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1388خانوارهاي شهري ايران در سال  هاي فقر  كننده تعيين  
هاي تابلويي با متغير وابسته محدود كاربرد مدل داده  

 و زهرا ميالعلمي پور سمانه ابراهيم
  

  8/4/1392: تاريخ پذيرش     20/12/1390: تاريخ دريافت
  

ش آن، شناسايي هاي مناسب براي كاه ريزي نخستين قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه
در راستاي اهميت موضوع، در اين مطالعه، با . عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست

و  1388هاي طرح هزينه ـ درآمد خانوارهاي شهري كشور در سال  استفاده از ريزداده
در اين مطالعه از مدل . شود مدل اقتصادسنجي، عوامل مؤثر بر فقر شناسايي مي

كه ويژگي اين مطالعه و تميز آن   غير وابسته محدود استفاده شدههاي تابلويي با مت داده
ها و  بندي داده بدين ترتيب پس از خوشه. از ساير مطالعات انجام شده در ايران است

هاي تابلويي كه براساس متغيرهاي اقتصادي ـ  محاسبه خط فقر مدل الجيت داده
نمايي  روش حداكثر درستبود، با  اجتماعي اثرگذار بر فقر خانوار طراحي شده 

  .برآورد شد
نتايج مطالعه حاكي از آن است كه از بين متغيرهاي اثرگذار بر خروج از فقر، 

كه  متغيرهاي نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بيشترين تأثير را دارند، در حالي
. هدد متغيرهايي مانند بعد خانوار احتمال قرارگيري خانوار را در دايره فقر افزايش مي

ضريب اين . هاي ديگر اينكه، جنسيت سرپرست خانوار اثر معناداري بر فقر دارد از يافته
سرپرست بودن از احتمال   متغير نشان داد كه مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن

  .كاهد قرارگيري در دايره فقر مي
  

  .JEL :D60, I32, R20بندي  طبقه
هاي طرح هزينه ـ درآمد خانوار،  ويي با متغير وابسته محدود، ريزدادههاي تابل فقر، مدل داده :ها كليدواژه

  .مناطق شهري ايران

                                                                                                                   
 ،نويسنده مسئول كارشناس ارشد علوم اقتصادي  
  samaneh_ ebrahimpour@yahoo.com: پست الكترونيكي 

 دانشيار گروه اقتصاد نظري دانشگاه مازندران، پست الكترونيكي :z.elmi@umz.ac.ir. 
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  مقدمه  -1
مبارزه با فقـر و  گيرد.  از جمله موانعي است كه بر سر راه توسعه پايدار قرار ميفقر معضلي جهاني و 

هـاي   تـرين اهـداف همـه كشـورهاي جهـان و سـازمان       تخفيف آن در جوامع بشـري از جملـه مهـم   
المللي است. در ايران نيز مبارزه با فقر و فراهم آوردن شرايط مناسب زندگي براي تمام طبقـات   بين

بـراي مبـارزه هدفمنـد بـا ايـن      اسـت.   گذاران اقتصادي بوده  جه مسؤوالن و سياستجامعه، مورد تو
حاضر با استفاده از  رو، مطالعه شناسايي عوامل اثرگذار بر فقر خانوارها ضروري است. ازاينپديده، 
گيـري از   و بهره 1388هاي طرح هزينه ـ درآمد خانوارهاي شهري مركز آمار ايران در سال   ريزداده
  است.  هاي فقر در ايران  كننده هاي اقتصادسنجي درصدد شناسايي تعيين تكنيك

تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات پيشـين ايـران در زمينـه شناسـايي عوامـل اثرگـذار بـر فقـر، در         
است. اين روش امكـان بررسـي فقـر را     1هاي تابلويي با متغير وابسته محدود مدل داده گيري از بهره

براي اين منظور، ايـن مقالـه   سازد.  در سطح مناطق متفاوت جغرافيايي در يك سال خاص فراهم مي
است. پس از مقدمه، برخي مطالعات تجربي در ارتباط با پديده فقر مـرور   بخش تدوين شده جدر پن
شـود. در ادامـه، پـس از     تشـريح مـي  تحقيـق    شود. در بخش سوم، الگوي مورد اسـتفاده و روش  مي

محاسبه خط فقر و شناسايي خانوار فقير، مـدل ارايـه شـده بـرآورد و نتـايج آن مـورد تحليـل قـرار         
  گيري و پيشنهادهاست.  بخش اين مقاله، نتيجه گيرد. پايان مي

