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  چكيده
 استان خوزستان از طريق سيستم مخارج خطي مبتني بر  روستاييكنندگان مناطق در مقالة حاضر، رفتار مصرف

بر اساس نتايج حاصل از تخمين، . شود يافته بررسي مي گري و با روش گشتاورهاي تعميمـ   استونتابع مطلوبيت
 معادل 1358 در سال ،) نفر9/6متوسط بعد خانوار (حداقل معيشت ماهانه براي خانوار روستايي استان خوزستان 

قل معاش براي خانوارهاي تركيب سبد حدا.  ريال رسيد44164773 به 1388 كه در سال ريال بود، 3/253634
كمترين سهم را ونقل و ارتباطات  حملداراي بيشترين وزن است و گروه خوراكي دهد كه گروه   روستايي نشان مي

خوراك، پوشاك، مسكن و تفريحات و سرگرمي كاالهاي ضروري قلمداد هاي   گروه. اند  به خود اختصاص داده
جدول .  كاالي لوكس هستندبهداشت و درمان، و كاالهاي متفرقهونقل و ارتباطات،  هاي حمل شوند و گروه مي

هاي متقاطع خانوارهاي روستايي نشان داد كه با افزايش قيمت ساير كاالها، بيشترين كاهش مصرف در   كشش
  .شود  دهد و كمترين كاهش در مصرف مربوط به پوشاك و تفريح مي ارتباطات رخ مي
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  مقدمه
هاي جوامع بشري    در طول تاريخ همواره از دغدغه1موضوعاتي همچون گرسنگي، بيكاري و فقر

 فقر از گذشته تا كنون با انسان عجين بوده و از معضالت عمده   پديدة. بوده است و خواهد بود
شدن كشورها،  با وقوع رنسانس و صنعتي. شدة بشري است تههاي شناخ  در جوامع و فرهنگ

دنبال انقالب صنعتي و مهاجرت از  آمد كه اين معضل برطرف خواهد شد، اما به  نظر مي به
اي افزايش يافت و موجب  سابقه  روستاها به مناطق شهري و صنعتي، فقر و نابرابري به شكل بي

فقر همواره . )Ravallion, 2000(اسي بسياري شد هاي اجتماعي و سي ثباتي ها و بي ناآرامي
  ويژه با   و به70صورت معضلي جهاني فراروي جامعة بشري بوده است، اما از اواخر دهة  به

سازي در  دليل پذيرش برنامة اصالح ساختاري، آزادسازي و خصوصي  ميالدي به80شروع دهة 
پذير با شدت بيشتري مورد توجه  يبهاي آس بسياري از كشورهاي جهان، فقر و حمايت از گروه

  . قرار گرفت
هاي آگاهي از وضعيت معيشتي خانوارها، بررسي رفتار مصرفي آنها در قالب   يكي از راه

گيري كشش   مطالعات مربوط به تبيين رفتار مصرفي و اندازه. كنندگان است  نظرية رفتار مصرف
تواند در سطح كشور يا در سطح مناطق   ها، مي  كنندگان در برابر تغيير قيمت  مخارج مصرف

 اجتماعي افراد يا جوامع -هاي اقتصادي  ژگيهاي مختلف ازجمله وي جغرافيايي، يا در حوزه
فرد  اجتماعي استان خوزستان در نوع خود منحصربهـ  ازآنجاكه موقعيت اقتصادي. صورت پذيرد

براي اين .  محاسبه شودصورت جداگانه است، ضرورت دارد كه خط فقر براي اين استان به
ابتدا مباني نظري و پيشينة فقر مطرح : منظور مقالة حاضر بدين شكل سازماندهي شده است

گردد، برآورد پارامترهاي معادالت در  ها اشاره مي  شود، سپس به روش تجزيه و تحليل داده مي
  .گيري ارائه خواهد شد شود، و سرانجام نتيجه ادامه ذكر مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Poverty  
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   پيشينة تحقيقچارچوب نظري و
  مباني نظري

شده تعاريف  هاي انجام  بودن فقر، در منابع موجود و پژوهش دليل ماهيت پيچيده و چندبعدي به
بودن مقولة فقر تأكيد  نوعي بر هنجاري همة اين تعاريف، به. متفاوتي براي فقر ارائه شده است

اي نياز  شده ريف از پيش تعيين به تعا2فقير   از غير1دارند و معتقدند كه براي جداكردن فقير
وجود . شود شده آشكار مي فقر هميشه از مقايسة يك مشاهده و يك شرط از پيش تعيين. است

