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تحلیل خط فقر خانوارهاي روستايي استان هرمزگان بر حسب بعد خانوار
ابراهیم نگهداری*؛ استادیار گروه اقتصاد ،واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
فضه منصفیبیکاه؛ کارشناسی ارشد گروه علوم اقتصادی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
دریافت مقاله1398/10/26 :

پذیرش نهایی1399/04/24 :

فقر روستایی چالش اساسی اکثر کشورهاست و کاهش آن مهم ترین هدف توسعه پایدار روستایی محسوب
میشود .پژوهش حاضر جهت محاسبه خط فقر بر حسب بعد خانوار در مناطق روستایی استان هرمزگان از
دادههای تفصیلی بودجه خانوار طی سالهای  1396 -1380استفاده نموده است .در این راستا پس از استخراج
تابع مخارج غیرمستقیم از تابع مطلوبیت استونگیری ،ویژگیهای خانوار از قبیل سن ،جنسیت ،وضعیت شغلی
و تحصیالت در تابع مطلوبیت خانوار مدلسازی گردیده است و خط فقر از دو روش رگرسیون غیرخطی و پانل
دو مرحلهای به ازای بعد خانوار (  1تا  10نفر) برای سالهای 1396 -1391برآورد شده است .نتایج برآورد نشان
میدهد توجه به ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی خانوارهای روستایی بهخصوص بعد خانوار الزام اساسی
محاسبات مربوط به خط فقرروستایی است و اثر بعد خانوار بر خط فقر بهصورت از پیش تعیینشده و سرانه
موجب ایجاد تورش تخمین خط فقر میگردد به طوریکه میزان اختالف خط فقر تک نفره ضرب در  10و یک
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چکیده