  
  مروري بر ادبيات موضوع -2

هـان از جملـه ايـران    اسـت كـه در بسـياري از كشـورهاي ج     فقر و اهميـت كـاهش آن سـبب شـده     
مطالعاتي در اين زمينه انجام شود. در ادامه، برخي مطالعات انجـام شـده در زمينـه شناسـايي عوامـل      

  شوند. مؤثر بر فقر معرفي مي
بـراي   3هـاي تـابلويي همـراه بـا مـدل الجيـت و پروبيـت        )، از مدل داده2001( 2قزواني و گوايد

استفاده كردنـد. نتـايج   1990و روستايي تونس در سال هاي فقر در مناطق شهري  كننده بررسي تعيين
برآوردها نشان داد در هر دو منطقه شـهري و روسـتايي تحصـيالت بـاالتر سرپرسـت و نـرخ بـاالتر        

  دهد. اشتغال زن و مرد احتمال ابتال به فقر را كاهش مي
                                                                                                                   
1- Panel Data with Limited Dependent Variable Models  
2- Ghazouani and Goaied 
3- Panel Data with Logit and Probit Models 
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 2نتايج برآورد دو مدل الجيـت دوتـايي و الجيـت ترتيبـي     ،)2005( 1گدا و همكاران در مطالعه
حاكي از آن بود كه فقدان تحصيالت از جمله عوامل مهمي است كه بر احتمال فقـر خـانوار تـأثير    

  زيادي دارد.
در نقـاط شـهري مـالزي نشـان داد كـه سـرمايه انسـاني،         )،2007( 3نتايج مطالعه مك و همكاران

 سكونت از عوامل مهم در توضيح فقر خانوار هستند.اندازه خانوار، نژاد و منطقه 

)، متغيرهـاي سـن و تحصـيالت سرپرسـت خـانوار و منطقـه       2010( 4در مطالعه اچيا و همكـاران 
  سكونت ارتباط معناداري را با فقر در كنيا نشان داد.

ــوبي نشــان داد كــه  2011( 5بررســي وضــعيت فقــر توســط ياســين و همكــاران   ) در ســودان جن
هـاي   كننـده  سرپرست بـودن خـانوار تعيـين     وسطه، سرپرست خانوار طالق گرفته و زنتحصيالت مت

  اصلي فقر خانوارهاي شهري هستند. 
كننده آن بـود كـه    )، بيان1376نيلي و همكاران ( نتايج حاصل از برآورد مدل پروبيت در مطالعه

يه انسـاني و سـرمايه   در مجموع، چهار عامل وضعيت جمعيتي خانوار، وضعيت اشتغال خانوار، سرما
  فيزيكي خانوار بيشترين تأثير را بر فقر خانوارها دارند.

تـرين عوامـل    )، اندازه خانوار و بـار تكفـل مهـم   1386اساس نتايج مطالعه نجفي و شوشتريان ( بر
  اثرگذار بر فقر هستند.

ده فقـر در  كننـ  )، با استفاده از مدل پروبيت به بررسي عوامل تعيـين 1389محمدزاده و همكاران (
پرداختند. نتايج مطالعه نشان داد كـه بيشـترين كـاهش احتمـال فقـر خانوارهـاي شـهري         1387سال 

  مربوط به تحصيالت و جنسيت سرپرست خانوار است.
  

 روش تحقيق -3

هـاي جمعيتـي و اقتصـادي     هاي ساختاري فقر مرتبط با ويژگـي  كننده هدف اصلي اين مطالعه، تعيين
فرموله كردن يك رابطه تبعي بـين وضـعيت فقـر و     6عملي شناسايي نقشه فقرخانوار است. يك راه 

                                                                                                                   
1- Geda et al 
2- Orderd Logit 
3- Mok et al 
4- Achia et al 
5- Yassin et al 
6- Poverty Profile 
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هاي خانوار است. در واقع، براي مشخص كردن فقرا، از يك مدل احتمال اسـتفاده   برخي از ويژگي
هاي آنان ماننـد سـن و جـنس     شود كه شانس قرار گرفتن خانوارها در زير خط فقر را به ويژگي مي

كند. معيار فقير بودن يا فقيـر نبـودن خـانوار،     سواد سرپرست مرتبط مي سرپرست خانوار و وضعيت
اساس آن، خانوارهـا بـه دو    دهند و بر نشان مي Zطور معمول آن را با  خط فقر محاسباتي است كه به