توان نخست ناشي از نوع تفكر در مورد فلسفة وجودي انسان،   هاي فاحش در تعريف را مي  تفاوت
فرد يا اصالت جمع، شرايط نقش اجتماعي او، برداشت از مفهوم عدالت اجتماعي، باور به اصالت 

 دانست؛ و دوم اينكه تنوع نيازهاي انساني به حدي است كه تأكيد بر بومي و امثال آن زيست
نيازهاي انسان برحسب شرايط زماني، مكاني، . شود  هريك منجر به تعريف جديدي از فقر مي

 .)Boltvinik, 1999( يابند    پيشرفت و تمدن، شرايط فني، و سطوح فرهنگي تغيير مي  مرحلة
نيازهاي مادي و معنوي انسان ـ نظير تغذية مناسب، آموزش و پرورش، مسكن، داشتن شغل و 

اما در تعريف ضروريات زندگي نيز . يرندگتوانند موضوع فقر قرار   ـ هريك مي تضمين امنيت
به بياني . تواند سطوح مختلفي از نيازها را دربرگيرد  كه مي طوري اجماع نظري وجود ندارد، به

ديگر، براي تعريف فقر به مفهومي پويا نياز است كه با پيشرفت علوم و فناوري و تمدن بشري 
  .گيرد   متحول شود و اقسام گوناگون به خود 

اين . كنند   اشاره مي4 با بيان تعاريف فقر نشان داد كه همگي آنها به نوعي محروميت3سن
شود كه   است و براساس هنجارهايي تعريف ميدرحالي است كه محروميت مفهومي اجتماعي 

  . هاي مختلف با هم فرق داشته باشند  ها و مكان  ن  ممكن است در زما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Poor  
2. Non poor  
3. Sen 
4. Privation 
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   تحقيقةپيشين
اي دارد اما از آنجا كه موضوع مقالة حاضر   طور كه گفته شد، فقر تعاريف بسيار گسترده همان

. زهاي وابسته به شرايط اقتصادي باشدصرفاً اقتصادي است، نگرش به فقر نيز در اينجا بايد نيا
  .رو بايد تعريفي عملياتي از فقر ارائه شود كه محاسبات خط فقر نيز برمبناي آن صورت گيرد ازاين

با استفاده از رگرسيون پروبيت در ساحل عاج نشان داد كه تحصيل در ) 1997 (1گروترات
اي كه سرماية انساني  روستاييدر مناطق . هدد  بخش روستايي امكان فقيربودن را كاهش مي

اندكي دارند، هر يك سال تحصيل براي افراد ساكن در روستا، فقر را دوبرابر ميزان تأثير 
 عامل مهم ديگري كه بر فقر .دهد تحصيل در مناطق روستايي با سرماية انساني باال كاهش مي

كه افراد ساكن در  اي گونه مناطق روستايي مؤثر شناخته شده، محل سكونت در شهرهاست، به
 همچنين، اين مطالعه نشان .برند  نواحي مركزي در مقايسه با ساير افراد از فقر كمتري رنج مي

داد كه تنوع درآمدي در مناطق روستايي به كاهش فقر خانوارهاي ساكن در اين مناطق كمك 
  .كند چنداني نمي

درصد  50(دي از ميانه با استفاده از خط فقر نسبي به شكل درص) 1999 (2آزبرگ و زو
نتايج تحقيق نشان داد كه فقر در . هاي كانادا محاسبه كردند  ، خط فقر را براي استان)ميانه

  . كاهش يافته و به سطح اروپاي شمالي رسيده است1980استان آنتاريو در اواخر دهة 
فقر و چندبعدي ) سنتي(بعدي   اش به تفاوت بين ديدگاه تك در مطالعه) 2003 (3فوسكو

بعدي فقر، يك متغير نظير درآمد يا مصرف وجود دارد،   در تحقيق وي، در ديدگاه تك. پرداخت
نتيجة . بودن فقر متغيرهايي نظير آموزش، بهداشت و سالمتي مؤثر هستند اما براي چندبعدي

مدت  گيري در كاهش فقر در كوتاه  بودن فقط براي تصميم بعدي اين تحقيق نشان داد كه تك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grooteart  
2. Osberg & Xu 
3. Fusco 
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گيري    اقتصادي و تصميم-هاي اجتماعي  خواهد بود، اما مقياس چندبعدي براي ساختارمفيد 
  .شود فقر در بلندمدت استفاده مي

سلطة فقر و خط فقر در انگلستان در فاصلة «در تحقيقي با نام ) 2004 (1جنكينز و لمبرت
قيق از  در اين تح.از روش نيازهاي اساسي استفاده كردند» 1989 تا 1979هاي   سال