خانواده  10نقره با روش محاسبه شده قابل تامل بوده که این اختالف مربوط به وجود مصرف مشترک و بعد
خانوار است لذا توصیه میشود جهت اثربخش بودن سیاستهای رفاهی و حمایتی خانوارها توسط برنامهریزان
و سیاستگزاران ضمن کنترل تورم به مقوله بعد خانوار و خصوصیات آن توجه الزم صورت گیرد .همچنین با
اساس و یژگیهای اقتصادی اجتماعی خانوارهای روستایی استان استفاده شود به همین منظور تهیه نقشه
مبارزه با فقر روستایی استان با توجه به معیارهای مطرح شده ضرورتی انکارناپذیراست.
واژگان کلیدي :فقر روستایی ،خط فقر ،بعد خانوار ،تابع مطلوبیت استونگیری ،رگرسیون غیرخطی.
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توجه به تمایزات مناطق روستایی استان هرمزگان جهت مبارزه با فقر از روشهای هدفگیری جغرافیایی بر
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فقر واقعيتي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي تلقي ميشود که در جوامع روستايي از وسعت و
عمقي بيشتري برخوردار است(نصرآبادي و حميديان )1388،119،به طوري که فقر و زندگي روستايي هم
زاد هم پنداشته ميشوند( .)Hayati & et al, 2006,388برخي از صاحبنظران استدالل ميکنند که
فقر اصوال پديدهاي روستايي است(زاهدي مازندراني .)85:1385 ،اهميت اين موضوع چنان است
که( )World Bank, 2012,1در گزارش سال  2012خود عنوان ميکند که حدود  ۷8درصد تقريبا معادل
 900ميليون انسان فقير در مناطق روستايي زندگي ميکنند .از ديدگاه فائو ۷61درصد از افراد فقير در
مناطق روستايي زندگي ميکنند( .)FAO,2012,2صندوق بينالمللي توسعه کشاورزي 2نيز در گزارش
خود عنوان ميکند که  ۷5درصد افراد فقير در روستاها زندگي ميکنند).(IFAD,2012,1
در ايران عليرغم تالشهاي بسيار ميتوان گفت که بسياري از روستاهاي کشور در فقر نسبي به سر
ميبرند(يوسفي و همکاران .)699 :1394،بررسيها نشان ميدهد که فقر در مناطق روستايي در مقايسه با
مناطق شهري بيشتر است به گونهاي که  21/4درصد خانوارهاي روستايي فقيرند و فقر چند بعدي در
خانوارهاي استان هاي جنوب شرقي ايران باالتر است و استانهاي مرزي گرفتار فقر بيشتري هستند(خلج
و همکاران.)۷2:1392،
بر اساس آخرين مطالعات استان هرمزگان ،بعد از سيستان و بلوچستان در پايينترين رده قرارگرفته
است با اين تفاوت که بر خالف ديگر استانها در شمار پردرآمدترين استانها نيز حضور دارد(اتاق فکر
استان هرمزگان .)2،1396،اين استان از نظر شاخص  GDPسرانه در سال  1395در جايگاه هفتم کشوري
قرار دارد و به تنهايي  3/6درصد محصول ناخالص داخلي کشور را تأمين ميکند و رتبه  11را در ميان
 31استان داراست(سازمان مديريت و برنامهريزي استان هرمزگان.)1:1396 ،
اگرچه در سطح جهان مطالعات قابل توجهي در مورد فقر به ويژه فقر روستايي و مطالعات متعدد
پيرامـون فقر اسـتانهـاي مختلف کـشور صورت گرفته است اما مطالعه موردي به اين مسئله نپرداخته
است که با در نظر گرفتن بعد خانوار و ساير ويژگيهاي خانوار مانند سن ،تحصيالت ،موقعيت شغلي،
وضعيت تأهل را در سيستم مخارج خطي خانوار روستايي مبتني بر تابع مطلوبيت استونگيري با توجه به
دادههاي ريز بودجه خانوار ،فقر روستايي اين استان جنوبي کشور را برآورد نمايد.
اين مطالعه پس از پيشينه تحقيق و معرفي روشهاي مختلف برآورد خط فقر مطلق و نسبي ،سيستم
مخارج خطي مبتني بر تابع مطلوبيت استونگيري را تصريح مدل اقتصادسنجي نموده و خط فقر مطلق و
نسبي را به ازاي بعد خانوار در سطح خانوارهاي روستايي استان هرمزگان محاسبه کرده است.
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موضوع فقر بخش عظيمي از نظريههاي توسعه را به خود اختصاص داده و حداقل معاش افراد و
خانوارها درجوامع مختلف و اندازهگيري آن همچنين راههاي مختلف فقرزدايي از محورهاي عمده برنامه-
هاي توسعه محسوب ميشود( اميدي و چهارسوقي .)۷:139۷،فقر به صورتهاي گوناگون تعريفشده
است و مفهوم آن با گذشت زمان و بر اثر تحوالت اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي تغييريافته است.
به دليل طبيعت چند بعدي فقر و فقير ،ارائه تعريفي جامع و دقيق از اين پديده مشکل است(کريم و
همکاران.)۷6 :1394 ،
فقر مقولهاي است دستوري و تحت تأثير قضاوتهاي ارزشي موجود در جامعه ،بنابراين با توجه به
اين نوع قضاوتها داراي تعاريف متعددي است(نگهداري و همکاران.)4 :1393 ،
فقر به خواستههاي مادي مرتبط ميشود که به دليل ابزارهاي ناکافي در برآورده شدن حداقل نيازها
در زمينه تأمين خوراک ،مسکن ،بهداشت و تحصيل به وجود ميآيد(محمديان و نگهداري.)210،139۷ ،
در يك تعريف کلي فقر به حالتي گفته ميشود که در آن فرد قادر به اداره يك سطح قابل قبول و
مناسب از زندگي نباشد .درتعريفي ديگر در مفهوم فلسفي خود دو موضوع احساس نياز و ارضاي نياز
بازميگردد .ازنظر مرحوم دکتر عظيمي فقر عبارت است از احساسي که ناشي از فاصله زماني احساس نياز
و ارضاي نياز به انسان نيازمند دست ميدهد تعريفشده است(نگهداري و همکاران)3 :1393 ،
فقر را ميتوان از جهات گوناگون تعريف و تقسيمبندي نمود .در تعريف تانسند 3بر فقدان منابع براي
کسب انواع رژيمهاي غذايي ،مشارکت در فعاليتها و شرايط و امکانات معمول زندگي توجه شده است.
آمارتياسن فقر را بهصورت محروميت از قابليتهاي اساسي در نظر گرفته و بر نسبي بودن مفهوم فقر در
مکانها و زمانهاي مختلف تأکيد ميکند .ازنظر بانك توسعه آسيا ،فقر محروميت از داراييها و
فرصتهايي است که هر فرد ،مستحق آنها باشد .بوت و روانتري 4به فقر از منظر مطلق و نسبي بودن
توجه نموده و ميان اين دو تمايز قائل شده است(خسروي نژاد.)3:1393 ،
ممکن است بسياري از پژوهشگران ايده روشني در خصوص نحوه برخورد با موضوع فقر داشته باشند
و تعريف و توصيف آنها از فقر نيز توجيهي داشته باشد اما اينکه منظور آنها از فقر چيست بستگي به
اين دارد که آنها ميخواهند چه چيزي در خصوص فقر انجام دهند .بنابراين اولين چيزي که در مورد
فقر مشخص ميشود اين است که فقر پديده سادهاي نيست که بتوان با بهکارگيري يك ديدگاه آن را
تعريف کرد (عبداللهي و همکاران)43:1393،
بر اساس تعريف فقر ،خط فقر موردنظر تعريف ميشود .خط فقر بهصورت هاي مختلفي تعريفشده