، با توجه بـه اينكـه   1هاي انتخاب دوتايي شوند. با توجه به اصول اساسي مدل گروه مجزا تفكيك مي
دهـد، در بيشـتر     فقير بودن يا فقير نبودن خانوار را نشـان مـي   ك متغير كيفي دو حالتيير وابسته يمتغ

  شود. هاي پروبيت يا الجيت استفاده مي مطالعات از مدل
نمونه مورد هاي تابلويي با متغير وابسته محدود است و  در اين تحقيق، روش مورد استفاده، داده

هاي طرح هزينه ـ درآمد خانوار شهري مركـز آمـار     دادهخانوار شهري هستند كه از  18665مطالعه 
  اند. استخراج شده 1388ايران در سال 

بنـدي جغرافيـايي شـدند.     هاي تابلويي، ابتدا خانوارهاي نمونه خوشـه  براي استفاده از روش داده
هـاي   شد كه خانوارهاي موجود در هر خوشـه بـا متوسـط قيمـت     بندي با اين فرض انجام  اين تقسيم

ــاً يكســان مواجــه هســتند. ايــن تفــاوت  تق ــايي در ســطح قيمــت  ريب هــا در كشــورهاي  هــاي جغرافي
هـاي كشـور    ، اسـتان 3)1382بندي به پيروي از محمـودي (  . در اين خوشه2توسعه عادي است درحال

 ). 1اند (جدول شماره  برحسب همگني منطقه جغرافيايي به نه منطقه تقسيم شده

   

                                                                                                                   
1- Binary Choice model 
2- Ibid, P. 4. 

  .1382محمودي،  -3
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  هاي كشور بندي استان تقسيم - 1جدول 

  هاي هر منطقه استان  مناطق
تعداد خانوارهاي 
شهري نمونه مورد 

  مطالعه
  1963  گيالن، مازندران و گلستان (شمال)  1منطقه 
  2569  غربي، قزوين و زنجان (شمال غربي)آذربايجان اردبيل، آذربايجان شرقي و   2منطقه 
  2200  ايالم، همدان، كرمانشاه و كردستان (غرب)  3منطقه 
  2353  بوشهر، فارس، هرمزگان و خوزستان (جنوب)  4منطقه 
  2436  )1 اصفهان، مركزي، سمنان و يزد (مركزي  5منطقه 
  1525  )2چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و لرستان (مركزي   6منطقه 
  2235  خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي (شمال شرق)  *7منطقه 

  1251  و سيستان و بلوچستان (جنوب شرق) كرمان  8منطقه 
  2133  تهران و قم (تهران)  9منطقه 

سه استان خراسان ، در مطالعه حاضر ،رو است. ازاين   )، استان خراسان يكپارچه بوده1382در مطالعه محمودي ( * 
 است.   تجميع شده 7شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي در منطقه 

  .1382مأخذ: محمودي، 
  

هـاي   هاي اقتصادسنجي مورد استفاده در ايـن مطالعـه و روش داده   روشهاي مهمي بين  شباهت
بـا دوره زمـاني    1معمـول مقـاطع انفـرادي    رطـو  هاي تابلويي، به تابلويي متعارف وجود دارد. در داده
ها نقش مقاطع و خانوارهاي هر خوشه نقش تكرار سري زمـاني   همراه هستند. در اين مطالعه، خوشه

  كنند.   را ايفا مي
  :2شود فرض مي cدر خوشه  hبا توجه به مطالب بيان شده، براي يك خانوار 

  ∗ = 	 + +	  c=1, 2,..,C; h=1,2,.., Hc  )1(  

 
بـردار متغيرهـاي توضـيحي مـورد مطالعـه       Xو  3متغير مشاهده شـده پنهـاني   ∗)، 1در رابطه (

  است:هاي اقتصادي ـ اجتماعي خانوارها به صورت زير  ويژگيشامل 

                                                                                                                   
1- Cross Section of Individuals 
2- Ghazouani, S and M. Goaied, Ibid, P. 5. 
3- Observed Latent Variable 
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 هاي جمعيتي خانوار ويژگي

 هـاي ناشـي از بعـد خـانوار در      جويي منظور بررسي اثر صرفه بعد خانوار و مجذور آن كه به
 ).2003، 1د (مانند مطالعه موكرجي و بنسونشمدل لحاظ 

  مانند مطالعه مك عنوان متغير كنترل وارد مدل شدند  سن و مجذور سن سرپرست خانوار كه به)
وارونـه باشـد،    U). انتظار بر اين است كه رابطه سن و احتمال خروج از فقـر  2007و همكاران، 