ها مثل ناحيه،   ترين زيرمجموعه ترين تعاريف فقر در زمينة سالمتي و آموزش و معروف معروف
مجموعة زنان بيشترين  نتايج تحقيق نشان داد كه .ايالت و جنسيت استفاده شده است

  .تأثيرپذيري را از فقر دارند و زيرگروه مردان بيشترين سهم شاخص فقر جهاني را دارا هستند
به مطالعة فقر در چين پرداختند و نشان دادند كه در اقتصادهاي رو به ) 2008( و زو آزبرگ

در )  درصد ميانة درآمد50(كارگيري روش فقر نسبي مانند  رشدي نظير اقتصاد چين، به
  .تري است معيار مناسب) يك دالر امريكا در روز(مقايسه با روش خط فقر مطلق 

تفكيك  هاي فقر را در استان سمنان به  خانوار و شاخصخط فقر، )1378(مالكي  و ابونوري
كمك اطالعات  هاي اول، دوم و سوم توسعه به همناطق شهري و روستايي طي برنام

هاي خام آماري خانوارهاي شهري و روستايي استان با  هاي قيمت و داده درآمد، شاخصـ  هزينه
ظاهر غيرمرتبط تكراري  ي بهها  رگرسيونبا روش) LES(2 استفاده از سيستم مخارج خطي

نتايج تحقيق نشان داد كه نسبت افراد فقير و عمق فقر در مناطق روستايي كشور . برآورد كردند
  .هاي فقرزدايي دارد و استان سمنان افزايش يافته است، كه نشان از ناكارابودن سياست

ي استان در مناطق شهري و روستايبه بررسي وضعيت فقر ) 1388(پيرايي و شهسواري 
 50 در اين تحقيق خط فقر مطلق بر مبناي . پرداختند1386 تا 1374هاي  فارس طي سال

هاي فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شكاف   و شاخصدرصد ميانة مخارج خانوارها تعيين شد
درآمدي، شدت فقر، شاخص سن و شاخص كاكواني معرفي شد و براي مناطق شهري و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jenkines & Lambert 
2. Liner Expenditure System  
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ها نشان داد كه ميزان خط فقر   نتايج محاسبة اين شاخص. گرديداستان محاسبهاين روستايي 
هاي فقر   مطلق ساالنة خانوارها در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي است و روند شاخص

  .شده است  نزولي فقر در اين مناطق طي دورة بررسيسيردهندة  در مناطق شهري و روستايي نشان
هاي درآمدي  براي گروه و هزينة آن يين سبد غذاييتعبا ) 1388(پوركاظمي و سازنده 

 آنها ضمن استفاده از نظر . به برآورد خط فقر پرداختندگوناگون با استفاده از منطق فازي
كمك منطق فازي با تابع عضويت ذوزنقه و با  بار به متخصصان تغذيه و بهداشت، براي نخستين

يبات مواد غذايي، يك سبد غذايي براي هاي ترك هاي مركز آمار و جدول استفاده از داده
آمده نشان داد كه  دست  نتايج به.هاي خانوارهاي شهري و روستايي تعيين كردند دهك

اي و خانوارهاي شهري در دهك اول، توانايي  هاي اول و دوم هزينه خانوارهاي روستايي در دهك
  .مالي براي خريد مايحتاج غذايي را ندارند

كنندة آن در ميان خانوارهاي  به بررسي فقر و عوامل تعيين) 1390(محمدزاده و همكاران 
هاي طرح هزينه و درآمد خانوارهاي  در اين مطالعه با استفاده از داده. روستايي كشور پرداختند
كارگيري سيستم مخارج خطي، خط فقر   و با به1383 تا 1373هاي  شهري كشور طي سال
دهند كه بيشترين  نتايج نشان مي. قر محاسبه گرديدگيري ف هاي اندازه برآورد شد و شاخص

كاهش احتمال فقر خانوارهاي شهري وابسته به تحصيالت سرپرست خانوار و جنسيت سرپرست 
از سوي ديگر، سن سرپرست خانوار، نسبت تعداد افراد داراي درآمد در خانوار و . خانوار است

  . استبعد خانوار نيز در كاهش احتمال فقر خانوارها مؤثر
  

 ها روش تجزيه و تحليل داده

سيستم . شود  در اين تحقيق از روش سيستم مخارج خطي براي تخمين خط فقر استفاده مي
  .است) 1(صورت رابطة  شود و به  استخراج مي1گريـ  مخارج خطي از تابع مطلوبيت استون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Stone-Geary 
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 iβ. ام استiحداقل معاش يا حداقل ميزان كاالي  i شاخص مطلوبيت و U، )1(در رابطة 

