375،  يعبقريزاهد(شده است   
یمـال  ییفقـر قابـل اسـتنباط اسـت آن اسـت کـه توانـا               يه شده برا  یارا هايفیاز مجموع تعر  

هـایی  در سـال  ). 1384و بخشوده،    یعیشف(اندك است    ین مخارج زندگ  یمار در ت  یفق يهاگروه
کمینهن  یمات ت یف فقر توجه به امن    یتعرده است که در     شات فقر مطرح    یدگاه در ادب  ین د یر ا یاخ

س، یرو و وکـ ی؛ کف2001، ی؛ بانک جهان1384فر،  یمیو صم  يمحمود(است   يز ضرور یدرآمد ن 
ـ نـان، افـراد فق  یاطمنبـود سک و مخاطره به عنوان منبـع       یرا، وجود ر  یز). 2006 ر را بـه سـمت   ی

کنند منابع محـدود    یم یسع تربیشن افراد   یا. تر سوق داده است   با بازده کم   يهاتیانتخاب فعال 
ـ     نان قابل قبول  یسطح اطم  يتر اما دارا  با بازده کم   يهاتیخود را به فعال    کمینـه ن  یماتر از نظـر ت

ـ بـروز و  ينه را برایزمن امر نه تنها    یا. دهند اختصاصمعاش،   ـ د پدیا تـشد ی فقـر فـراهم   يدهی
ـ ر بـه  سک و مخاطره را در مباحث مربوط به فقـ       یرساخته بلکه توجه به      تبـدیل  ک ضـرورت  ی

).2006س، یرو و وکیکف(ده است کر
سـه  درراتـوان آن یقرار دارنـد کـه مـ   گوناگونیيهاسکیخانوارها در برابر ر یطورکله  ب

يهاسکی، ر )ياقتصاد يهامانند جنگ و بحرآن   (سطح کالن    يهاسکیر: جاي داد گروه عمده   
ماننـد مواجـه   (خاص هر خانوار يهاسکیو ر) یعیطبيایگر بالیل و دیمانند زلزله، س (یعیطب

رو یکف؛  2001،  یبانک جهان (،)و از دست دادن سرپرست خانوار      ی، از کارافتادگ  يماریشدن با ب  
يژه خانوارها یبر خانوارها، بو   يامالحظهر قابل یثاها ت سکین ر یا يمجموعه). 2006س،  یو وک 

خانوارهـا  واکنشيساز است، نحوهرنوشتش از همه مهم و س   یچه ب ن باره آن  یدر ا . ر دارد یفق
ـ "سکیـ ک ر یت اسـتراتژ  یریمـد "عنـوان   بـا   ست که از آن     ا هاسکیر گونهن  یبا ا  پیونددر   اد ی

کاهش  يهاياستراتژ :شوندجدا می  ها به سه دسته   ين استراتژ یا). 2001،  یبانک جهان (شود  یم
ـ داد ر يرو يامـدها یکـاهش اثـرات و پ      يهاي، استراتژ یسکیداد ر ياحتمال وقوع رو   در  یسکی

ـ داد ر يرو يامـدها یحذف اثـرات و پ     يهايداد و استراتژ  يصورت وقوع آن رو    بانـک  (یسکی
).2005کاران، و همی؛ کوب2001، یجهان
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يهمـه توجه بـه  يو تالش برا کردنسک، فهرست   یت ر یریمد براين است که    یاعتقاد بر ا  
بلکه آن. استها آنيبه در نظر گرفتن همه     يازیننه  و   استر  یپذامکاننه  موجود،   يهاسکیر

یاست که از نظر اجتماع   ییهاسکیآن دسته از ر    يبندتیاولو ،است ينه ضرور ین زم یچه در ا  
ـ در برابر آن اشـاره بـر ا        يریپذبیفقر و آس   يهالیه و تحل  یتجز. ستندیقابل قبول ن   ن دارد کـه    ی

ـ از زیرا فقـر ). 2006س، یرو و وکیکف(نیستده و دشوار یچی، چندان پهدفن یبه ا رسیدن ک ی
از  یکـ یو زدودن فقـر از جامعـه         ،ات توسـعه مطـرح    یاز مباحث مهم در ادب     یکیبه عنوان   سو  

؛ 1383نـژاد،   ینیمـازار و حـس    ؛ عـرب  1374،  یرزاخانیم(است   ياقتصاد يتوسعه یاهداف اصل 
بـا   پیونـد سک در   یث ر بحگر،  ید يو از سو   )2006ان،  یو شوشتر  ینجف؛  1384و پرمه،    يخالد

ـ غ یسک دارد که از نظر اجتماع     یو نامطلوب ر   یل به تمرکز بر اثرات منف     یفقر، اول تما   قابـل  ری
در معـرض   "اصـطالح    و دوم ). 2005کـاران،   و هـم   ی؛ کوب 2005کالوو و درکون،    (قبول است   

ـ زيدرآمـد يا خانوار دارایرود که فرد یکار مه بيبا فقر در موارد  پیونددر   "1سکیر ر خـط  ی
ـ ن ر یتـر از مهـم   یکـ ین مـوارد    یبا توجه به ا   ). 2005اس و گازون،    یلیکیک(فقر باشد    هـا،  سکی

در يریپـذ بیسـ آ"عنـوان  بـا  ها در فقر است که از آن ماندن آن  یا باق یر شدن افراد    یسک فق یر
).2005کاران، و همیکوب(شود یاد می"2برابر فقر
ـ از ا  یکـ ی. در برابر فقر وجـود دارد      يریپذبیآس يریگاندازه يبرا یگوناگون يهاروش ن ی

ـ ها، اسـتفاده از مع    روش ـ رفقیغ"ير معمـا  یتفـس  ییاسـت کـه توانـا      "3يریخطرپـذ "ار  ی ر امـا   ی
در يریپـذ بیزان آسیتوان میفقر، ميهاق آن در شاخص   یز دارا بوده و با تلف     یرا ن  "4ریپذبیآس

ـ ن بـا اسـتفاده از ا      یچنهم ).2006س،  یرو و وک  یکف(ن کرد   ییبرابر فقر را تع    ـ ن مع ی تـوان  یار، مـ  ی
ـ ، لزوم مقابله بـا آن و م      یسکیداد ر يت رو یاهم يدرجه ـ مـورد ن یزان امکانـات مـال  ی ياز بـرا ی

).2007کاران، بروور و هم(را نشان داد یسکیط ریمحافظت در برابر شرا

____________________________________________________
1-At risk
2-Vulnerability to poverty
3-Risk exposure
4-Non-poor but vulnerable
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ـ ن پدیایتردگفقر و گسيلهاجهان با مسيدر حال توسعه يکشورها يهمه مانندران  یا ده ی
ـ  ییروستا يدر جامعه  ، یمازنـدران ي؛ زاهـد  1378،  ي؛ معنـو  1370زاده،  داداش(سـت   ا روهروب

ـ در ا). 1387و بخـشوده،  یثاني؛ جعفر 1384 ـ در مقاییروسـتا ين کـشور خانوارهـا  ی سه بـا  ی
در  يکه، شدت فقر و نابرابر    يطوره  ب ؛قرار دارند  يترت نامطلوب یدر وضع  يشهر يخانوارها

؛ 1381،  ي؛ محمـود  1381،  يعابـد (است   يتر از مناطق شهر   شیب ییان فقرا در مناطق روستا    یم
ـ    هـاي هسک در مطالعـ   یران، توجه به ر   یدر ا ). 1382،  يمحمود م و  یرمـستق یصـورت غ  ه  فقـر، ب