است .سازمان بينالمللي کار ،خط فقر را داشتن درآمد کافي بهطوريکه فرد يا خانوار قادر به تأمين
نيازهاي اوليه خود باشند تعريف نموده است .اتحاديه اروپا نوعي خط فقر نسبي را تعريف نموده و آن
متوسط درآمد جامعه پس از کسر ماليات ميداند .واحدهاي مختلف در شرايط گوناگون و با توجه به
ساختارهاي مختلف ،تعاريف متفاوتي از فقر و خط فقر ارائه ميدهند(خدادادکاشي و حيدري .)6 :1388،
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برخي مبناي تعريف خط فقر را ميزان هزينه الزم براي تأمين نيازهاي اساسي مطرح ميکنند و
برخي ديگر ميزان کالري و مقدار غذاي الزم براي ادامه زندگي ميدانند .برخي سه عامل درآمد ،بهداشت
و آموزش را در تابع رفاه فرد يا خانوار قرار ميدهند و براي هر مورد يك حداقل سطح قابل قبولي را
تعريف ميکنند و نتيجه ميگيرند آنها که اين حداقل را نداشته باشند زيرخط فقر قرار دارند روشهاي
اندازهگيري خط فقر را ميتوان شامل تعريف نيازهاي اساسي ،معکوس ضريب انگل ،درصدي از ميانگين
مخارج خانوار ،روش نسبت غذا و روش درآمد دانست(محمديان و نگهداري.)215:139۷ ،
در تمام مطالعات فقر اولين مرحله ،تعيين خط فقر است .تعيين خط فقر از پر مناقشهترين مباحث
موجود در اقتصاد رفاه است و محققان روشهاي متفاوتي را براي اندازهگيري خط فقر ارائه کردهاند که
استفاده يکي بهجاي ديگري دليل برتري آن به ساير روشها نيست و اتفاقنظر مشخص و کلي در اين
زمينه وجود ندارد ازاينرو در مطالعات ،کاربرد هريك از آنها به محقق واگذارشده است(محمديان و
نگهداري.)204:139۷ ،
آغاز مطالعات آکادميك درباره فقر به تحقيقات بوت و راونتري1در اواخر قرن نوزده بر ميگردد .براي
اولين باربوت با مطالعات ميداني درلندن جهت اندازهگيري ميزان فقر در دهه  1880نتايج تحقيقات خود
را بين سالهاي 1892 - 189۷منتشر کرد .انگل2و ديگران نيز اطالعات سودمندي در مورد وضعيت فقر
در مناطق شهري انگلستان تهيه نمودهاند .راونتري در سال  1901وضعيت فقر را در شهريورک با نتايجي
که بوت در لندن در مورد وضعيت فقر به دست آورده بود مقايسه نمود(سعادت و قاسمي)188:1391،
5
در سطح جهان مطالعات قابل توجهي ازجمله اريکسون و همکاران ،)2018( 3واهب ،)2018( 4رايو
9
( ،)201۷يوسف و همکاران ،)2016( 6هرمن ،)2015( ۷سي ابراهيما  ،)2013( 8اسداهلل و چودري
(،)2012نايت و همکاران( ،)201110حسين محبوب()201011پيرامون فقر روستايي به مطالعه پرداختهاند.
در ايران نيز اهميت موضوع فقر روستايي در مطالعات عرب مازار و حسيني نژاد ( ،)1383خالدي و
زورار( ،)1384نجفي و شوشتريان( ،)1386اميني و حسيني( ،)138۷پور طاهري و همکاران (،)138۷
عمراني و همکاران (،)1388پيرايي و شهسوار( ،)1388خدادادکاشي و حيدري ( ،)1388خسروي
نژاد( ،)1391سعادت و قاسمي( ،)1391خدادادکاشي و شهيکي( ،)1391محمديان و نگهداري (،)139۷
اميدي و همکاران ( )139۷مشهود است.
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فقر با دو مفهوم مطلق و نسبي پديده چندبعدي است که با متغيرهاي مهمي ازجمله خصوصيات
خانوار ،بازار کار و متغيرهاي اقتصاد کالن ارتباط پيچيده دارد .خط فقر مطلق مفهومي مطلق است و
تحت تأثير توزيع درآمد در جامعه نيست(  .)Declich & Polin, 2003:2اما ميدانيم که سبد حداقل
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برخي محققين نيز مطالعات روستايي را به صورت موردي را هدف قرار دادهاند از جمله نصرآبادي و
حميديان( )1388به بررسي گستره فقر روستايي در سطح استان خراسان رضوي ميپردازند.
پورطاهري( )1389با تحليل عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر کاهش فقر روستايي با تأکيد بر فقر
غذايي در بخش خلجستان استان قم نشان ميدهد که عوامل اقتصادي در مقايسه با عوامل اجتماعي
نقش بـيشتـري در شکل گيري فقر در منطقه مورد مطالعه دارند.
افتخاري و همکارانش( )1391در پژوهش خود با عنوان بررسي وضعيت فقر در مناطق روستايي
استان کهگيلويه و بويراحمد به اين نتيجه رسيدند که حدود  32درصد نمونههاي اين بررسي زير خط فقر
قرار دارند .نتايج تحقيق وي نشان داد که تفاوت معنيداري ميان دو گروه تنگ دست و غير تنگ دست
در تعيين کنندههاي سن سرپرست ،استفادهکنندگان از خدمات درماني و بهداشت ،مالکان تراکتور ،خانه،
آب لولهکشي ،گاز لولهکشي ،حمام و آشپزخانه ،نسبت افراد داراي درآمد و با سواد به اندازه خانوار ،رفاه و
سرمايه اجتماعي وجود دارد.
بسحاق و همکاران( )1394با استفاده از روش پيمايشي و بکارگيري مدلسازي معادالت ساختاري به
ارائه الگويي از فقر در مناطق روستايي استان چهارمحال و بختياري پرداختهاند.
در استان هرمزگان نيز حسيني ابري()1369ابعاد مختلف فقر در منطقه بشاگرد استان هرمزگان را
بررسي کرده و نقش مثبت اقدامات کميته امداد در کاهش فقر را مورد مطالعه قرار داده است.
باقري()1388در طرح پژوهشي به منظور ارايه تصويري از وضعيت فقر و شاخصهاي آن در استان
هرمزگان تالش کرده که اوال مفاهيم مختلف فقر و روشهاي محاسبه خط فقر معرفي شوند و سپس
متناسب با هريك از اين مفاهيم و روشها خط فقر و شاخصهاي فقر(درصد افراد زير خط فقر ،شکاف
فقر) محاسبه شود.
از منظر توجه به بعد خانوار و در نظر گرفتن ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي در محاسبه خط فقر نيز
مطالعات محدودي به اين مساله توجه کردهاند .زمان زاده و شاهمرادي( )1391خطوط فقر حقيقي و
اسمي خانوارهاي شهري ايران را بر اساس بعد خانوار طي  80 -86برآورد کردند و دريافتند مخارج سرانه
کمتر از حد واقعي برآورد ميشود و نگهداري و همکاران ( )1393به برآورد خط فقر مطلق و نسبي
خانوارهاي شهري و روستايي ايران بر اساس رويکرد صرفه ناشي از مقياس با مدل استون-گيري
پرداختهاند که بر اين اساس خط فقر براي خانوار شهري و روستايي کشور بر اساس بعد خانوار محاسبه
شده است.
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استانداردهاي زندگي و حتي انتظارات 1در جامعه طي زمان در حال تغيير است ( .)Maden,1999:4به
همين علت روش و رويکردهاي متفاوتي براي محاسبه خط فقر مطلق و نسبي وجود دارد.