 ريال 10براي مثال ) يا مخارج كل (دهد كه چنانچه درآمد سهم نهايي مخارج است و نشان مي
ام پس از كسر حداقل معاش چند ريال افزايش iيافته به كاالي  افزايش يابد، مخارج اختصاص

n شرط. خواهد يافت

i
i





1

با وجود اينكه تابع . مقعر است كند كه اين تابع شبه   تضمين مي1

شده از آن، از   مصرف و منحني انگل استخراج- منحني درآمدمطلوبيت از نوع متجانس است،
با . هاي درآمدي الزاماً برابر با يك نخواهد بود  گذرد، بنابراين مجموع كشش  مبدأ مختصات نمي

حداكثركردن تابع مطلوبيت فوق با توجه به قيد بودجه، سيستم معادالت تقاضاي مربوط به آن 
  .يدآ  دست مي به) 3(صورت رابطة  به

)                                            )         3(رابطة  )
n

i i i i i k k
R

p q p M p  


  
1

  

  
  .شود ها ارائه مي در ادامه، توضيحاتي درخصوص داده

پوشاك و . 2خوراك، . 1: شامل اين اقالم است) E8  تاE1( هاي سبد مصرفي كاالها هزينه
  بهداشت و درمان، . 6ونقل و ارتباطات،   حمل.5مبلمان و اثاث، . 4مسكن، . 3كفش، 

 1388 تا 1358صورت ساالنه از سال    كاال و خدمات متفرقه، به. 8تفريحات و سرگرمي، . 7
  .برحسب ريال
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 و به قيمت پاية 1388 تا 1358صورت ساالنه از سال  به) P8 تا P1( هاي قيمت   شاخص
 به سال 1383ها از سال پاية  اين داده. تآوري شده اس  از سايت بانك مركزي جمع1383سال 
  . تبديل شده است1376پاية 

دليل مشكالت موجود در استفاده از آمار درآمد خانوارها، از آمار مربوط به  به): M(درآمد 
. هاي درآمد خانوار داليل متعددي دارد  نكردن از داده استفاده. شود هزينة خانوار استفاده مي

نمايي و عدم  دن درآمد واقعي از طرف خانوارهاست، كه سبب كوچكترين آن اظهارنكر مهم
  .كنند تر بيان مي شان را واقعي خانوارها و افراد، هزينة زندگي. شود اطمينان به اين آمارها مي

  
  برآورد پارامترهاي معادالت روستايي استان خوزستان

حل براي  دو راه. اند جهجمالت خطاي معادلة ساختاري معموالً با مشكل همبستگي پياپي موا
يافته منسوب به هانسن  نخستين روش، استفاده از گشتاورهاي تعميم. اين مشكل وجود دارد

هاي آماري معتبر   كند و استنباط است كه ماتريس كوواريانس را براي خودهمبستگي اصالح مي
فته همراه با متغير يا دومين روش، استفاده از برآوردگر حداقل مربعات تعميم. سازد  را ممكن مي

  . اي مرسوم است  ابزاري است كه به برآوردگر حداقل مربعات چندمرحله
 و با GMMبه روش ) 3(پارامترهاي سيستم مخارج خطي با تخمين دستگاه معادالت رابطة 

كنارگذاشتن معادلة مربوط به گروه خوراكي و افزودن متغيرهاي ابزاري در هر معادله به دست 
ضريب مخارج .  آمده است1ايب برآوردشده همراه با آمارة آنها در جدول ضر. آيند  مي

دست آمده، كه مبتني بر اين قيد است كه  به) 4(فرامعيشتي براي گروه خوراكي از رابطة 
  .جمع ضرايب فرامعيشتي برابر با واحد است حاصل
  

i                                                        )                    4( رابطة  i
i

 