و پرمـه،    ي؛ خالـد  1383نـژاد،   ینیمـازار و حـس    ؛ عـرب  1374،  یرزاخانیم(بوده است    ياهیحاش
بـر  افـزون ). 1387و بخشوده، یثانيجعفر؛  1384،  یمازندراني؛ زاهد 1384دانا،  سیی؛ ر 1384

عمـوم  به طـور    ران،  یا ییروستا يفقر در جامعه   ينهیکالن صورت گرفته در زم     هايهمطالع ،آن
کـه   یق مشخـص  یف مـصاد  یاند با تعر  و نتوانسته  است مانده یباق ین سطوح اطالعات  یتریدر کل 

يهـا يارذگـ اسـت یهـا و س   ي، به اسـتراتژ   آیدبه دست می  خرد   يهاهق مطالع یاغلب فقط از طر   
، بـاال با توجه به مجموع موارد      ). 1384،  یمازندرانيزاهد(مند و موفق منجر شوند      ق، هدف یدق
ییروسـتا  يجامعـه  يریپذبیفقر و آس   يتر در مطالعه  صورت پررنگ ه  سک را ب  ین مطالعه ر  یا

تـر  یدر جهت منطقـ    یگذر گام ن ره یتا از ا   دهدمیار  در برابر فقر در سطح خرد مورد توجه قر        
.برداردییمند فقرزدامناسب و هدفيهاين استراتژیتدوکردن

خشک مهیم خشک و ن   یاستان فارس با اقل    يهااز شهرستآن  یکیجا که، شهرستان فسا     از آن 
يگفتـه نا به   ن ب یچنهمو  ؛ده است زو ش روبهیسالخشک يدهیر با پد  یاخ يهااست که در سال   

کاهش درآمد   سببسابقه بوده و    یگذشته ب  ير در چهار دهه   یاخ یسالکارشناسان شدت خشک  
ـ      آن یشتیت مع یخانوارها، نامناسب شدن وضع    روسـتایی   ين خانوارهـا  یها و گسترش فقر در ب

در برابـر فقـر در منـاطق    يریپذبیبر آسيصورت مورد ه  ن مقاله ب  یده است، ا  شن شهرستان   یا
.تمرکز داردیی شهرستان فسا روستا
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قیروش تحق
ـ ن م ییز تع یر و ن  یپذبیر اما آس  یرفقیغ ير معما یتفس براي در برابـر فقـر،      يریپـذ بیزان آسـ  ی
وجـود   یمختلف يهاار روش ین مع ین ا ییتع يبرا. است يریار خطرپذ یاز به برآورد مع   ینخست ن 

یمختلفـ هايهبر اساس آن بتوان درجاست که  ییرهایها، استفاده از متغ   ن روش یاز ا  یکی. دارد
از  یکـ یت فقـر    یوضع). SSDAN  ،2008؛  2007کاران،  بروور و هم  (ان کرد   یسک فقر را ب   یاز ر 

فقـر چـه   يکـه بـرا  نیبسته به ا). SSDAN ،2008؛ 2007کاران،  بروور و هم  (رهاست  ین متغ یا
ه یرا ارا  يریزان خطرپذ یاز م  گوناگونیيهافیطتوان  می،  در نظر گرفت  را بتوان    ییهاتیوضع

ر جامعـه، در طـول   یـ که تعداد افـراد فق  نین اساس و با توجه به ا      یبر ا ). SSDAN  ،2008(د  کر
ـ  کنـد میر  یین تعداد تغ  یط، ا یبلکه بسته به شرا    نیستثابت   ،زمان يهـا کـه در دوره   يطـور ه  ، ب

ـ ن ط یتـر کامل ؛ندشویر م یرفقیر، غ یاز افراد فق   یر و برخ  یر، فق یرفقیاز افراد غ   یمختلف برخ  ف ی
ـ ت افراد هم  یآن است که افراد جامعه را به سه وضع         يریخطرپذ ـ شه فق ی یکـه برخـ  ير، افـراد  ی

گـاه  چیک فرد ممکن است ه    ین اساس،   یبر ا . کرد جدار  یرفقیشه غ یو افراد هم   هستندمواقع فقر   
). يریذخطرپ يکمینه(برابر صفر خواهد بود      يو يریزان خطرپذ ین صورت م  یر نباشد، در ا   یفق
يو يریزان خطرپـذ  ین صورت م  یر باشد در ا   یفق ياصورت دوره ه  که فرد ممکن است ب    نیا ا ی
حالـت سـوم آن     ). يریمتوسـط خطرپـذ   (استزان مثبت   یک م ین صفر و    یب ياصورت دامنه ه  ب

ـ هم ياست که فرد ممکن است برا      ـ شه فق ی ـ در ا . ر باشـد  ی ـ ن صـورت م   ی يو يریزان خطرپـذ  ی
، SSDAN؛  2003چـن و پروبـرت،      ) (يریخطرپـذ  يبیشینه(د بود   مثبت خواه  يهمواره مقدار 

2008.(
در  یپردازد و اطالعـات   یم يریار خطرپذ یمع يبندبه رتبه  بااليوهیشود، ش یم دیدهکه  چنان

ـ ن مع یزان ا ین م ییتع براي. کندیه نم یزان آن ارا  یمورد م  ينـه یتـوان از روش بـرآورد هز      یمـ ار  ی
از نظر  . است يریران خطرپذ ین م ییتع يوه برا ین ش یترن روش مناسب  یا. دکروقوع فقر استفاده    

يبـرا یشود، شاخص مناسـب یمحاسبه م ين آمار یانگیق م یعادالنه که از طر    يمهی، حق ب  يوریت
یمـه بـه خـوب     یب یرسم يکه بازارها ياما، در موارد  ). 2006س،  یرو و وک  یکف(نه است   ین هز یا

. عادالنـه باشـد   يمهیحق ب  يبرا یمناسب يندهیتواند نما یر م بازا يمهیافته باشند، حق ب   یتوسعه  
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ـ  یرسـم  يدر حال توسعه، بازارهـا     يژه در کشورها  یموارد، بو  تربیشجا که در    از آن  طـور  ه  ب
ـ . مه است یبازار ب  يسازهیاز به شب  یوقوع فقر ن   ينهین هز ییتع ياند، برا افتهیمناسب توسعه ن   راي ب

ـ وقـوع ا   يامـدها ین پ ییز تع ین احتمال وقوع فقر و ن     ییعاز به ت  ین رسیدن به این هدف،    ـ ن پد ی ده ی
یاضـ ی، فرم رگفته شدهبا توجه به موارد ). 2006س، یرو و وکیکف2003چن و پروبرت،   (است

ـ به صورت ز  يریار خطرپذ یمع ـ ر قابـل ارا ی ـ ؛ کف2005ث، ی؛ اسـم 2002لـور،  یت(ه اسـت  ی رو و ی
):2006س، یوک
)1(

iii CPRE 

iCام و iاحتمال وقـوع فقـر در خـانوار   iPام، iخانواريریزان خطرپذ یم iREکه در آن    

ـ ن ترتیه اکه بیسکیرينهیهز. استام  iخانوار يامد وقوع فقر برا   یپ ـ ب بـا اسـتفاده از مع  ی ار ی
رو و  یـ کف(دهـد   یطور کامل تحت پوشش قـرار مـ       ه  سک فقر را ب   ی، ر شودین م ییتع يریخطرپذ

).2006س، یوک
هر خانوار با استفاده از تعداد دفعـات فقـر تجربـه شـده توسـط آن                  ياحتمال وقوع فقر برا   