رود. براسـاس مبـاني    هاي جواني و پيش از ميانسالي انتطار كسب درآمد بيشـتر مـي   سالزيرا در 
ــد    )1974و 1958، 2(مينســر نظــري ــي رابطــه ســن و درآم ــات تجرب  Uو در بســياري از مطالع
وابسـته فقيـر بـودن در مقابـل غيـر آن اسـت،       از آنجا كه در مطالعه حاضـر متغيـر    است. وارونه 

 دست آيد. شكل به Uرود برآوردي  بنابراين، انتطار مي

 در نظـر گرفتـه   0و زن () 1صـورت متغيـر مجـازي مـرد (       جنسيت سرپرست خانوار كه به (
 است. شده

 هاي اجتماعي خانوار ويژگي

 عنـوان    هاي تحصيل سرپرست خانوار و نسبت تعداد افراد باسـواد بـه بعـد خـانوار بـه       سال
و  1958اساس مباني نظـري (مينسـر،    اند. بر شاخصي از سرمايه انساني در مدل لحاظ شده

رو، كـاهش فقـر    ني بـر درآمـد و ازايـن   ) و تجربي انتظار تـأثير مثبـت سـرمايه انسـا    1974
 .رود مي

 هاي اقتصادي خانوار ويژگي

  در مقابـل داراي  1سرپرست كه به صورت متغيـر مجـازي بـدون درآمـد (     وضع درآمدي (
 است.  وارد مدل شده 3)0درآمد (

  .نسبت تعداد افراد شاغل و نسبت تعداد افراد داراي درآمد در خانوار 

                                                                                                                   
1- Mukerjee and Benson  
2- Mincer 

و در مقابل، داراي درآمد شامل وضعيت  دار و ساير موارد بوده  بيكار، محصل، خانهبدون درآمد شامل وضعيت  -3
 شاغل و درآمد بدون كار است.
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دهنـده اثـرات    نشـان  جـزء خطاسـت. جـزء     بردار پارامترها و  )، 1همچنين در رابطه (
است. به اين ترتيب، متغير دو حالته فقير  Cتعداد خانوار در خوشه  Hcثابت يا تصادفي هر خوشه و 

 شود: ) تعريف مي2بودن يا نبودن خانوار به صورت رابطه (

 = 1								 						 ∗ = ( − ) > 0;     c=1, 2,..,C; h=1,2,..,Hc 

  0  	 									 ∗ < 0   )2(  

 دهـد كـه    اسـت. ايـن رويكـرد نشـان مـي      cدر خوشـه   hهزينه خانوار  )، 2در رابطه (
  .1مشاهده شوند Xهاي  و بردار ويژگي Yشود مگر آنكه  مشاهده نمي
كاربرد دارد. در سـطح   3ات تصادفيو اثر 2هاي تابلويي دو نوع تصريح اثرات ثابت داده  در مدل

هاي غيرخطي، تصريح بـا اثـرات ثابـت بـا دو كمبـود همـراه اسـت؛ اول اينكـه اثـر           عملي، در مدل
در خوشه (مانند منطقه، ماه پيمايش و...) مشخص نيست. دومـين كمبـود، امكـان از    4متغيرهاي ثابت

 y (0 or[تواند نتيجه عدم تغيير متغيـر   است كه مي دست دادن اطالعات در برآورد پارامترهاي 

عبـارت   عنوان متغير تصادفي برخورد شود. به به . بنابراين، بايد با 5] در درون يك خوشه باشد(1
هاي تابلويي روش برآورد اثرات تصـادفي كـاراتر از اثـرات ثابـت      ديگر، در توابع غيرخطي با داده

ηء خطا برابر ) جز2با توجه به رابطه ( .است = μ + ε   شـود كـه    خواهد بود. فـرض مـي
) مسـتقل و داراي  ε) و اجـزاي پسـماند (  Xتصادفي و از بـردار متغيرهـاي توضـيحي (    μجزء 

μتوزيع نرمال است ( → توزيـع نرمـال داشـته باشـد از مـدل       ε). در اينجـا اگـر   ,	0
شـود،   يـادآوري مـي   .6شـود  دل الجيت استفاده ميپروبيت و اگر تابع توزيع لجستيك داشته باشد از م

    .7يكديگر نزديك و در مشاهدات زياد با هم برابر هستند برآوردهاي مدل الجيت و پروبيت بسيار به 
                                                                                                                   
1- Ravalion, M, 1996. 
2- Fixed Effects Model  
3- Random Effects Model 
4- Invariable Variables 