روشهای مختلف برآورد خط فقر مطلق

2

روشهای برآورد خط فقر نسبی
فقر نسبي هميشه با انسان اجتماعي خواهد بود به همين دليل است که بانك جهاني شعار حذف فقر
مطلق را بهعنوان روياي خود معرفي کرده است( .)Ravallion ,2012:3محاسبه خط فقر نسبي تقريبا
ساده و مباني نظري قوي در اين زمينه وجود ندارد.

. Standard of Living and Expectations in Society
 2براي مطالعه بيشتر به نگهداري و همکاران ( )1393مراجعه شود.

3

). The Cost of Food Energy Intake (FEI

4

). The Cost of Basic Needs (CBN

5

. The Consumption Insufficiency (CI) Method

6

Budget Standard

7

Maden
. Standard of Living and Expectations in Society

8
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دورويکرد عمده در محاسبه خط فقر رويکرد نيازهاي اساسي (حداقل معاش) و رويکرد نسبت غذا
(معکوس ضريب انگل)است البته اختالفات گستردهاي در تعريف سبد حداقل نيازهاي اساسي وجود دارد
که منجر به چهار نوع تعريف مختلف سبد حداقل نيازهاي اساسي شده است(.)Ravallion, 2012:8
 هزينه ميزان انرژي دريافتي غذايي()FEI3 هزينه نيازهاي اساسي:) CBN(4 روش عدمکفايت مصرف:)CI(5 روش استاندارد بودجه:)BS(6در اين مطالعه از روش استاندارد بودجه براي محاسبه خط فقر مطلق استفاده شده است چراکه به
اعتقاد مِيدِن( )1999۷سبد حداقل استانداردهاي زندگي و حتي انتظارات 8در جامعه طي زمان در حال
تغيير است( .)Maden,1999:2روش استاندارد بودجه در تعريف سبد حداقل نيازهاي اساسي خط فقر
مطلق گستردهترين سبد را در نظر ميگيرد .در اين روش عالوه بر گروه خوراکي و غيرخوراکي ،يك
حداقل مقدار معين از کاالهاي اجتماعي نيز وارد سبد مصرفي خط فقر مطلق ميگردد .در اين روش سبد
حداقل نيازهاي اساسي بسيار گسترده و مفهوم حداقل معيشت بسيار ضعيف شده است .خط فقر مطلق
منتج شده از اين روش ،هزينه کل تمام مقادير کاالها و خدمات ،شامل ارزش کاالهاي موردنياز براي
زندگي اجتماعي است که به روش کمترين هزينه مورد برآورد قرار ميگيرد ( Bellù and Liberati,
.)2005:11
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در مطالعات تجربي مربوط به برآورد خط فقر نسبي تعيين  50درصد و يا  66ميانگين يا ميانه
درآمدي اختياري و تجربي است که هر محقق ميتواند در مطالعـة خـود تعيين نمايد .در واقع فقر نسبي
مفهومي قراردادي است و در جوامع مختلف تعاريف متفاوتي دارد و ممکن است بهصورت  50يا  60درصد
متوسط درآمد جامعه تعريف گردد .بهطور مثال در مالزي دوسوم ميانگين درآمدي ،در آمريکا چهارپنجم
ميانه درآمدي در اتحاديه اروپا  60درصد متوسط درآمد جامعه بهعنوان معيار اصلي فقر نسبي
مورداستفاده قرارمي گيرد(نگهداري و همکاران.)۷ :1393 ،
در ايران نيز روشهاي عملي معکوس ضريب انگل 50،يا  60درصد ميانه توزيع مخارج 50،يا 66
درصد نماي توزيع مخارج براي اندازهگيري خط فقر نسبي استفادهشده است هرچند در پارهاي از
مطالعات يكدوم متوسط درآمد 60،درصد ميانگين و  60درصد ميانه درآمد جامعه بهعنوان معيار خط
فقر نسبي بهکاررفته است (پيرايي و شهسواري .)232 :1388،مطالعه حاضر به ازاي بُعد يك تا  10خانوار
 60درصد ميانگين درآمدي معيار فقر نسبي خواهد بود.

تصریح مدل

Foster
Ravallion
 3اطالعات از مطالعات مربوط به طرح هزينه  -درآمد خانوارهاي شهري و روستايي مرکز آمار ايران استخراج شده است.

1
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بر اساس مطالعات ذگر شده هريك بهنوعي متغيرهايي چون جنسيت ،وضعيت تأهل ،سطح سواد و
مهارت ،بار تکفل ،نوع فعاليت و بُعد خانوار را بر فقر روستايي مؤثر ميدانند .عالوه بر تعاريف مختلف خط
فقر نسبي ،مطلق و روشهاي محاسبه آن دو مهمترين تمايز اين دو مفهوم به اعتقاد فاستر()19901
ورواليون( )20122تصريح مدل و مدلسازي محاسبه خط فقر است .بر اساس مقدمات فوق اين مطالعه در
راستاي تخمين خط فقر مطلق و نسبي در مناطق روستايي با توجه به بعد خانوار مدلسازي واحد خانوار
در سيستم مخارج خطي را استفاده ميکند که در اين سيستم مخارج غيرمستقيم از تابع مطلوبيت
استون -گيري تعميميافته استخراج ميشود آنگاه با مجموعه اطالعات طرح بودجه تعداد10348
خانوارهاي روستايي ايران طي دوره  1380تا  31396از دو روش رگرسيون غيرخطي و روش پانل
دومرحلهاي (برآورد ضريب انگل در مرحله اول و برآورد ضريب حداقل معاش در مرحله دوم) خط فقر
مطلق روستايي به ازاي بعد خانوار بهصورت مجزا برآورد ميشود .در سيستم مخارج خطي اگر خانوار
بهعنوان واحد تصميمگيري باشد و تابع مطلوبيت استون -گيري را در نظر بگيريم منحنيهاي انگل خطي
مستخرج از اين تابع داراي ضرايب حداقل معاش هستند که همان حداقل معاش بر اساس ترجيحات
کاب -داگالسي است لذا اگر تابع مطلوبيت استون -گيري را بهصورت زير در نظر بگيريم خواهيم داشت:
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تابع مطلوبيت  ،مقدار مصرف از کاالي ام يا گروه کااليي ام ،مقدار حداقل نياز اساسي از
کاالي ام است .ضريب انگل در رابطه انگل يا ضريب اهميت کاالي ام که رابطه بين تغييرات درآمد و
تغييرات استفاده از کاالي ام را نشان ميدهد.
اگر تابع مطلوبيت استون -گيري را با توجه به قيد بودجه با روش الگرانژ حداکثر نماييم،ميزان
تقاضاي کاالي ام به دست ميآيد.در واقع مخارج استون -گيري يا سيستم مخارج خطي از رابطه زير به
دست ميآيد.
()2

ميزان
حداقل مخارج موردنياز يا همان خط فقر مطلق است که در آن
حداقل معاش هر کاال و  pنيز بيانگر شاخص قيمت است جهت محاسبه خط فقر مطلق با توجه به
سيستم مخارج خطي طبق جدول شماره ( )1به معرفي متغيرهاي موردنظر در بهمنظور الگوسازي مناسب
پرداخته ميشود.
جدول .1معرفي متغیرها جهت برآورد خط فقر مطلق
متغیر
ميانگين درآمد سرپرست خانوار