 
7

1
1 
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  )1358-1388(برآورد پارامترهاي مدل براي خانوار روستايي استان خوزستان . 1جدول 
ضرايب    tآمارة i ضرايب  گروه كاالها

i  آمارةt   R2 

4/22390  ها خوراكي  05/7  331/0  - --- 

5/9982  پوشاك و كفش  35/24  013/0  683/2  87/0  

8/6631  مسكن  670/35  015/0  422/5  97/0  

5/13122  مبلمان و اثاث  121/28  205/0  94/146  98/0  

3/225  ونقل حمل  426/0  176/0  596/9  94/0  

6/3665  بهداشت   245/17  129/0  42/12  95/0  

85/3342  سرگرمي  08/38  015/0  020/8  93/0  

5/5146  ي متفرقهكاال  844/11  116/0  5/8  95/0  

  تخمين نتايج : منبع

  
دهند كه با افزايش درآمد،   در سيستم معادالت نشان ميβاعداد برآوردشده براي 

ها و دخانيات، و مبلمان  ها و آشاميدني  شان را براي خوراكي ترتيب مخارج خانوارهاي روستايي به
وبرق و پوشاك را  دهند و مخارج مسكن، سوخت و آب    ش ميو اثاث بيشتر از ساير كاالها افزاي

يابد، داراي كشش درآمدي  شان بيشتر افزايش مي كاالهايي كه مخارج. دهند كمتر افزايش مي
تر از يك باشد اما در  اگرچه ممكن است كشش درآمدي اكثر كاالها كوچك. بيشتري هستند

وصيف، چنانچه درآمد خانوار روستايي در استان با اين ت. همين محدوده نيز نوسان زيادي دارند
ها و دخانيات،  ها و آشاميدني    ريال آن صرف خوراكي331 ريال افزايش يابد، 1000خوزستان 

 ريال صرف 205وبرق،   ريال آن صرف مسكن، سوخت و آب15 ريال آن صرف پوشاك، 13
يال آن صرف بهداشت و  ر129ونقل و ارتباطات،   ريال آن صرف حمل176مبلمان و اثاث، 

  . ريال آن صرف كاال و خدمات متفرقه خواهد شد116 ريال صرف تفريح و سرگرمي و 15درمان، 
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   استان خوزستانروستاييبرآورد ميزان حداقل معاش خانوار 
الزم ) متوسط(هاي هر سال يا مخارج   آوردن ارزش ريالي حداقل معاش دست در اينجا براي به

 وار روستايي استان خوزستان، از رابطةبراي معيشت يك خان
it itp   استفاده شد، كه در آن

it itp  برآورد ارزش ريالي حداقل مخارجي است كه خانوارها در دورة t روي كاالي i ام هزينه
 1388 تا 1358هاي    براي سالبرآوردهاي حداقل معاش به قيمت جاري براساس . كنند   مي

   . آمده است2محاسبه شده و در جدول 
آمده حاكي از آن است كه حداقل مخارج الزامي براي يك خانوار روستايي  دست نتايج به

 ريال و در سال 3/253634 برابر 1358 نفر، در سال 9/6استان خوزستان با متوسط بعد خانوار 
 افزايش 9129691 به 1378اين حداقل در سال .  ريال بوده است1634802ل با  معاد1368

به بياني ديگر، هر خانوار روستايي در .  ريال رسيد44164773 به رقم 1388يافت و در سال 
 ريال صرف حداقل مخارج الزامي خود كرده 21136ماهانه تقريباً طور متوسط   به1358سال 

.  رسيد1368 ريال در ماه در سال 136233ها، اين مبلغ به حدود    است كه با افزايش قيمت
 رسيد و در 1378 ريال در سال 6/760807پس از يك دهه حداقل مخارج ضروري ماهانه به 

با توجه به ارقام . فت ريال در ماه افزايش يا3680398 حداقل مخارج ضروري به 1388سال 
 درصد 540، حداقل مخارج الزامي يك خانوار روستايي 1368 تا 1358مذكور براي دورة 

اين افزايش .  درصد داشته است458، رشدي معادل 1378 تا 1368بوده و براي دورة زماني 
ين ها در ا  اين امر ناشي از افزايش زياد قيمت.  درصد رسيد383 به 1388 تا 1378 در دورة

با . سه دوره و نيز باالرفتن سطح زندگي ناشي از افزايش درآمد و انتظارات افراد بوده است
، مجبور به اعمال 1388توجه به اين ارقام، خانوارهاي روستايي استان خوزستان در سال 

هايي بر الگوي مصرف خود شدند و فشارهاي زيادي را با توجه به تورم فزاينده و آثار   تعديل
   .مل كردندآن تح
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  ) ريال-ساالنه(ميزان حداقل معاش خانوار روستايي خوزستان . 2جدول 
 ماهانه/حداقل معاش ساالنه/ حداقل معاش  سال