هاي مشخصي ارزش  هستند، امكان دارد براي خوشه با دانستن اينكه خانوارهاي هر خوشه از نظر جغرافيايي نزديك -5
ها در تخمين حذف خواهند شد. از  متغير دوتايي براي همه خانوارهاي يك خوشه برابر صفر شود. در نتيجه، اين خوشه

  شود. ها به استفاده از روش اثرات تصادفي منجر مي دست دادن اطالعات خوشه
6- Ghazouani and Goaied, Ibid, P. 7. 
7- Verbeek, 2004, P. 191. 
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  برآورد مدل -4
 شناسايي خانوارهاي فقير  -4-1

تـرين مباحـث    در تمام مطالعات فقر نخستين گام، تعيين خط فقر است. تعيين خـط فقـر از پرمناقشـه   
گيـري خـط فقـر     هاي متفاوتي را بـراي انـدازه   روشموجود در اقتصاد رفاه است و محققان مختلف 

يح ها نيست و اجماع صر جاي ديگري دليل برتري آن به ساير روش اند كه استفاده يكي به ارايه داده
از آنها بـه محقـق واگـذار     هر يكرو، در مطالعات، كاربرد  و كلي در اين زمينه وجود ندارد. ازاين

  است. شده 
كنـد. بـه عقيـده راواليـون      است كه فقيـران را از غيرفقيـران جـدا مـي     1خط فقر، آستانه يا مرزي

اي دسترسـي  )، خط فقر عبارت است از مخارجي كه يك فرد در يك زمان و مكان معين بر1998(
شود. افرادي كه به اين سطح رفاه يـا سـطح حـداقل دسترسـي      به يك سطح حداقل رفاه متحمل مي

  شوند. ندارند فقير و كساني كه به اين سطح دسترسي دارند، غيرفقير تلقي مي
 66يـا   50در اين مطالعه، براي شناسايي خانوارهاي فقير و غيرفقير و محاسبه خط فقـر، از روش  

اساس اين روش، ابتـدا ميـانگين مخـارج سـرانه      شده است. بر گين مخارج خانوار استفاده درصد ميان
عنـوان   درصد ميانگين محاسـبه شـده، بـه    66درصد يا  50خانوار با توجه به بعد آن محاسبه و سپس 

. 2درصد اختياري اسـت و بسـتگي بـه نگـاه محقـق دارد      66يا  50شود. انتخاب  خط فقر انتخاب مي
توانـد ناشـي از    هاي قابل توجه سطح زندگي بين مناطق مختلـف كـه مـي    دليل وجود تفاوتالبته به 

اختالف زياد قيمت و كيفيت مسكن، كيفيت فيزيكي زيربناها، خصوصـيات اقتصـادي ـ اجتمـاعي،     
رسـد   نظـر مـي   ، بـه 3هاي دولت باشـد  جمعيتي، كيفيت خدمات عمومي و تبعيض موجود در سياست

تـري از فقـر را نشـان دهـد.      براساس خط فقـر در سـطح منـاطق، تصـوير درسـت     بررسي ماهيت فقر 
درصـد ميـانگين مخـارج     50اساس  بنابراين، با توجه به شرايط اقتصادي مناطق در ايران، خط فقر بر

  است.   ، ارايه شده2گانه محاسبه و در جدول شماره  خانوار براي مناطق مختلف نه
   

                                                                                                                   
1- Threshold 

  .1381خداداد كاشي و همكاران،  -2
  .1382محمودي،  -3
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درصد ميانگين مخارج خانوارهاي شهري در  50برپايه روش خط فقر محاسباتي  - 2جدول 
  1388سال 

  ميزان خط فقر محاسباتي (ريال، ساالنه و سرانه)  مناطق
  13173731  1منطقه 
 13004044 2منطقه
 11916399 3منطقه
 13122458 4منطقه

  12621176  5منطقه 
  11754534  6منطقه 
  10813117  7منطقه 
  7878406  8منطقه 
  14712701  9منطقه 

  پژوهش. محاسباتمأخذ:  
  

تفاوت خطوط فقر محاسبه شده، تأييدي بـر وجـود سـطح زنـدگي متفـاوت در منـاطق مختلـف        
هاي تهران و قـم) بسـيار بـاالتر از     (شامل استان 9اساس نتايج محاسبات، خط فقر در منطقه  است. بر

اسـاس خطـوط فقـر     و بلوچستان) است. بـر  هاي كرمان و سيستان (شامل استان 8مناطقي مانند منطقه 
  ، است.3شرح جدول شماره  گانه به محاسباتي، نرخ فقر در مناطق مختلف نه