هـر خـانوار در     کـه   ییهـا بت تعداد ماه  ب که نس  ین ترت یه ا ب. دست آمد ه  خانوار در طول سال ب    
ـ سال، احتمال وقوع ر    يهار بوده به کل ماه    یطول سال فق   آن خـانوار نـشان    يسک فقـر را بـرا     ی

ـ به صورت ز  یاضین احتمال با استفاده از روابط ر      یا. دهدیم ـ ر بی ـ ی ؛ 2002لـور،  یت(شـود  یان م
):2005؛ رهم، 2003؛ چن و پروبرت، 2002کاران، ک و همیکاآر

)2(
n

v
P i

i 

ام iخـانوار  يوقوع فقر بـرا    يهاتعداد ماه  viام،  iاحتمال وقوع فقر در خانوار      Piکه در آن،  
.استسال يهاتعداد ماهnدر طول سال و 

زان یـ ل کاهش در م   یمختلف از قب   يهاتواند به صورت  یوقوع فقر در هر خانوار م      يامدهایپ
چـن   2002لور،  یت(نه بر آن خانوار باشد      یل هز یا تحم یت مناسب و    یعدرآمد، از دست دادن موق    

ر خود را به صـورت کـاهش   یثاتسرانجامن موارد  یا يمجموعه ،ن همه یبا ا ). 2003و پروبرت،   
امد وقـوع   یزان پ یتوان م ین اساس، م  یبر ا . دهدیآن خانوار نشان م    يا از دست دادن درآمد برا     ی
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خـط  (فقـر  ين افتادن درآمد آن خانوار از آسـتانه ییزان پایستفاده از م  هر خانوار با ا    يفقر را برا  
).2003چن و پروبرت، (د کران یب) فقر

ـ در برابر فقر نيریپذبیزان آسین مییر و تعیب پذ یر اما آس  یرفقیغ ير معما یتفس براي از بـه  ی
ـ گانـدازه  يهادر شاخص  يریار خطرپذ یادغام مع  ـ   یکـ ی.فقـر اسـت    يری ن و  یتـر رفتـه شیاز پ
FGTهاي فقـر    شاخص يفقر، مجموعه  يهاترین شاخص متداول

ـ بـا اسـتفاده از ا     . اسـت  1 ن ی
ـ   4و شدت فقر   3، نسبت شکاف فقر   2نسبت سرشمار  يهاتوان شاخص یمجموعه م  دسـت  ه  را ب

؛ 2002کـاران،  ؛ داگالس و هـم  1384،  یمازندراني؛ زاهد 1383نژاد،  ینیمازار و حس  عرب(آورد  
ـ صورت زه بFGTفقر يهاشاخصيمجموعه یفرم کل ). 2006ان،  یو شوشتر  ینجف ر اسـت  ی

):2006ان، یو شوشتری؛ نجف2002کاران، داگالس و هم(
)3(
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xZ

n

1
)(PFGT , .2,1,0

خـط فقـر و    Zفقیر،   يتعداد خانوارها  qمورد مطالعه،    يتعداد کل خانوارها   n, که در آن  
ix   ر  یدرآمد خانوار فقi بااليدر رابطه. مورد مطالعه استيام نمونه ،   پارامتري است کـه بـا

نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شـدت         يهاز شاخص ک ا یتوان هر   یتوجه به مقدار آن م    
ـ یک و  یبرابر صفر،    چه مقدار پارامتر    ب که چنان  ین ترت یه ا ب. دکرن  ییفقر را تع   ه ا دو باشد، ب

ـ         یترت دسـت  ه ب شاخص نسبت سرشمار، شاخص نسبت شکاف فقر و شـاخص شـدت فقـر ب
؛ 2002کاران، داگالس و هم  (ر است   یصورت ز ه  ها ب ن شاخص یک از ا  یهر   یاضیفرم ر . آیدمی
):2006ان، یو شوشترینجف

)4(
n

q
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____________________________________________________
1. Foster, Greer and Thorbecke
2. Headcount ratio
3. Poverty gap ratio
4. Severity of poverty
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Sف فقـر و     شـاخص نـسبت شـکا      Gشـاخص نـسبت سرشـمار فقـر،          Hباالدر روابط   

.اندف شدهیتعري دیگر در گذشته رها و پارامترهایمتغ.  استشاخص شدت فقر 
ل خط فقر مورد استفاده     یفقر، تعد  يریگاندازه يهادر شاخص  يریار خطرپذ یادغام مع  براي

خـط  ياسـبه چـه در مح ب که چنانین ترتیه اب. ار استین معیها با استفاده از ا ن شاخص یدر ا 
ـ ن يریزان خطرپـذ  ی، م ییرغذایو غ  ییغذا يازهاین ينهیبر هز  افزونفقر مطلق،    ز اضـافه شـود،   ی

ـ  یدست خواهد آمد که ر    ه  ب AAPL(1(خط فقر مطلق افزوده      طـور کامـل تحـت    ه سک فقر را ب
يهمـه يزان آن بـرا   یـ است که بر خـالف خـط فقـر مطلـق کـه م              گفتنی. دهدیپوشش قرار م  

ـ زان خط فقر مطلق افزوده، بـسته بـه م         یو ثابت است، م    کسانیخانوارها   هـر   يریزان خطرپـذ  ی
ـ . دکنر ییگر تغیبه خانوار د  يتواند از خانوار  یخانوار، م  بـا  FGTفقـر يهـا شـاخص یفرم کل

):2006س، یرو و وکیکف(استر یصورت زه توجه به خط فقر مطلق افزوده ب
)7(
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)Z,RE,x(P .2,1,0

iREZام و iخانوار يریزان خطرپذ یم iREکه در آن      خـانوار  يخط فقر مطلق افـزوده
i  3(يز مانند رابطـه   ین رابطه ن  یدر ا . اندف شده یقبل تعر در  رها و پارامترها    یمتغ دیگر. استام( ،

ـ ترته ا دو باشد، بیک و یبرابر صفر، متر  چه مقدار پارا  چنان ب شـاخص نـسبت سرشـمار،    ی
ـ                   دسـت  ه  شاخص نسبت شکاف فقر و شاخص شدت فقر با توجه به خط فقر مطلـق افـزوده ب

).2006س، یرو و وکیکف(آید می
ه ت با خط فقر مطلق و با خط فقر مطلق افـزود یدر دو وضعFGTفقريهاتفاوت شاخص

کـه بـا   استمورد مطالعه   ينمونه يدر برابر فقر خانوارها    يریپذبیت آس یوضع ينشان دهنده 
را  يریپـذ بیتوان آس ینسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شدت فقر م         يهاتوجه به شاخص  

اسـت کـه     گفتنی). 2006س،  یرو و وک  یکف(ل قرار داد    یه و تحل  یمختلف مورد تجز   هايهیواز زا 
بـا  يهاتیشده در وضعادیيهاک از شاخصین هر یاختالف ب يآمار يدارینمع یبررس يبرا

____________________________________________________
1- Augmented absolute poverty line
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ن یتـر کـه مناسـب   اسـتفاده شـد     tيا خط فقر مطلق افزوده، از آزمون آمـار        یخط فقر مطلق و     
شـود  یر استفاده م  یز ين آزمون از رابطه   یدر ا . استت  یها در دو وضع   نیانگیم يسهیآزمون مقا 