1358 253634/3 21136/19 
1359 284504/5 23708/71 
1360 554706/4 46225/53 
1361 629471/3 52455/94 
1362 711980/9 59331/74 
1363 746930 62244/17 
1364 793613/3 66134/44 
1365 956859/3 79738/27 
1366 1152814 96067/81 
1367 1444496 120374/6 
1368 1634802 136233/5 
1369 1867828 155652/3 
1370 2126006 177167/2 
1371 2602454 216871/2 
1372 3132013 261001/1 
1373 3733758 311146/5 
1374 4388661 365721/8 
1375 5356804 446400/3 
1376 6789609 565800/8 
1377 8416332 701361 
1378 9129691 760807/6 
1379 10554124 879510/4 
1380 11712545 976045/4 
1381 13508329 1125694 
1382 15912060 1326005 
1383 17763569 1480297 
1384 20215717 1684643 
1385 22706560 1892213 
1386 26943684 2245307 
1387 33775086 2814590 
1388 44164773 3680398 

   نتايج تخمين:منبع
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كه (هاي كردستان و سمنان   در ادامة اين بخش، حداقل مخارج در استان خوزستان با استان
  با مقايسة ارقام . شود و كل كشور مقايسه مي) مطالعات مشابه در آنها صورت گرفته است

توان دريافت كه خانوارهاي روستايي استان خوزستان در وضعيت فعلي نياز به    مي2جدول 
شان دارند و براي رهايي از فقر در ميان  حداقل معاش بيشتري براي تأمين نيازهاي ضروري

ارقام مربوط به حداقل معاش در سطح كشور و استان . اي انديشيد خانوارهاي روستايي بايد چاره
ند كه حداقل مخارج الزامي ساالنه براي يك خانوار روستايي كشور با بعد ده خوزستان نشان مي

بنابراين در .  ريال بوده است63335 ريال يا ماهيانه 367820 معادل با 1360 در سال 42/5
هاي الزم براي سطح زندگي در روستاهاي استان خوزستان باالتر از سطح    هزينه1360سال 

دليل جنگ به  ناشي از مهاجرت خيل عظيم شهروندان استان بهتواند  كشور بوده است، كه مي
 تا 2اين روند با توجه با ارقام جدول . هاي زندگي را در روستاها باال برد  روستاها باشد، كه هزينه

 ادامه داشت، و حداقل مخارج الزامي براي خانوارهاي روستايي استان خوزستان 1369سال 
در اين .  شرايط تغيير كرد1388 تا سال 1370از سال . ه بودباالتر از سطح كشور در اين دور

ها به داليل مختلف ازجمله بازگشت مهاجران جنگ تحميلي، همچنين مهاجرت روستاييان   سال
  .به شهرها، حداقل مخارج الزامي روستايي استان خوزستان از سطح كشور كمتر شد

يالي حداقل معاش روستاييان استان هاي ر  شود كه هزينه   مالحظه مي5با توجه به جدول 
اين مقايسه نشان داد كه خانوارهاي . خوزستان نسبت به روستاييان كل كشور كمتر شده است

توانند از دام فقر رهايي   روستايي در استان خوزستان با مبلغ كمتري در مقايسه با كل كشور مي
براي مطالعة .  واقعي آنها بستگي داردالبته رهايي از فقر در ميان خانوارها به قدرت خريد. يابند

اي بين استان خوزستان و كشور از نظر رفاهي، الزم است كه افزون بر خط فقر، به سطح   مقايسه
  .درآمدي خانوارها در كشور و در استان نيز توجه كرد

 1634802 حداقل مخارج الزامي براي خانوارهاي روستايي استان خوزستان 1386در سال 
دهد كه   مقايسة حداقل مخارج الزامي نشان مي.  ريال بود691930راي استان سمنان ريال، و ب

استان خوزستان در مقايسه با استان سمنان داراي حداقل معاش باالتري بوده و اين روند تا 
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در استان كردستان وضعيت متفاوت . ادامه داشته است) آمار موجود براي سمنان (1383سال 
 حداقل مخارج الزامي در مناطق روستايي استان خوزستان 1369 سال كه در طوري است، به

 ادامه 1386 ريال بوده و اين روند تا سال 2306844 ريال، و در استان كردستان 1867828
  .داشته است

  
  بررسي سهم گروه كااليي از حداقل معاش خانوار روستايي

ي روستايي استان خوزستان طي سهم گروه كااليي از حداقل معاش برآوردشده براي خانوارها
تركيب سبد حداقل معاش .  آمده است6 محاسبه شده و در جدول 1388 تا 1358هاي    سال

 گروه خوراكي با 1358دهد كه در سال  براي خانوارهاي روستايي استان خوزستان نشان مي
معاش ها، داراي بيشترين وزن در سبد حداقل    درصد در ميان ساير گروه37سهمي معادل 