اسـت.   6و پـس از آن منطقـه    8، بيشترين اندازه فقر، مربـوط بـه منطقـه    3اساس جدول شماره  بر
جـزء منـاطق محـروم    كشـور   8كننده اين مسأله است كه منطقـه   ، بيان3و  2هاي شماره  نتايج جدول

  باشد.  اي به آن داشته هاي فقرزايي خود نگاه ويژه است و دولت بايد در برنامه
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  1388گانه در سال  نرخ فقر مناطق نه - 3جدول 
  نرخ فقر (برحسب درصد) تعداد خانوارهاي فقير مناطق
  27,41  538  1منطقه 
  24,72  634  2منطقه 
  25,27  556  3منطقه 
  25,80  607  4منطقه 
  25,78  628  5منطقه 
  29,11  444  6منطقه 
  27,25  610  7منطقه 
  35,33 443 8منطقه
  27,57 588 9منطقه
  پژوهش. محاسباتمأخذ: 

  
هـاي آنـان در    پس از تفكيك خانوارها به دو گروه فقير و غيرفقير، برخـي از صـفات و ويژگـي   

اساس آن، در تمام مناطق خانوار فقير در مقابل غيرفقيـر داراي بعـد    ، ارايه شد كه بر4جدول شماره 
از  است. همچنين مقايسه نتايج در بين منـاطق حـاكي   بيشتر و سرپرستي با متوسط سواد كمتري بوده 

، چه در ميان فقـرا و چـه در بـين خانوارهـاي     4و منطقه  8آن است كه متوسط بعد خانوار در منطقه 
  داراي كمترين متوسط بعد خانوار است.  5غيرفقير از ساير مناطق باالتر است. از سوي ديگر، منطقه 

خانوارهـاي  دهد باالترين ميزان اين ويژگي در بـين   مقايسه سال سواد سرپرست خانوار نشان مي
اسـت. در بـين خانوارهـاي     2هاي منطقـه   و كمترين ميزان، متعلق به اسنان  1غيرفقير متعلق به منطقه 

داراي باالترين ميزان متوسط سال سواد سرپرسـت خـانوار هسـتند. در بـين      9و منطقه  5فقير، منطقه 
سرپرسـتان خـانوار ايـن     عبـارت ديگـر،   گيـرد. بـه   در رتبه آخر قرار مي 8اين گروه خانوارها، منطقه 

  منطقه، كمترين ميزان سواد را نسبت به ساير سرپرستان دارند.
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  1388خصوصيات خانوارهاي نمونه مورد مطالعه در سال  - 4جدول 
ويژگي مورد 
 نظر

  مناطق

متوسط سال سواد سرپرست   متوسط بعد خانوار
  خانوار

متوسط سن سرپرست 
  خانوار

  غيرفقير  فقير  غيرفقير  فقير  غيرفقير  فقير
  48,84  48,54  8,31  5,09  3,46  4,36  1منطقه 
  48,14  47,90  7,16  4,02  3,70  4,63  2منطقه 
  48,89  47,50  7,32  4,05  3,84  4,65  3منطقه 
  46,36  48,22  7,83  4,07  4,10  5,25  4منطقه 
  48,85  49,11  7,63  5,16  3,37  4,02  5منطقه 
  47,69  48,39  8,13  4,61  4,11  4,93  6منطقه 
  47,70  47,35  7,48  4,09  3,54  4,42  7منطقه 
  45,59  43,33  7,26  3,80  4,23  5,93  8منطقه 
  46,78  45,92  8,29  5,12  3,48  4,53  9منطقه 

  پژوهش. محاسباتمأخذ: 
  

تفاوت چنداني بين متوسط سن سرپرست خانوار در بين فقير و غيرفقير و در بـين منـاطق وجـود    
دهنده آن اسـت   بين هر دو گروه خانوارها، متوسط سن سرپرست خانوار نشاندر  8ندارد. در منطقه 

 تر هستند. كه سرپرستان خانوار در اين منطقه نسبت به ساير مناطق جوان

  
 نتايج برآورد مدل  -4-2

بندي خانوارهاي نمونه به دو گروه فقير و غيرفقير، متغير وابسته مدل بـه   پس از محاسبه خط فقر و تقسيم
شد. با در نظر گرفتن متغيرهـاي توضـيحي بيـان     (فقير) مشخص  1(غيرفقير) و  0ي متغير دو حالت صورت

بـرآورد   (MLE)نمـايي   هاي تابلويي با اثرات تصادفي به روش حداكثر درست مدل الجيت دادهشده، 
، متغيرهـاي بعـد خـانوار، متغيـر مجـازي وضـع شـغلي        5در جدول شـماره   شده اساس نتايج ارايه شد. بر