):2005، ی؛ گجرات1972باللوك، (
)8(
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ن شـاخص مـورد نظـر در دو    یانگیب، میترته ب2xو  1x،  یمحاسبات يمقدار آماره  tکه در آن    
ـ 2sو   1sت با خط فقر مطلق و با خط فقـر مطلـق افـزوده،               یوضع ـ ترته ب ـ ب، انحـراف مع ی ار ی

قرار گرفتـه  يب، تعداد خانوارهایترته ب2nو 1nادشده، و یت یشاخص مورد نظر در دو وضع 
ن رابطـه  یدر ا. استفقر مطلق و مطلق افزوده     يهاک از خط  یفقر با توجه به هر       يدر محدوده 

ن مقـدار شـاخص فقـر       یدار ب یتر باشد، اختالف معن   شیب tاز مقدار  یمحاسبات  tچه مقدار چنان
. ت با خط فقر مطلق و با خط فقر مطلق افزوده وجود خواهد داشـت     یمحاسبه شده در دو وضع    

، ی؛ گجراتـ 1972باللوك، (دار نخواهد بود  یمعن ين اختالف از نظر آمار    ین صورت، ا  یر ا یدر غ 
2005.(

که با استفاده از است1386مربوط به سال در این مطالعه از یاطالعات مورد نآمار و 
ن منظور از یه اب. دست آمده شهرستان فسا در استان فارس بياز روستاهایشیمایپيوهیش

ان یرت و نارایگروتهايهکار رفته در مطالعه بيریگمشابه با روش نمونهيریگروش نمونه
يهیر سرمایثاتيب، به مطالعهیکه به ترتاستفاده شد)2005(یو کرمیاتیو ح) 2004(

ينهیرفتار کشاورزان در زميو مطالعهيویروستایی در بوليبر فقر و رفاه خانوارهایاجتماع
يانتخاب روستاهابرايهاهن مطالعیدر ا. اندفقر در استان فارس پرداختهيجاد کنندهیعوامل ا

ها استفاده شد و در ادامه با استفاده از روش موجود در آنیکانات رفاهمورد مطالعه از سطح ام
ن منظور یه اب. اقدام شدمورد مطالعه ينمونهيبه انتخاب خانوارهایتصادفکامالً يریگنمونه
ن شهرستان یموجود در مناطق روستایی ایاجتماعیز نخست امکانات رفاهین مطالعه نیدر ا

شهرستان يدر روستاهایاجتماعین سطح امکانات رفاهیترکاملبه طور معمول. دشمشخص 
الت تا مقطع یداشت، تحصبهيتوان شامل داشتن پزشک، داروخانه، خانهیفسا را م
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مناسب، یحمل و نقل عموميسامانه، بانک، یدخترانه و پسرانه، پاسگاه انتظامیدانشگاهشیپ
روزمره در يهايازمندیندیگرو یین مواد غذایماتيبه انواع مغازه برایرسمخابرات و دست

شده را دارا بوده و از تنوع در ادیامکانات يهمهه یفدشکويروستا. سطح روستا دانست
ن یبر آن، اافزون. ها برخوردار استرات آنیو تعمی، لوازم خانگییغذان موادیماتيهامغازه

. هر زاهدشهر و شهرستان جهرم قرار داردن شهرستان فسا، شیبیاصلير جادهیروستا در مس
حمل و يسامانه، بانک، یپاسگاه انتظامبدونباال،امکانات ين مجموعهیه از بیاسریيروستا

لوازم يهادخترانه و پسرانه و مغازهیدانشگاهشیالت در مقطع پیمناسب، تحصینقل عموم
ير جادهیشده در مسادیيان روستیچنهم. ها در سطح روستا استرات آنیو تعمیخانگ
بدون،شدهادیامکانات ين مجموعهیکنکان از بيروستا. ها قرار نداردن شهرستآنیبیاصل

، یو باالتر دخترانه و پسرانه، پاسگاه انتظامییالت در مقاطع راهنمایپرشک، داروخانه، تحص
-، مغازهییغذان موادیماتيمناسب برايهامناسب، مغازهیحمل و نقل عموميسامانهبانک، 

ير جادهین روستا در مسین ایچنهم. ها در سطح روستا استرات آنیو تعمیلوازم خانگيها
يندهیه به عنوان نمایفدشکوين اساس، روستایبر ا. ها قرار نداردن شهرستآنیبیاصل

يوستا، ریاجتماعین امکانات رفاهیبه ایرسن سطح دستیترشیبرخوردار از بيروستاها
ن امکانات و یبه ایرسن سطح دستیتربرخوردار از کميروستاهايندهیکنکان به عنوان نما

یرسبرخوردار از سطح دستکه به طور نسبی ییروستاهايندهیه به عنوان نمایاسریيروستا
ن مناطق با یدر ادامه، در هر یک از ا. مطالعه انتخاب شدنديبراهستند،یبه امکانات رفاه

د شزیر حجم نمونه تعیین يگیري کامالً تصادفی و به کمک رابطهستفاده از روش نمونها
):1990کالتون، (
)9(
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2
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)
4

B
(1N

N
n






ک از یموجود در هر يتعداد خانوارهاNمورد مطالعه، يحجم نمونهnن رابطه، یدر ا
است منتخب ياز روستاهاک یخانوارها در هر یت مالیواریانس وضعδ2منتخب، يروستاها
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ب آن اقدام شد ین تقرییبه تع) 7(يار نبودن اطالعات مربوط به آن، از رابطهیل در اختیدله که ب
):1990کالتون، (
)10(2

yieldyield2

4

MinMax







 


ب، با ین ترتیه اب. در نظر گرفته شددرصد 10که استگیري خطاي اندازهBن، یچنهم
ق انجام مصاحبه، ین سه روستا از طریاينامه از خانوارهاپرسش120، الباياستفاده از رابطه

از به آمار و اطالعات در یاست که با توجه به نگفتنی. و مورد استفاده قرار گرفتشدلیتکم
ز یگربرايگر یديک سو و از سویاز يریار خطرپذیمعيمحاسبهيبرایمقاطع مختلف زمان

مطالعه، يش طول دورهیبر بودن افزانهیز هزیو نیزمانيسرياهاز مشکالت مربوط به داده
.دشيآورجمعیدر چهار مقطع زمان) 1386(سال کیآمار و اطالعات 

) 2006(ان یو شوشترینجفيبه وسیلهن مطالعه از خط فقر محاسبه شده ین، در ایچنهم
خط فقر مطلقی که نیازهاي برآوردبرايشان یا. در مناطق روستایی استان فارس استفاده شد

مخارج غذایی الزم براي یک کمینهاساسی و اولیه زندگی را فراهم سازد، نخست به برآورد 
مخارج کمینهزندگی در وضعیت سالمت که به خط فقر غذایی پرداخته و در ادامه، 

ع و با خط فقر غذایی جمدست آوردهه تعیین خط فقر غیرغذایی را ببرايغیرخوراکی الزم 
است که با توجه به متفاوت گفتنی. استب، خط فقر کل را محاسبه کردهین ترتیه او بکرده 
و ییزان خطوط فقر غذایمباالک از مراحل یسن و جنس، در هر بر اساس افراد يازهایبودن ن

ن اساس، یبر ا. دست آمده استه هر فرد بالغ بيل شده و خط فقر مطلق به ازایتعدییرغذایغ
هر فرد بالغ در يدر مناطق روستایی استان فارس به ازا1386سال يخط فقر مطلق برازان یم

.ال برآورد شده استیر6/495680هر ماه 

ج و بحثینتا
خانوارهايریار خطرپذیمع
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ـ مورد مطالعه را با توجه بـه ط        ينمونه يخانوارها يریار خطرپذ یسطوح مع ) 1(جدول   ف ی
مورد مطالعه فشار فقر را بر       ينمونه يدرصد خانوارها  34/53س،  ن اسا یبر ا . دهدیفقر نشان م  