در . ترين وزن را داشت  درصد كم36/0ونقل و ارتباطات با سهمي معادل  خانوار بود و گروه حمل
ها، بيشترين سهم را در    درصد در ميان ساير گرو48 گروه خوراك با سهمي معادل 1388سال 

 درصد كمترين 36/0ونقل و ارتباطات با سهمي معادل  سبد حداقل معاش خانوار و گروه حمل
  . را داشتسهم

  
  بررسي پارامترهاي ميل نهايي به مخارج فرامعيشتي خانوار روستايي

 1آمده براي پارامترهاي مربوط به ميل نهايي به مخارج فرامعيشتي در جدول  دست از اعداد به
آيد كه هرگونه رشدي در مخارج خانوارها منجر به افزايش مخارج فرامعيشتي   چنين برمي
هاي   ها در وهلة اول بر هزينه  ترتيب بيشترين فشار ناشي از افزايش هزينه ينبد. شود  خانوارها مي

هاي مربوط به گروه كااليي   هزينه. خوراكي و در وهلة دوم بر تقاضاي مبلمان و اثاث خواهد بود
ونقل و ارتباطات، كاالي متفرقه،  هاي حمل  گروه. بهداشت و درمان نيز در اولويت سوم قرار دارند

بنابراين با افزايش درآمد . هاي بعدي قرار دارند   پوشاك و تفريحات و سرگرمي در اولويتمسكن،
  .شود   خانوارهاي روستايي، بخش وسيعي از آن صرف خوراك و مبلمان و اثاث مي
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  هاي درآمدي و قيمتي و متقاطع خانوار روستايي  محاسبة كشش
  .آيد  دست مي به) 5( مخارج و رابطة هاي درآمدي با استفاده از برآورد سهم نهايي   كشش

/                                                        )  5(رابطة  ( )i
iy i

i i i

q M M

y q p q
 

 


  

 كشش iy سهم نهايي مخارج، و iشاخص قيمت،  ip  مخارج كل،Mكه در آن 
 3هاي درآمدي براي كاالهاي مورد مطالعه محاسبه شده و در جدول    كشش. درآمدي است

شدة هر كاال و   براساس ميانگين مخارج مصرف3هاي ذكرشده در جدول   كشش .آمده است
بر اساس اين برآوردها، از .  محاسبه شده است1388 تا 1358هاي   ر سالميانگين مخارج كل د

شده در سبد مصرفي خانوارهاي روستايي استان خوزستان،  ميان هشت گروه كااليي مطالعه
با . هاي خوراك، پوشاك، مسكن و تفريحات و سرگرمي، كاالهاي ضروري قلمداد شدند گروه

هاي خوراك، پوشاك، و تفريحات و   كاالهاي گروهافزايش يك درصدي درآمد، مقدار تقاضاي
بقية كاالها يعني . يابند   درصد افزايش مي63/0 و 23/0، 16/0، 79/0ترتيب  سرگرمي به

ونقل و ارتباطات، بهداشت و درمان و كاالهاي متفرقه لوكس هستند، زيرا كشش  مبلمان، حمل
  . شان بيشتر از يك است درآمدي

  
  هاي مختلف كااليي خانوار روستايي استان خوزستان  گروه) مخارج كل(كشش درآمدي . 3جدول 
  متفرقه  تفريح  بهداشت  ارتباطات  مبلمان  مسكن  پوشاك   خوراكي گروه كاال

79/0  كشش درآمدي  16/0  23/0  23/1  67/1  76/1  63/0  45/1  
  نتايج تخمين :منبع
  

 10ار روستايي خوزستان آمده، چنانچه درآمد فرامعيشتي خانو دست با توجه به نتايج به
 9/7ها   ها و آشاميدني    تقاضا براي خوراكي3درصد افزايش يابد، براساس كشش درآمدي جدول 

 درصد، بهداشت و درمان 6/1 درصد، پوشاك وكفش 3/2وبرق  درصد، مسكن، سوخت و آب
  درصد، تفريحات و3/12 درصد، مبلمان و اثاث 7/16ونقل و ارتباطات   درصد، حمل6/17

با استفاده از برآوردهاي . يابد   درصد افزايش مي3/14 درصد و گروه كاالي متفرقه 3/6سرگرمي 
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هاي قيمتي خودي   سهم نهايي مخارج فرامعيشتي و برآوردهاي حداقل مخارج الزامي، كشش
هاي قيمتي خودي و متقاطع از    براي محاسبة كشش.  آمده است4محاسبه شده و در جدول 

  .آيد، استفاده شد  پي ميروابطي كه در
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حداقل  jام، k شاخص قيمت كاالي kpام، iنشانگر شاخص قيمت كاالي  ip كه در آن
 كشش قيمتي ik كشش قيمتي خودي، ijام، kش كاالي  حداقل معاkام، jمعاش كاالي 

متقاطع و 
iاست           سهم نهايي مخارج فرامعيشتي .  