متغیر
بعد خانوار

YE=√ge/geu

Geu

درآمد نسبي

AGEE=AGE/41

گروه کااليي غيرخوراکي

nfood

وضعيت فعاليت سرپرست

ACT

وضعيت زناشويي سرپرست

MARRIE

گروه کااليي خوراکي
T=Year-1380

food

سطح تحصيالت سرپرست

LIT

شاخص قيمت گروه کااليي غيرخوراکي

جنسيت سرپرست خانوار

SEX

شاخص قيمت گروه کااليي خوراکي

درآمد سرپرست خانوار

مخارج گروه کااليي خوراکي

T

مخارج گروه کااليي غيرخوراکي
خط فقر مطلق

اکنون تابع مخارج حاصل از تابع مطلوبيت استون -گيري با ضرايبي که تابعي از ويژگيهاي خانوار
مانند سن ،تحصيالت ،موقعيت شغلي ،تأهل و بُعد خانوار است مجددا بازنويسي ميشود:
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درآمد سرپرست خانوار

نماد
Ge

نماد
N
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ضرايب اين سيستم مخارج خطي تابعي از ويژگيهاي خانوار ميباشند .بدين ترتيب بر اساس
رويکرد ساموئل سن وبکر ( )198۷و استفاده از سيستم مخارج خطي پيشنهادشده توسط موئلبر (،)1998
زمان زاده و شاهمرادي ( )1390و نگهداري و همکاران ( )1393همچنين بر اساس انواع برآوردهاي
صورت گرفته با دادههاي در دسترس که با فرمهاي مختلف براي ضرايب ذيل انجام گرفت ،ضرايب
سيستم مخارج بهصورت زير تعريف ميگردد.
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سيستم مخارج خطي براي گروه کااليي خوراکي بهصورت زير تعريف ميگردد:
(5
)

همچنين سيستم مخارج خطي براي گروه کااليي غيرخوراکي بهصورت زير تعريف ميگردد:
()6

آنگاه بجاي  Tکه يك متغير روند است براي هرسال عدد آن سال قرار ميگيرد ضمن اينکه بجاي ،N
بعد خانوار و بهجاي  YEدرآمد نسبي قرار خواهد گرفت .حاصل اين اقدام گاما گروه خوراکي غيرخوراکي
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با توجه به روابط استخراجشده باال و معرفي متغيرهاي الگو در جدول شماره ( )1ميتوان گفت که
نظر به فرم غيرخطي روابط فوق بايست از دو روش رگرسيون غيرخطي و روش پانل دومرحلهاي (برآورد
ضريب انگل در مرحله اول و برآورد ضريب حداقل معاش در مرحله دوم) خط فقر مطلق را به ازاي بعد
خانوار (از خانوار  1نفر تا  10نقره) برآورد نمود .جهت رسيدن به اين هدف از مجموعه اطالعات طرح
بودجه 10348خانوارهاي روستايي هرمزگان طي دوره  1380تا  1396بهرهبرداري شده است .در واقع
متغيرهاي موردنظر از دادههاي خام موجود طرح هزينه درآمد خانوار مرکز آمار ايران  -که در پايگاه داده
 Accessدر سالهاي مختلف است  -استخراجشده آنگاه اطالعات متغيرها در نرمافزار  Excelخالصه و
طبقهبندي گرديده سپس به نرمافزار Eviews9انتقاليافته است و در نهايت با توجه بهتصريح مدل صورت
گرفته در روابط ( )3تا ( )6با استفاده از روش نيوتن -رافسون تخمين ضرايب رگرسيون صورت گرفته
است .درواقع روند اجرايي بدين شکل است که پس از برآورد روابط ( )5و ( )6با استفاده از روش غيرخطي
و  ، ،اين ضرايب بهدستآمده در رابطه زير قرار
نيوتن رافسون و تخمين ضرايب ، ،
ميگيرد:
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است .درنهايت با قرار دادن گاما خوراکي و غيرخوراکي از اين تابع و ضرب آن در شاخص قيمت هرسال،
1
خط فقر مطلق خانوارها در آن سال به ازاي بعد خانوار طبق رابطه زير به دست ميآيد.
()8

 )4يافتههاي تحقیق

جدول .2برآورد ضرايب بهمنظور محاسبه حداقل معاش براي گروه خوراکي
پارامتر

مقدار برآوردي

انحراف معيار

2405/85

245/18

آمار t
**
**

9/81

سطح احتمال
0/000

-0/01

1/000۷

**-14/28

0/000

1/19

0/01۷

**11/1۷

0/000

0/83

0/035

**23/۷1

0/000

0/89

0/21

**

42/38

0/000

1/16

0/039

**29/۷4

0/000

0/89

0/04۷

**

18/94

0/000

0/48

0/021

**

22/85

نيکوئي برازش

0/000

=0/85
** معنيدار در سطح  1درصد

* معني دار در سطح 5درصد

 1دادههاي شاخص قيمت مصرفکننده در استان هرمزگان از سايت مرکز آمار ايران به نشاني(  )www.Amar.org.irاستخراج شده است.
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جدول ( )2و ( )3خروجي نرمافزار Eviews9است که برآورد ضرايب سيستم مخارج خطي را بهمنظور
محاسبه حداقل معاش براي گروه خوراکي و غيرخوراکي نشان ميدهد .مطابق اطالعات استخراجشده
جداول فوق در اين مطالعه مالحظه ميشود که ضرايب مثبت و معنيدار متغيرهاي سن ،تحصيالت ،نوع
فعاليت ،وضعيت تأهل ،جنسيت ،درآمد نسبي بر ميزان مخارج خوراکي و غيرخوراکي بيانگر اهميت
ويژگيهاي اقتـصادي اجتماعي خانوار بر مخارج خوراکي و غيرخوراکي و درنهايت رفاه خانوار روستايي
است .آمار  tو احتمال داده شده بيانگر معنيداري پارامترهاي برآورد شده است .ضرايب مربوط به خوبي
برازش() R2براي همگي معادالت تقاضا باالتر از  %85است و نشاندهنده اين است که انتخاب روش
تخمين سيستم مخارج خطي و تصريح سيستم معادالت تقاضا به خوبي انجام پذيرفته است .آماره دوربين
واتسن نيز براي تمام معادالت داراي ميزان قابل قبولي بوده و مشکل خود همبستگي به صورت حاد
درمعادالت وجود ندارد.
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جدول .3برآورد ضرايب بهمنظور محاسبه حداقل معاش گروه غیرخوراکي
پارامتر