ت وقـوع فقـر،   ین خانوارها بسته به وضـع یا. برندیو از آن رنج مانددهکرخود احساس    یزندگ
ـ  ؛دهنـد یرا از خـود بـروز مـ        يریاز خطرپـذ   یسطوح مختلف  درصـد   40يکـه بـرا   يطـور ه  ب

در  هـا آن بـوده و   یایمـ و د  یقطعـ  یموضـوع  یمورد مطالعه، فقر در زندگ     ينمونه يخانوارها
را  يریخطرپـذ  ين رتبـه  ین خانوارها همواره باالتر   یا. م آن قرار دارند   یمستق يهابیمعرض آس 

ـ فقـر    ،مـورد مطالعـه    ينمونـه  يدرصد خانوارها  34/13يبرا. دهندیخود اختصاص م  ه  ب ک ی
ن گروه از خانوارهـا، در  یهرچند ا. کنندیمواقع سال آن را تجربه میدر برخ فقطد بوده و    یتهد
گر، در برابر فقر    ید يهادن آن در زمآن   کرل تجربه   یدله  اما ب  ،ستندیر ن یفق یاز مقاطع زمان   ياپاره
ـ رفقیغ يبر معما  يرین موضوع تفس  یب، ا یترتنیه ا ب .هستندر  یپذبیآس ر در  یپـذ بیر امـا آسـ    ی

تـر  نییپـا يان گروه در رتبهیايبرا يریادشده، سطح خطرپذ  یبا توجه به موارد     . استبرابر فقر   
ـ شه فق یهم يخانوارها يریاز سطح خطرپذ   ـ    ید سـوي از  . قـرار دارد  ر  ی ين خانوارهـا  یگـر، در ب

خـود احـساس   یگاه فشار فقـر را بـر زنـدگ   چیدرصد خانوارها ه66/46،مورد مطالعه  ينمونه
ن یتـر نیین گروه از خانوارها پاین اساس، ایبر ا. دانندیخود نميبرايدیو فقر را تهداندنکرده

چنـد  ، هـر  بـاال مـوارد    يبا توجه به مجموعه   . دهندیخود اختصاص م  ه  را ب  يریخطرپذ يرتبه
انـد، امـا   دهکـر خود تجربـه  یفقر را در زندگ    يدهیمورد مطالعه، پد   ياز خانوارها  یمیش از ن  یب

مـورد مطالعـه     يرا در نمونه   ن سهم یترشی، ب اندبوده يریخطرپذ ترینکه داراي کم  ییخانوارها
ـ     . انـد به خود اختصاص داده    ـ ترته  پـس از آن ب و متوسـط    بیـشینه بـا سـطوح      يب، خانوارهـا  ی

.اندقرار گرفتهيریخطرپذ
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ف یمورد مطالعه بر اساس ط     ينمونه ير شدن خانوارها  یو احتمال فق   يریار خطرپذ یمع). 1(جدول  
فقر در طول سال

ف فقریط
احتمال

)رصدد(شدن ریفق
تعداد

خانوارها
درصد
یفراوان

درصد
یتجمعیفراوان

يرتبه
يریخطرپذ

بیشینه1004800/4000/40ریشه فقیهم
75867/667/46
50867/634/53 ریمواقع فقیبرخ
250034/53

متوسط

کمینه05666/4600/100ریرفقیشه غیهم
------120100---جمع کل

قیتحقيهافتهای: خذام
ر شدن خانوارهایامد فقیاحتمال و پ
مـورد مطالعـه     ينمونـه  ير شـدن خانوارهـا    یف فقر را با توجه به احتمال فق       یط) 1(جدول  

پوشش  زیررا   100ن صفر تا    یب يان احتمال دامنه  یشود، ا یم همان گونه که دیده   . دهدینشان م 
خود اختـصاص داده  ه مورد مطالعه بينمونهن سهم را در یترشیاحتمال صفر ب. قرار داده است 

افت کـه بخـش غالـب       یتوان در یم پس. درصد قرار دارد   100و پس از آن مقدار احتمال       است  
ـ احتمال فقییر انتهاینمونه در مقاد  يخانوارها یع فراوان یتوز 66/86(انـد ر شـدن قـرار داشـته   ی

ـ احتمال فق یانیر م یمقاددر  ) درصد 34/13(نمونه   ياز خانوارها  یو سهم اندک  ) درصد ر شـدن  ی
ـ    یع فراوان ین اساس توز  یابر. قرار دارند  ـ ر مختلـف احتمـال فق     ین مقـاد  یخانوارهـا ب ر شـدن،   ی

ع یــنامناســب بــودن توزيمــنعکس کننــدهینــابرابر و نامتقــارن اســت کــه بــه نــوعیعیتــوز
؛بر آن اسـت موثر يهااستیع درآمد و س یز نامناسب بودن توز   ین درآمد و ن   یمات يهارساختیز
یتیاز خانوارها از نظـر کـسب درآمـد در وضـع           ) درصد 66/46(یمیک به ن  یکه نزد  ياگونهه  ب

ـ احتمـال فق  (ندارد   یها وجود خارج  آن يبه نام فقر برا    یقرار دارند که موضوع    ر شـدن برابـر     ی
انـد  قرار گرفتـه   یتینمونه از نظر کسب درآمد در وضع       يدرصد خانوارها  40و در مقابل    ) صفر

.استیو قطعیحتمیآنان موضوعيکه فقر برا
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معادل هر فـرد بـالغ در سـطوح مختلـف     يبه ازايریزان خطرپذیامد فقر و میزان پیم). 2(جدول  
)الیرهزار(مورد مطالعه ينمونهير شدن خانوارهایاحتمال فق

ف فقریط
احتمال

)درصد(ر شدن یفق
نیانگیم
امد فقریپ

نیانگیم
يریزان خطرپذیم

10039/20039/200ریشه فقیهم
7506/4730/35
5003/2152/10 ریمواقع فقیبرخ
2500

000ریرفقیشه غیهم
69/8421/83---کل نمونه 

قیتحقيهاافتهی: خذام

ع درآمـد خانوارهـا     یت نامناسب توز  یح وضع یبه تشر  يترشیبا عمق ب  ) 2(اطالعات جدول   
واقـع در  ي، خانوارهـا )2(بر اساس اطالعـات جـدول  . فقر پرداخته استامد یزان پ یبر اساس م  

ـ درصـد توز   85ش از   یب) 1(که بر اساس اطالعات جدول      -ر شدن یاحتمال فق  ییر انتها یمقاد ع ی
امـد فقـر   یزان پیاز نظر م -اندخود اختصاص داده  ه  مورد مطالعه را ب    ينمونه يخانوارها یفراوان
فقـط فقـر،  يبا احتمال باال يکه خانوارها يطوره  ب. هستندتفاوت  ار م یل شده بر آنان، بس    یتحم

ـ کنند بلکه ا  یقرار گرفتن در فقر را تجربه نم       ـ   ی ـ طـور م ه ن خانوارهـا ب ر ین نـسبت بـه سـا   یانگی
بـراي . شـوند یز متحمـل مـ    یامد فقر را ن   یاز پ  يترشیر ب یمورد مطالعه، مقاد   ينمونه يخانوارها