سرپرست خانوار اثر مثبتي بر احتمـال قرارگيـري خانوارهـاي شـهري در فقـر دارد، در حـالي كـه سـاير         
هاي تحصيل سرپرست خانوار، مرد سرپرست بـودن خـانوار، نسـبت تعـداد افـراد       متغيرها مانند سن، سال
 شوند. سبب خروج خانوار از فقر مي اد داراي درآمدشاغل و نسبت تعداد افر
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  1388در سال  MLEهاي تابلويي با اثرات تصادفي به روش  نتايج برآورد مدل الجيت داده - 5جدول 
|]  ضريب برآورد شده  متغير |>   )dy/dx(اثر نهايي [

  0,13  0,00  0,79  بعد خانوار
  -0,005  0,00 -0,03 مجذور بعد خانوار

 -0,03 0,00 -0,16 سن(سال)

 0,0002 0,00 0,001 مجذور سن

 -0,03 0,00 -0,16 هاي تحصيل سرپرست خانوار سال

 -0,04 0,003 -0,21 *جنسيت سرپرست خانوار

 0,09 0,00  0,47  *وضع درآمدي سرپرست خانوار

 -0,18 0,00  -1,08  نسبت تعداد افراد باسواد

 -0,16 0,00  -0,99  نسبت تعداد افراد شاغل

 -0,06 0,003  -0,34  نسبت تعداد افراد داراي درآمد

 - 0,00  3,26  ثابت

  Log likelihood= -8931.4146 

Statistic LR=121.23 

Statistic W= 2731.39 

Number of Obs = 18665 

  است. 1به  0* اثر نهايي براي متغيرهاي مجازي، به صورت تغيير از 
درآمد خانوارهاي شهري  ـ هاي طرح هزينه اساس داده بر  Stata, 10افزار از نرمنتايج برآورد مدل با استفاده  مأخذ:

  .1388در سال 
  
 Wشـود. همچنـين آمـاره     محاسباتي، استفاده از مـدل الجيـت سـاده رد مـي     LRاساس آماره  بر

دهنده معناداري كل رگرسيون است. عالوه بر اين، تمام ضرايب در سـطح اطمينـان    محاسباتي نشان
  اند. درصد معنادار بوده 99

  دهد: مقايسه نتايج نشان مي
دهنـده   بعد خانوار اثر مثبت بر احتمال فقيرشدن خانوار منطقه شهري دارد. اثر نهـايي نشـان   - 1

درصـد   13اندازه يك نفر، احتمال فقير شدن خـانوار  اين است كه با افزايش بعد خانوار به 
هـاي ناشـي از    جـويي  دهنده صرفه يابد. عالمت ضريب مجذور بعد خانوار نشان افزايش مي

. بدين معنا كه در خانوارهاي پرجمعيت به دليل سرشـكن شـدن برخـي از    بعد خانوار است
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طـور كـه در جـدول     شود. همـان  مي كاسته خانوار بر فقر بعد  تأثيرها مانند مسكن، از  هزينه
ضريب سن (و اثر نهايي آن) نسبت بـه ضـريب مجـذور سـن (و     شود  ، مالحظه مي5شماره 

 تر است. اثر نهايي آن) بزرگ

درصـد   3افزايش سن سرپرست به ميزان يك سال، احتمـال قرارگيـري خـانوار را در فقـر      - 2
ن سرپرسـت خـانوار بـر    شكل س  Uدهنده تأثير دهد، اما متغير مجذور سن نشان كاهش مي

  هاي جواني و ميانسالي احتمال خروج از فقر وجود دارد، در حـالي  است، يعني در سال فقر 
  يابد.  كه با كهولت سن و ورود به دوران پيري احتمال قرارگيري در دايره فقر افزايش مي 

تقاي سـطح  هاي تحصيل اثري منفي بر فقير شدن خانوار دارد. ار مطابق انتظار، افزايش سال - 3
دهـد.   تحصيالت و مهارت افراد توانايي آنان را بـراي كسـب شـغل و درآمـد افـزايش مـي      

درصد احتمـال   3دست آمده، يك سال تحصيالت بيشتر سرپرست خانوار  براساس نتيجه به
 دهد. فقر خانوار را كاهش مي

است،  ده) وارد مدل ش0 = و زن 1= از آنجا كه متغير جنسيت به صورت متغير مجازي (مرد - 4
دهند كه مرد بودن سرپرست خانوار نسبت به زن بودن، از احتمال قرارگيري  نتايج نشان مي