آمارهt

مقدار

انحراف معيار

2414/61

629/30

**

3/83

0/42

0/049

**

8/40

-0/09

0/014

**

**

-6/42

0/001
0/000
0/000

0/52

0/08

1/09

0/0۷

**

1/0۷

0/04

**

0/9۷

0/043

**

22/58

0/000

1/005

0/082

**12/80

0/000

1/11

0 /22

**5/04

0/000

نيکوئي برازش

6/56

سطح احتمال

15/5۷
26 /۷5

0/000
0/000
0/000

=0/96
** معنيدار در سطح  1درصد

* معني دار در سطح  5درصد
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با استفاده از ضرايب برآورد شده در جداول فوق ميتوان خط فقر مطلق را طبق فرمول ( )8محاسبه
نمود که در جدول ( )4ارائهشده است .در جدول ( )5نيز خط فقر نسبي با توجه به  %60ميانگين درآمد
خانوار محاسبه شده است .از جدول ( )4که خط فقر مطلق خانوارها با ابعاد مختلف در هرسال
محاسبهشده است لذا ميتوان ميزان صرفههاي ناشي از مقياس خانوار مخارج خانوار را به دست آورد.
مالحظه ميشود که در سال  1390خط فقر مطلق يك خانوار يكنفره ۷92155/25ريال و خانوار ده نقره
۷821552/5ريال است که ميزان اختالف خط فقر يك خانواده يك نقره ضربدر  10و يك خانواده 10
نقره  10042ريال است که اين اختالف دقيقا مربوط به وجود مصرف مشترک و بُعد خانوار است .در سال
 1395خط فقر مطلق يك خانوار يكنفره 1214618ريال و خانوار ده نقره 1265۷084ريال است که
ميزان اختالف خط فقر يك خانواده يك نقره ضربدر  10و يك خانواده  10نقره  510904ريال است که
اين اختالف دقيقا مربوط به وجود مصرف مشترک و بُعد خانوار است.
در حقيقت در نظر گرفتن بعد خانوار و لحاظ کاالهاي مصرفي مشترک نشان ميدهد که خط فقر
مطلق براي يك خانواده  10نقره ده برابر يك خانواده يك نقره نيست و خانواده بزرگتر مخارج خوراکي
سرانه کمتري نسبت به يك خانواده کوچكتر دارد و صرفهجويي درمخارج کاالهاي مشترک خانواده رفاه
بيشتري ايجاد مينمايد و افراد خانوار هزينه فرصت کمتري جهت تهيه کاال و خدمات خوراکي و
آمادهسازي آنها براي مصرف دارند.
بهعنوانمثال برخي کاالها در خانواده کاالي مشترک محسوب ميشوند و استفاده يك فرد منجر به
کاهش استفاده فرد ديگر نميگردد همچنين قابل استثناء کردن نيز نيست مانند منزل مسکوني،
روشنايي ،سيستم تهويه ،گرمايش ،سرمايش ،تلويزيون و يا بسياري از کاالهاي بادوام ديگر که اين کاالها
سهم نسبتا زيادي در سبد مصرفي خانوار روستايي دارند همچنين هزينه پخت يك وعده غذا براي
خانواده  6نفري دو برابر هزينه پخت همان وعده غذايي براي يك خانواده سهنفره نيست و هزينه سرانه
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براي يك خانواده  6نفري بهمراتب کمتر است .البته اين مساله در خصوص خط فقر نسبي مصداق پيدا
نميکند و بعد خانوار در مقوله خط فقر نسبي اثر مشترک را نشان نميدهد.
جدول .4محاسبه خط فقر مطلق روستايي در استان هرمزگان بر اساس بعدخانوارطي دوره 1391-1396
بعد خانوار

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1

۷9215/25

8۷۷229

905۷86

964200

1029031

1214618

2

1484310/5

1654458

18115۷0

1828400

1958062/5

2531416

3

203۷646

253168۷

2۷1۷35

2۷92600

308۷093

3۷9۷125

4

30662221

3409196

3623146

3۷56051

4016125

5062833

5

38360۷۷/25

4286145

452893

4921000

5045156/2

6328542

6

4345086/۷5

51633۷4/6

5434۷16

5685200

60۷418۷/5

۷594250

۷

4445086/۷5

6040603/۷

6340502

6649400

۷103218/۷

8859959

8

623۷240

691۷832

۷246288

۷613600

8132250

1012566۷

9

۷029395

۷۷95061

81520۷4

85۷۷800

9161281/2

113913۷5

10

۷821132/5

86۷2290

905۷860

9542000

9290312

1265۷084
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جدول .5محاسبه خط فقر نسبي روستايي در استان هرمزگان بر اساس بعدخانوارطي دوره 1391-1396
بعد خانوار