طور متوسط  ه  را دارا هستند، ب   ) درصد 100(ر شدن   یاحتمال فق  نیترشیکه ب  یینمونه، خانوارها 
ـ ن) معادل هر فرد بالغ خانوار     يال به ازا  یهزار ر  39/200(امد فقر   ین پ یترشیمتوجه ب  ز بـوده و    ی

ـ ر شدن خانوارها، از م    یج با کاهش احتمال فق    یتدره  ب ـ امـد فقـر ن    یزان پ ی ـ  ی ن آنـان کاسـته   یز در ب
. اسـت اد و نابرابر یار زیامد فقر بس  یر در پ  ییزان تغ یسطح احتمال، م   رییبر آن با تغ    افزون. شودیم

ـ درصد، م 75درصد به    100ر شدن خانوارها از     یر احتمال فق  ییبا تغ  ـ  یزان پی برابـر  4ش از یامـد ب
ـ   یزان پ یدرصد، م  50درصد به    75ن احتمال از    یر ا ییکاهش و با تغ    برابـر کـاهش     2ش از   یامـد ب

ر شدن خانوارهـا  یر احتمال فقییرات آن به موازات تغییو تغییامدهاین پ یبروز چن . دهدینشان م 
ـ ؛مورد مطالعه است ينمونه يع نابرابر درآمد در خانوارها    یاز شدت توز   یحاک کـه  ياگونـه ه ب
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ـ 40اما ،ها نبودهمتوجه آن  يامد فقر یچ پ یدرصد خانوارها، ه   66/46 ن یتـر شیدرصد خانوارها ب
.شوندیورد مطالعه متحمل مميامد فقر را در نمونهیپ

در خانوارهايریزان خطرپذیم
ـ ر شدن و ن   یر احتمال فق  یدر ادامه با داشتن مقاد     ـ ز م ی ـ امـد فقـر هـر       یزان پ ی ک از خانوارهـا   ی

اطالعـات مربـوط بـه      ) 2(از جـدول     یبخـش . دست آورد ه  آنان را ب   يریزان خطرپذ یتوان م یم
همان گونه  . دهدیر شدن خانوارها نشان م    یل فق ر احتما یک از مقاد  یرا در هر     يریزان خطرپذ یم

ـ ت از نظـر م ین وضعیترر در نامناسبیشه فق یهم يشود، خانوارها یم که دیده  يریزان خطرپـذ ی
ـ ا. قرار دارند ) يریزان خطرپذ ین م یترشیب( ـ    ی ـ دله  ن خانوارهـا ب ل قـرار گـرفتن در مـتن فقـر          ی
معـادل هـر فـرد بـالغ         ين بـه ازا   یانگیر م طوه  نه ب ین هز یا. پردازندیفقر را م   ينهین هز یترشیب

مورد مطالعـه    يفقر در نمونه   يلهام مس یچه بخواه چنان. استال  یهزار ر  39/200خانوار برابر   
ـ فقـر، با يبر رساندن خانوارها به سطح آستانه      افزونکن شود،   شهیطور کامل ر  ه  ب د بـه تحـت   ی

ـ ا. دشـو آنان توجه يریزان خطرپذ یسک خانوارها بر اساس م    یپوشش قرار دادن ر    ـ ن می زان در ی
معـادل هـر فـرد بـالغ         يال به ازا  یهزار ر  21/83ن برابر   یانگیطور م ه  مورد مطالعه ب   يکل نمونه 

سک فقر آنان به هر گـروه برابـر بـا    ین رفتن ر یاز ب  يچه برا گر، چنان یاز طرف د  . استخانوار  
شـود کـه بـه      یمالحظه م ) 2(د، با توجه به اطالعات جدول       شوشان پرداخت   يریزان خطرپذ یم

غالبـاً  يو به خانوارهـا ) درصد موارد 75(فقیر  غالباً   يش از خانوارها  یر ب یشه فق یهم يخانوارها
ـ هـستند، با  ) درصـد مـوارد    50(فقیـر  از مواقـع سـال     یمـ یکه در ن   ییش از خانوارها  یر ب یفق د ی

. ردید صورت پـذ   یبان یگونه پرداخت چیر، ه یرفقیشه غ یهم ين به خانوارها  یچنهم. پرداخت شود 
ـ   بر آن  افزونها،  از پرداخت  ياهین رو یچن يدر صورت اجرا   کـن  شهیـ طـور کامـل ر    ه  که فقر ب
.دشتر خواهد ز متعادلیع درآمد نیخواهد شد، توز

ک یـ که فقر،  یی، در خانوارها  )2(که بر اساس اطالعات جدول       باید یادآوري شود  ن نکته   یا
، در مـورد    ين برابـر  یا. امد فقر برابر است   یو پ  يریطرپذر خ یهاست، مقاد آن یت در زندگ  یحتم

از  یفقط در مورد درصد کمـ     . ز مصداق دارد  یت ندارد ن  یها موضوع آن يکه فقر برا   ییخانوارها
ـ هـا   آن يکـه فقـر بـرا     ) درصـد  34/13(مـورد مطالعـه      يخانوارها ر ید اسـت، مقـاد    یـ ک تهد ی
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ـ اسـاس در مـورد گـروه اخ       ن  یبر ا . امد فقر است  یزان پ ی، متفاوت از م   يریخطرپذ ر خانوارهـا،   ی
امـا   ،دکـر ب فقر اقدام    یها در برابر آس   ن آن کردمه  یمه، نسبت به ب   یتوان با استفاده از صنعت ب     یم

ياز قـرار گـرفتن خانوارهـا       يریگشیپ برايز  یر و ن  یشه فق یهم يکاهش فقر در خانوارها    يبرا
.اندیشیديگریر دید تدابیر از فقر، بایپذبیر اما آسیرفقیغير در گروه خانوارهایرفقیشه غیهم

خط فقر مطلق افزوده
ـ در برابر فقر ن    يریپذبیزان آس ین م ییر و تع  یپذبیر اما آس  یرفقیغ ير معما یتفس براي از بـه   ی
ـ دن مکـر تـر اضـافه   قیان دقیفقر و به بيریگاندازه يهادر شاخص  يریار خطرپذ یادغام مع  زان ی
ـ یـ د که خط فقر مطلق افزوده نام   یخط فقر جد   .استبه خط فقر مطلق      يریخطرپذ شـود،  یده م

زان خط فقر مطلق و خـط  یم) 3(جدول . دهدیطور کامل تحت پوشش قرار م   ه  سک فقر را ب   یر
ر یمورد مطالعه با توجه به سطوح مختلف احتمال فق         ينمونه يفقر مطلق افزوده را در خانوارها     

شود کـه بـر خـالف       ین جدول، مالحظه م   یات ا اطالعبه  با توجه   . دهدیشدن خانوارها نشان م   
کسان و ثابت است    یيمورد مطالعه مقدار   ينمونه يخانوارها يهین کل یخط فقر مطلق که در ب     

بـه خـانوار     يت فقر خانوارهـا، از خـانوار      ید بسته به وضع   ی، خط فقر جد   )الیهزار ر  68/495(
ابـد  یش  یمـال فقـر خانوارهـا افـزا       هر چه احت   ،ب که در مجموع   ین ترت یه ا ب. دکنیر م ییگر تغ ید
ـ هم يکـه خانوارهـا   يطـور ه  ب؛  تر است شیز ب یآنان ن  يزان خط فقر مطلق افزوده    یم ـ شه فق ی ر، ی

.ندهستزان خط فقر مطلق افزوده ین میباالتريدارا

مورد مطالعه ينمونهيزان خط فقر مطلق و خط فقر مطلق افزوده در خانوارهایم). 3(جدول 
)الیهزار ر(