  
  يي خانوار روستايي خوزستانهاي كاال  هاي قيمتي خودي براي گروه  كشش. 4جدول 

  
 

ها و متوسط مخارج    براساس ميانگين حداقل معاش4هاي قيمتي ذكرشده در جدول   كشش
دهند كه همة كاالها  نتايج جدول نشان مي. اند شده روي هر كاال محاسبه شده صرف
 شده، كمترين كشش قيمتي خودي متعلق به گروه اند و از ميان كاالهاي مطالعه كشش كم
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بنابراين . هاست  ها و آشاميدني  كااليي بهداشت و درمان و بيشترين آن مربوط به گروه خوراكي
دهد و كمترين كاهش  با افزايش قيمت ساير كاالها، بيشترين كاهش مصرف در ارتباطات رخ مي

  .شود رسدـ اعمال مي  تر به نظر مي كه ضروري در مصرف پوشاك و تفريح ـ
  
  يريگ جهينت

درآمد ـ  ژوهش ابتدا مباني نظري و پيشينة فقر بررسي شد، سپس براساس آمار هزينهدر اين پ
 با استفاده از تخمين معادالت 1388 تا 1358هاي   خانوار روستايي استان خوزستان طي سال

نتايج حاصل از تخمين . يافته، خط فقر برآورد گرديد روش گشتاورهاي تعميمسيستم مخارج 
دهد كه اگر درآمد    خطي براي خانوارهاي روستايي خوزستان نشان ميسيستم معادالت مخارج

هاي خوراكي و   خانوار روستايي استان خوزستان افزايش يابد، بيشترين درصد آن صرف هزينه
، حداقل مخارج الزامي هر 1368 تا 1358براي دورة . شود  ونقل مي آشاميدني و دخانيات و حمل

 درصد 458، رشدي معادل 1378 تا 1368ه و در دورة زماني  درصد بود540خانوار روستايي 
مقايسة .  درصد رسيد383 به 1388 تا 1378داشته است؛ اين افزايش در دورة زماني سال 
دهد كه استان خوزستان نسبت به استان سمنان   حداقل مخارج الزامي خانوار روستايي نشان مي

دهد كه   خوزستان با استان كردستان نشان ميمقايسة استان. داراي حداقل معاش باالتري است
تركيب . حداقل مخارج الزامي خانوار روستايي در استان كردستان بيش از استان خوزستان است

دهد كه گروه خوراك داراي بيشترين   سبد حداقل معاش براي خانوارهاي روستايي نشان مي
از ميان . اند  خود اختصاص دادهونقل و ارتباطات كمترين سهم را به  وزن است، و گروه حمل
هاي   شده، در سبد مصرفي خانوارهاي روستايي استان خوزستان، گروه هشت گروه كااليي مطالعه

خوراك، مسكن، پوشاك، و تفريحات كاالهاي ضروري قلمداد شدند و كاالهاي مبلمان، 
هاي متقاطع   با توجه به جدول كشش .ونقل و ارتباطات، و بهداشت كاالي لوكس هستند حمل

توان بيان كرد كه با افزايش قيمت ساير كاالها، بيشترين كاهش مصرف   خانوارهاي روستايي مي
 .دهد مصرف پوشاك و تفريحات رخ ميونقل و ارتباطات و كمترين كاهش در  در حمل
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  )خانوار، ساالنه، روستايي(مقايسة حداقل معاش خانوار روستايي . 5جدول 

؛ براي كردستان اميني و )1386( نتايج تخمين؛ براي سمنان ابونوري و مالكي براي خوزستان: منبع  
  )1390(؛ براي كل كشور محمدزاده و ديگران )1388(فخر حسيني؛ 
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  ) ريال-ساالنه(هاي كااليي خانوار روستايي خوزستان  سهم گروه كااليي حداقل معاش براي گروه. 6جدول 
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  ) ريال- ساالنه(هاي كااليي خانوار روستايي خوزستان  قل معاش براي گروهسهم گروه كااليي حدا. 6جدول ادامة 

  
  نتايج تخمين: منبع
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