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1

89۷034.4

9۷۷525.4

986361

102۷668

1054209

13۷8220

2

1611502

1۷822۷۷

1815809

2000223

19۷۷9۷9

2۷43648

3

2286483

2633018

2808643

2984094

3295181

40۷۷351

4

3980319

4051142

4666004

5039986

6141652

۷233816

5

4515930

652342۷

65۷9258

6918925

۷350814

8185646

6

5192389

6۷424۷3

۷9۷4915

۷069314

8095351

86441۷0

۷

608۷8۷6

۷910325

80۷05۷2

881666۷

8928806

9238665

8

6309449

8350061

934۷619

9854884

109۷6۷84

11991683

9

۷394۷۷0

85۷2043

945۷196

1084۷062

11362391

12935450

10

8223245

984۷8۷8

10025130

11986۷18

13۷44131

14412149
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 )5نتیجهگیري

1

Deaton, Angus & Paxson, Christina
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فقر روستايي پديده چندبعدي است که با متغيرهاي مهمي ازجمله خصوصيات خانوار ارتباط پيچيده
دارد .مطالعات متعددي پيرامون فقر روستايي صورت گرفته است .در عموم مطالعات علي رغم تأثيرگذاري
ويژگيهاي اقتصادي -اجتماعي و بعد خانوار بر فقر خانوار اين ويژگيها در محاسبه خط فقر لحاظ نشده
است.
مسئله بعد خانوار و ارتباط آن با خط فقر در مطالعات محققين مورد تأکيد بوده است .ديتون و
پاکسون( )19981به رابطه منفي بين هزينه خوراکي سرانه و بُعد خانوار دست يافتند .آنها همچنين
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نشان دادند که يك واحد افزايش در لگاريتم بُعد خانوار مخارج خوراکي سرانه خانوار را حدود  11درصد
در آفريقاي جنوبي 5 /3۷ ،درصد در مناطق شهري تايلند 5 /48 ،درصد در مناطق روستايي تايلند/65 ،
 5درصد در پاکستان و سه درصد اياالتمتحده کاهش داده است.
داويس( )19881تقابل و تعامل اعضاي خانوار را در تأمين و تهيه کاالها و خدمات خوراکي مؤثر مي-
داند و بيان ميکند نوع و حتي مقدار (کميت و کيفيت) مصرف کاالها و خدمات خانوادهها با ابعاد متفاوت
کامال متنوع و متفاوت است .حسن و بابو )1999(2در مناطق شهري سودان نشان دادند که با افزايش بُعد
خانوار سهم کاالهاي اساسي (نان ذرتي) نسبت به خانوادههاي کوچك تر افزايش مييابد در مقابل سهم
مواد غذايي باارزش غذايي باال (مواد حيواني) کاهش مييابد.
بنين( )19993بيان ميکند خانواده بزرگ تر مخارج خوراکي سرانه کمتري نسبت به يك خانواده
کوچكتر دارد و از صرفهجويي در مخارج کاالهاي مشترک خانواده رفاه بيشتري کسب مينمايند و افراد
خانوار هزينه فرصت کمتري در تهيه کاال و خدمات خوراکي و آمادهسازي آنها براي مصرف دارند.
دکليچ وپولين( )20034معتقدند که خانواده دونفري به نسبت اعضا نيازمند منابع سرانه بيشتري
است تا به رفاه مشابه خانواده  10نفري برسد .موکرجي وبنسون )2003(5برخي خانوارهاي مااليي را بر
روي فقر و رفاه موردبررسي قراردادند آنان بهمنظور اثر صرفهجوييهاي ناشي از بعد خانوار از متغير
مجذور بعد خانوار استفاده نموده و نشان دادند که به موازات افزايش بعد خانوار مخارج به همان نسبت
افزايش نمييابد.
نگهداري و همکاران( )1393ويژگيهاي خانوار از قبيل سن ،جنسيت ،وضعيت شغلي ،تحصيالت و
بعد خانوار را در مدلسازي محاسبه خط فقر موردتوجه قرار داده است و خط فقر روستايي کشور را با
توجه به بعد خانوار محاسبه نموده است.
در اکثر مطالعات بعد خانوار بهصورت سرانه مدنظر قرار گرفته است از آنجا که اگر بعد خانوار به
صورت از پيش تعيينشده يا صورت سرانه مدنظر باشد به منزله چشم پوشي از اثر مصرف کاالها و
خدمات ناشي از صرفههاي مقياس در مصرف است لذا هزينههاي حفظ سطح معيني از رفاه براي خانوار
به نسبت يكبهيك با بعد خانوار افزايش نمييابد و موجب ايجاد تورش برآورد خط فقر ميگردد.
اين تحقيق با در نظر گرفتن اين مهم پس از استخراج تابع مخارج غيرمستقيم از تابع مطلوبيت
استون _گيري ،ويژگيهاي خانوار از قبيل سن ،جنسيت ،وضعيت شغلي و تحصيالت را در تابع مطلوبيت
خانوار مدلسازي نموده است و خط فقر از دو روش رگرسيون غيرخطي و پانل دومرحلهاي به ازاي بعد
خانوار ( 1تا  10نفر) براي سال هاي  1396 -1391برآورد نموده است.
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نتايج برآورد نشان داد توجه به ويژگيهاي اقتصادي -اجتماعي خانوارهاي روستايي بهخصوص بعد
خانوار الزام اساسي محاسبات مربوط به خط فقر روستايي است و اثر بعد خانوار بر خط فقر بهصورت از
پيش تعيينشده و سرانه موجب ايجاد تورش برآورد خط فقر ميگردد به طوريکه ميزان اختالف خط فقر
تك نفره ضرب در 10و يك خانواده  10نقره با روش محاسبه شده قابل تأمل بوده که اين اختالف مربوط
به وجود مصرف مشترک و بُعد خانوار است لذا توصيه ميشود جهت اثربخش بودن سياستهاي رفاهي و
حمايتي خانوارها توسط برنامهريزان و سياستگذاران ضمن کنترل تورم به مقوله بعد خانوار و خصوصيات
آن توجه الزم صورت گيرد .همچنين با توجه به تمايزات مناطق روستايي استان هرمزگان جهت مبارزه با
فقر از روشهاي هدفگيري جغرافيايي بر اساس ويژگيهاي اقتصادي اجتماعي خانوارهاي روستايي استان
استفاده شود به همين منظور تهيه نقشه مبارزه با فقر روستايي استان با توجه به معيارهاي مطرح شده
ضرورتي انکار ناپذيراست.
 )6منابع
-

افتخاري ،سيد فرخ ،آيت اهلل کرمي و مهدي نوري پور ،)1391( ،بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی

-

اميدي سجاد ،حامد چهارسوقي امين ،)139۷( ،نقش کسب وکارهای کوچک خانگی در کاهش فقر
خانوارهای روستایی شهرستان مهران ،اقتصاد فضا و توسعه روستايي ،سال  ،۷شماره ،23صص.182-16۷

-

اميني ،صفيار و سيد فخرالدين فخرحسيني ،)138۷( ،حداقل معیشت در مناطق شهری و روستایی کشورو
استان کردستان .فصلنامه مدلسازي اقتصادي، ،سال ،9شماره  ،6صص.115 -45

-

باقري ،فريده ،نيما دانش پرور و خليل حيدري ،)1388( ،بررسی خط فقر و شاخصهای فقر در استان
هرمزگان،پژوهشکده آمار ،مرکزآمار ايران .

-

بسحاق ،محمدرضا ،احمد تقديسي و مسعود تقوايي ،)1394( ،ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق
روستایی (مطالعه موردی :استان چهارمحال و بختیاری) .پژوهش و برنامه ريزي روستايي ،سال ، 4شماره،3
صص .126 -115

-

پورطاهري ،مهدي ،حسين طالبي و عبدالرضا رکن الدين افتخاري ،)1390( ،تحلیل عوامل اقتصادی و

پيرايي ،خسرو و محمدرضا شهسواري ،)1388( ،بررسی فقردرمناطق شهری و روستایی استان فارس،
فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ،سال،9شماره ، 3صص.265 -233

-

حسيني ابري ،سيد حسن ،)1369( ،بشاگرد گذری بر جهت محرومیت منطقه ،انتشارات دانشگاه اصفهان.