خط فقر مطلق افزودهنیانگیمخط فقر مطلقنیانگیم)درصد(ر شدن یفقاحتمالفقرفیط
10068/49507/696ریشه فقیهم

7568/49598/530
5068/49520/506 ریمواقع فقیبرخ
2568/49568/495

068/49568/495ریرفقیشه غیهم
68/49589/578---کل نمونه 

قیقتحيهاافتهی: خذام
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مورد مطالعه بر اساس خط فقر مطلق ينمونهيشاخص نسبت سرشمار در خانوارها). 4(جدول 
و خط فقر مطلق افزوده

بر اساس خط فقر مطلق افزودهبر اساس خط فقر مطلق
ت فقریوضع

یدرصد فراوانتعداد خانوارهایدرصد فراوانتعداد خانوارها
5833/485920/49ریفق
6267/516180/50ریرفقیغ

120100120100جمع
قیتحقيهاافتهی: خذام

يریزان خطرپذیو بدون توجه به متوجهفقر بايهاشاخص
نسبت سرشـمار، نـسبت شـکاف       يهابر شاخص  يریزان خطرپذ یر م یثات یدر ادامه به بررس   

مورد مطالعه  ينسبت سرشمار فقر را در نمونه     ) 4(جدول  . فقر و شدت فقر مبادرت شده است      
خط فقر مطلـق افـزوده و خـط فقـر           (يریزان خطرپذ یت با و بدون لحاظ کردن م      یدر دو وضع  

با اعمال خط فقر مطلق افـزوده بـر تعـداد            )4(بر اساس اطالعات جدول     . دهدینشان م ) مطلق
ـ اما ا . ر کاسته شده است   یرفقیمورد مطالعه افزوده و از تعداد افراد غ        ير نمونه یفق يخانوارها ن ی

ـ بـر ا . بـوده اسـت   ) مورد مطالعه  ينمونه يک درصد خانوارها  یتر از   کم(ار اندك   یر، بس ییتغ ن ی
ـ  یسـطح يهی، بر اليریار خطرپذیکه استفاده از مع    کردن استنباط   یتوان چن یاساس م  ر یثافقـر ت

ـ  یر نـاچ  یثان ت یاما هم . گذاردیم يبر جا  يزیناچ ياز خانوارهـا یاسـت کـه برخـ    ياگونـه ه  ز ب
ـ ا. ر از فقر را در گـروه فقـرا قـرار داده اسـت             یپذبیر اما آس  یفقریغ سـت کـه در     ا ین در حـال   ی

خانوارهـا، در گـروه   گونـه ن ی، ايریار خطرپذ ینسبت سرشمار فقر بدون توجه به مع       يمحاسبه
ـ فقرزدا يهـا ن خانوارهـا در برنامـه     یر، ا یت اخ یدر وضع . شوندیم يبندرفقرا دسته یغ مـورد   یی

در معرض   يصورت مورد ه  که ب  یین خانوارها یبه چن  نکردن توجه. اهند گرفت توجه قرار نخو  
ن خانوارهـا در گـذر زمـان، در گـروه     یـ کـه ا شـود یفقر قرار دارند موجب ميجد يهابیآس

ـ فق ياز خانوارها  ی، گروه ییفقرزدا يهاهرچند برنامه . رندیر قرار گ  یشه فق یهم يخانوارها ر را  ی
ـ رفقیغيهـا در توجـه بـه خانوارهـا    ن برنامهیل ضعف ا  یدلهسازد، اما ب  یاز فقر رها م    ر امـا در  ی
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رها شـده    ين خانوارها یگزیاز خانوارها جا   يگریفقر، همواره گروه د    يجد يهابیمعرض آس 
انتظـار   ییفقرزدا يهابرنامه يرا برا  یت چندان یتوان موفق یب نم یترتنیه ا ب. از فقر خواهند شد   

، توجه بـه    ییفقرزدا يهاتر در برنامه  شیت هر چه ب   یبه موفق  دنبراي رسی ن اساس،   یبر ا . داشت
.رسدیبه نظر ميضروريریار خطرپذیمع

مـورد   ينمونـه  يخانوارهـا  يشاخص نسبت شکاف فقر محاسبه شـده بـرا        ) 5(در جدول   
بـر اسـاس اطالعـات      . ه شده است  یمطالعه بر اساس خط فقر مطلق و خط فقر مطلق افزوده ارا           

زان نسبت شکاف فقـر  یخط فقر مطلق، مياستفاده از خط فقر مطلق افزوده به جابا  )5(جدول  
ـ ا. ده اسـت  یرس 47/0به   35/0افته و از    یش  یمورد مطالعه، افزا   يدر نمونه  ـ ن تغ ی ر در نـسبت    یی

ـ استفاده از مع   پس. دار است یک درصد معن  یتر از   ز در سطح کم   ین يشکاف فقر از نظر آمار     ار ی
ـ بـر ا . اخص نسبت شکاف فقر را به همـراه دارد ش ش ی، افزا يریخطرپذ ن اسـاس، بـا در نظـر    ی

باشد کـه نـه تنهـا        ياگونهه  د ب یت از فقرا با   یکامل از فقر، حما    ییرها برايسک فقر،   یگرفتن ر 
ـ به ب. ز تحت پوشش قرار دهدیسک فقر آنان را ن   ید ر یدهد بلکه با   ییآنان را فقر رها    گـر،  یان دی

فقـر  يدن آنـان بـه آسـتانه   یرسـان يبه انـدازه ییفقرزدايهابرنامهت از فقرا در  یچه حما چنان
سک فقر در امان نبوده و ممکـن اسـت دوبـاره در    یاز ر  یناش يهابین خانوارها از آس   یباشد، ا 

ـ توجه به مع . دام فقر گرفتار شوند    ـ فقرزدايهـا در برنامـه يریار خطرپـذ ی ، نـه تنهـا از ورود   یی
د، بلکـه   کنـ یمـ  يریفقر جلـوگ   يطهیفقر به ح   يجد يهابیر در معرض آس   یرفقیغ يخانوارها

نـشان  ) 5(مراجعـه بـه اطالعـات جـدول        . دکنین م یر از دام فقر را تضم     یفق يخروج خانوارها 
يمعادل هر فرد بـالغ در نمونـه        ير به ازا  یفق يزان مساعدت به خانوارها   ین م یانگیدهد که م  یم

ال اسـت کـه     یهزار ر  23/175برابر   يریخطرپذ زانیبه م  نکردن مورد مطالعه، در صورت توجه    
ـ امـا م  . رساندیفقر م  يخانوارها را به آستانه    فقطزان از مساعدت،    ین م یا زان مـساعدت مـورد     ی
معـادل هـر فـرد       يال به ازا  یهزار ر  44/345سک آن،   یکامل خانوار از فقر و ر      ییرها ياز برا ین

معادل هر فرد بالغ خانوار، از نظر        يه ازا ب یال مساعدت اضاف  یهزار ر  21/170مقدار  . استبالغ  
.دهدیسک فقر خانوارها را تحت پوشش قرار میدار بوده و ریمعنيآمار
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خروج از فقر ين مساعدت برایانگیشاخص نسبت شکاف فقر، شاخص شدت فقر و م). 5(جدول 
مورد مطالعهيمعادل هر فرد بالغ در نمونهيبه ازا