عبارت ديگر، احتمـال وقـوع فقـر در     كاهد. به   درصد مي 4خانوار در زير خط فقر به ميزان 
 سرپرست بيش از خانوارهاي مردسرپرست است. خانوارهاي زن

زي بدون درآمـد در مقابـل داراي درآمـد وارد    وضعيت درآمدي كه به صورت متغير مجا - 5
هـاي   كننده آن است كه درآمد نداشـتن سرپرسـت در هـر يـك از وضـعيت       مدل شد، بيان

 افزايد. درصد بر احتمال فقر خانوار مي 9دار  بيكار، محصل و خانه

و  18افزايش نسبت تعداد افراد باسواد و نسبت تعداد افراد شاغل، به ترتيب موجب كاهش  - 6
 شود. احتمال قرارگيري خانوار در زمره فقرا مي يدرصد 16

تواند جايگزيني  اثر متغير نسبت تعداد افراد داراي درآمد به كل افراد خانوار ـ اين متغير مي  - 7
اساس اثر نهايي با افـزايش ايـن    است. بر تكفل باشد ـ بر فقر معنادار بوده   ربراي معكوس با

 شود. درصد كاسته مي 6وقوع فقر به ميزان تكفل از احتمال  نسبت يا كاهش بار

  
 گيري و پيشنهادها نتيجه -5

اسـت.   اي است كه همواره همراه بشر بوده و تمام كشورهاي جهان را درگير خود ساخته  فقر پديده
به دليل اهميت مسأله مبارزه با فقـر و شناسـايي عوامـل اثرگـذار بـر آن، ايـن مطالعـه بـا اسـتفاده از          
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و مدل اقتصادسنجي درصـدد تعيـين عوامـل     1388درآمد خانوار در سال  ـ  طرح هزينههاي  ريزداده
است. تفاوت مطالعـه حاضـر بـا سـاير مطالعـات صـورت گرفتـه در ايـران، در          مؤثر بر فقر خانوارها 
هاي تابلويي به همراه مدل الجيت است. اين مدل، امكان بررسـي فقـر را بـا در     استفاده از مدل داده

هـا و   اي داده بندي منطقه سازد. بدين ترتيب پس از خوشه اي فراهم مي هاي منطقه تفاوت نظر گرفتن
درصد ميانگين مخارج خانوار و تفكيك خانوارهـاي   50محاسبه خط فقر مناطق با استفاده از روش 

هـاي اقتصـادي و    اي، مدل الجيت با لحاظ برخي از ويژگـي  اساس خط فقر منطقه فقير از غيرفقير بر
  ماعي اثرگذار بر فقر برآورد شد.اجت

نتايج برآورد مدل نشان داد كه از بين متغيرهاي اثرگذار بر كاهش فقر، بيشترين تأثير مربوط به 
كه افزايش بعد خانوار از عوامل  است در حالي  متغيرهاي نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بوده 

  مهم اثرگذار بر احتمال وقوع فقر است. 
است. ضريب اين متغير نشان داد كه مرد  ، جنسيت سرپرست خانوار  غيرهاي مهماز ديگر مت

عبارت   كاهد. به سرپرست بودن از احتمال قرارگيري در دايره فقر مي  سرپرست بودن نسبت به زن
  سرپرست بيش از خانوارهاي مرد سرپرست است.   ديگر، احتمال فقير شدن خانوارهاي زن

اي به زنان  هاي فقرزدايي توجه ويژه شود، دولت در برنامه پيشنهاد مي با توجه به نتايج حاصل،
شود  باشد. عالوه بر آن، پيشنهاد مي سرپرست خانوار و سرپرستاني كه كهولت سن دارند، داشته 

خصوص در خانوارهاي فقير به كار  هاي خاصي را در زمينه اشتغال و آموزش، به دولت سياست
 بين اين خانوارها كاهش داد. گيرد تا بتوان فقر را در

  
  منابع 
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گيري  )، اندازه1381خداداد كاشي، فرهاد، فريده باقري، خليل حيدري و اميد خداداد كاشي (
، مركز 1363-1379هاي فقر در ايران؛ كاربرد انواع خط فقر، شكاف فقر، شاخص فقر  شاخص
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 .2سازي اقتصادي، شماره  ل  آن در بين خانوارهاي شهري كشور، فصلنامه تحقيقات مد
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  ريزي و توسعه. هاي گذشته، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه درآمد و رفاه اجتماعي طي سال
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