مورد
بر اساس

خط فقر مطلق
بر اساس

خط فقر مطلق افزوده
اختالف

ن دو حالتیب

35/047/0شاخص نسبت شکاف فقر
***12/0

)1()47/14(

23/17544/345)الیهزار ر(زان مساعدت یم
***21/170
)46/10(

19/030/0شاخص شدت فقر
***11/0

)21/10(
tيآمارهیمقدار محاسبات): 1(دک درصیتر از دار در سطح کمیمعن***: قیتحقيهاافتهی: خذام

ر هـر  یثاشدت تـ ينهیدر زميشود، شاخص نسبت شکاف فقر اظهار نظریمدیدهچه  چنان
يزان مساعدت الزم برا   یبلکه فقط م   کندیواحد مساعدت به فقرا بر روند خروج آنان از فقر نم          

شاخص شدت فقر مبادرت    ین اساس، در ادامه به بررس     یبرا. دهدیخروج از دام فقر را نشان م      
مـورد مطالعـه بـر    ينمونهيخانوارهايشاخص شدت فقر محاسبه شده را برا )5(جدول  . شد

شـده بـا    ادیبر اساس اطالعات    . ده است کره  یاساس خط فقر مطلق و خط فقر مطلق افزوده ارا         
يزان شاخص شدت فقـر در نمونـه  یخط فقر مطلق، مياستفاده از خط فقر مطلق افزوده به جا  

ر در شاخص شدت فقـر از  یین تغیا. ده استیرس30/0به 19/0افته و از یش یمورد مطالعه، افزا 
ـ . دار اسـت  یک درصد معن  یتر از   ز در سطح کم   ین ينظر آمار  ـ ه ا ب ـ ن ترت ی ـ ب اسـتفاده از مع    ی ار ی
نسبت سرشـمار    يهاشاخص يکه بر رو   يمشابه با اثر   ين شاخص اثر  یا ي، بر رو  يریخطرپذ

. ده اسـت شـ ش شاخص شدت فقر یگذاشته و موجب افزايفقر از خود بر جاو نسبت شکاف 
یدرون يهاهیچه بر نسبت سرشمار فقر اثرگذار بوده بر ال        ش از آن  یسک فقر ب  ین حال، ر  یدر ع 

ـ  ؛ر گذاشـته اسـت    یثانسبت شکاف فقر و شدت فقر ت       يهافقر در قالب شاخص    کـه  يطـور ه  ب
ـ      يشدت فقر در نمونه   ز شاخص   یزان شاخص نسبت شکاف فقر و ن      یم طـور  ه  مـورد مطالعـه ب

ـ  یگر با توجه به شاخص شـدت فقـر مـ   یدياز سو. افته استیش یافزا يریگچشم ن یتـوان چن
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ر هر واحد مساعدت بـه فقـرا در قالـب           یثازان ت یسک فقر، م  ید که با در نظر گرفتن ر      کراستنباط  
خواهـد بـود کـه بـه         یر از حـالت   رتیگار چشم یآنان از فقر، بس    ییرها يبرا ییفقرزدا يهابرنامه

موجب ملموس و ارزشمندتر     يریار خطرپذ ین اساس، توجه به مع    یبر ا . سک فقر توجه نشود   یر
.دشخواهد ییفقرزدايهاشدن برنامه

هانهادشیو پيریگجهینت
ـ ، بـر ال   يریار خطرپـذ  یـ د که استفاده از مع    کرن استنباط   یتوان چن یم يبندک جمع یدر   يهی

در يزیار نـاچ یش بـس یکـه موجـب افـزا   يطوره ب،گذاردیميبر جايزیر ناچیثافقر ت یسطح
چه بر نـسبت سرشـمار فقـر    ش از آنیسک فقر بیاما ر. ده استششاخص نسبت سرشمار فقر    

نـسبت شـکاف فقـر و شـدت فقـر      يهافقر در قالب شاخص    یدرون يهاهیاثرگذار باشد، بر ال   
ز شـاخص شـدت فقـر در        یاخص نسبت شکاف فقر و ن     زان ش یماي که   ه گونه ب ؛رگذار است یثات

يهـا چنـد برنامـه   بر آن هر   افزون. افته است یش  یافزا يریگطور چشم ه  مورد مطالعه ب   ينمونه
هـا در  ن برنامهیل ضعف ایدله سازد، اما بیر را از فقر رها میفق ياز خانوارها  ی، گروه ییفقرزدا

از يگـر یفقـر، همـواره گـروه د       يجـد  يهـا بیر اما در معرض آس    یرفقیغ يتوجه به خانوارها  
ـ ترتنیه اب. رها شده از فقر خواهند شد ين خانوارها یگزیخانوارها جا  ـ تـوان موفق یب نمـ ی ت ی

ـ به موفق  براي رسیدن ن اساس،   یبر ا . انتظار داشت  ییفقرزدا يهابرنامه يرا برا  یچندان ت هـر   ی
ـ به ب. رسدیبه نظر ميضروريریار خطرپذی، توجه به مع ییفقرزدا يهاتر در برنامه  شیچه ب  ان ی

بر رساندن خانوارها بـه  افزونکن شود، شهیطور کامل ره فقر ب مشکلم  یچه بخواه چنانگر،  ید
ـ د به تحت پوشش قـرار دادن ر       یفقر، با  يسطح آستانه  زان یـ سک فقـر خانوارهـا بـر اسـاس م         ی

، نه تنها از ورود     ییرزدافق يهادر برنامه  يریار خطرپذ یتوجه به مع  . دشوآنان توجه    يریخطرپذ
د، بلکـه   کنـ یمـ  يریفقر جلـوگ   يطهیفقر به ح   يجد يهابیر در معرض آس   یرفقیغ يخانوارها

هـر   ییار موجـب شناسـا    ین مع یتوجه به ا   .کندین م یر از دام فقر را تضم     یفق يخروج خانوارها 
ـ فقرزدا يهـا تر برنامـه  شیت هرچه ب  یل به موفق  یهدف شده و ن    يهاتر گروه چه به  و کـاراتر    یی

. دکنین میها را تضمشدن آن
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ر هر واحد مساعدت بـه فقـرا در   یثازان تی، ميریار خطرپذیبا در نظر گرفتن مع بر آن،    افزون
خواهد بود که به     یرتر از حالت  یگار چشم یآنان از فقر، بس    ییرها يبرا ییفقرزدا يهاقالب برنامه 

يتوسـعه  يهـا شـود در برنامـه    یه مـ  یتوصـ  دیاکبه طور   ن اساس   یبر ا  .سک فقر توجه نشود   یر
.ردیسک فقر مورد توجه قرار گی، رییفقرزدايهاژه در برنامهی، بویاجتماع-ياقتصاد

د اسـت،   یک تهد یر از فقر، فقر     یپذبیر اما آس  یرفقیغ يکه در مورد خانوارها   نیبا توجه به ا   
ـ دن ر مه، نسبت به تحت پوشش قـرار دا       یتوان با استفاده از صنعت ب     یم سک فقـر خانوارهـا و      ی
ـ هميکاهش فقر در خانوارها   ياما برا . دکرب فقر اقدام    یها در برابر آس   دن آن کرمه  یب ـ شه فقی ر ی

ـ رفقیغير در گـروه خانوارهـا  یرفقیشه غیهمياز قرار گرفتن خانوارها  يریگشیپ برايز  یو ن  ر ی
ن یـی توانـد تع یمـ يریتـداب ن یچنـ ينمونـه . اندیـشید يگریر دید تداب یر از فقر، با   یب پذ یاما آس 
ـ م يبیـشینه فقـر و     يزان آسـتانه  یمزد بر اساس مجموع م    سطح دست  يکمینه يریزان خطرپـذ ی
.باشد
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