-

خالدي ،کوهسار و زورار پرمه ، )1384( ،بررسی وضعیت فقردر مناطق شهری و روستایی ایران (-1375
 .)1382اقتصاد کشاورزي و توسعه،سال ،13شماره ،49صص .82-5۷

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.11.6

اجتماعی مؤثر بر کاهش فقر روستایی با تأکید بر فقر غذایی :بخش خلجستان استان قم .برنامه ريزي و
آمايش فضا ،سال  ،15شماره ،2صص.80 -61
-
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استان کهگیلویه و بویراحمد .فصلنامه اقتصاد کشاورزي ،سال ، 6شماره ،1صص .204-1۷9
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-

خداداد کاشي ،فرهاد و محمد شهيکي تاش ،)1391( ،سنجش شدت فقر خانوارهای روستایی و مقایسه آن
با خانوارهای شهری ایران .فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،15شماره ،3صص.55-41

-

خسروي نژاد ،علي اکبر ،)1391( ،برآورد فقر و شاخصهای فقردرمناطق شهری و روستایی .مدلسازي
اقتصادي،سال  ،6شماره ، 18صص.60 -39

-

خلج ،سکينه و علي يوسفي )1393( ،پهنه بندی توزیع و شدت فقر چندبعدی در مناطق شهری و
روستایی ایران .فصلنامه ي برنامه ريزي و آمايش فضا ،سال  18شماره ،4صص.83-۷0

-

زاهدي مازندراني ،محمد جواد ،)1384( ،فقر روستایی ،روند و اندازهگیری آن در ایران (تبیین روشها و
نقد رویکردها) ،رفاه اجتماعي ،سال ،5شماره ،1۷صص .302- 289

-

زمان زاده ،حميد و اصغر شاهمرادي ،)1391( ،برآورد خط فقر در ایران بر اساس بعد خانوار .فصلنامه
تحقيقات مدلسازي اقتصادي ،سال  2شماره  ، 6صص. 18 -1

-

سعادت ،رحمان و مسلم قاسمي ،)1392( ،بررسی حداقل معاش مناطق شهری و روستایی کرمانشاه و
مقایسه با کشور .پژوهشهاي اقتصادي،سال 12شماره  ،2صص .206 -18۷

-

عبداللهي ،عبداهلل  ،محمد واليي ،آرزو انوري .)1393( ،ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر
،شماره(،)4صص .152-133

-

عرب مازاريزدي ،عباس و سيد مرتضي حسيني نژاد ،)1383( ،عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی
در ایران .جستارهاي اقتصادي ،سال  ، ۷شماره ،1صص.94-6۷

-

کريم ،محمدالياس ،سميه ،کوچك زاده  ،هاجر اثني عشري و محمدحسين کريم ،)1394( ،تأثیر سرکوب مالی
بر فقر روستاییان ایران ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي ،سال، 4شماره ،11صص.86-۷5

-

گروه تحقيقات و حسابهاي منطقه اي ، )1396( ،حساب تولید استان هرمزگان در سال  ،93سازمان مديريت
و برنامه ريزي استان هرمزگان.

-

محمديان ،سعيد و ابراهيم نگهداري ،)139۷( ،بررسی شاخصهای فقر در مناطق شهری استان هرمزگان
استفاده از سیستم مخارج خطی طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه؛ تحلیل داده های پیمایش

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

روستایی  -مورد :روستای قپچاق ،شهرستان میاندوآب ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي ،سال 2

هزینه-درآمد خانوار .رفاه اجتماعي .سال 18شماره  ،68صص.223-201

-

مرکز آمار ايران ،)1380-1396( ،مطالعات مربوط به طرح هزینه  -درآمد خانوارهای شهری و روستایی.

انتشارات مرکز آمار ايران.
-

مرکز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري ،)1396( ،مساله شناسی راهبردی در استان هرمزگان .

-

نجفي ،بها الدين و آشان شوشتريان ،)1386( ،برآورد فقر و تعیین کنندههای آن در خانوارهای روستایی
ایران .اقتصادکشاورزي و توسعه،سال  ،15شماره ، 59صص.2۷-1

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.11.6

-

مرکز آمار ايران ،)1380-1396( ،دادههاي شاخص قيمت مصرفکننده سالهاي  .1380-1396قابل دسترسي
در .www.amar.org.ir

... تحلیل خط فقر خانوارهای

242

 بررسی گستره فقر روستایی در سطح استان خراسان،)1388( ، اسماعيل و عليرضا حميديان،نصرآبادي

-

.135-118 صص،5  شماره، 3 سال، انديشه جغرافيا.رضوی
 محاسبه خط فقر خانوارهای،)1393( ، غالمرضاکشاورز حداد و علي حقيقت، خسرو پيرايي،  ابراهيم،نگهداري

-

.1۷2-155صص،4 شماره،1۷ سال، روستا و توسعه،)1385-1390(روستایی ایران بر اساس بعد خانوار
 برآورد خط فقر مطلق و،)1393( ، غالمرضا کشاورز حداد و علي حقيقت، خسرو پيرايي، ابراهيم،نگهداري

-

نسبی بر اساس رویکرد صرفه ناشی از مقیاس با مدل استون _گیری(مطالعه موردی خانوارهای شهری
.30 -3 صص،1 شماره،19  سال، فصلنامه برنامهريزي و بودجه،)ایران
 شناسایی عوامل تعیینکنندة فقر چندبعدی در،)1394( ، شکيبا مهديان و سکينه خلج، علي،يوسفي

-

[ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.11.6 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

.۷21-699  صص،4 شماره،6 سال، پژوهشهاي روستائي،مناطق روستایی ایران
-

Asadullah, MN and Chaudhury, N, 2012, Subjective Well-Being and Relative Poverty in
Rural Bangladesh, Journal of Economic Psychology, VOL. 33, No 5, pp. 940 – 950.

-

Bellù, L.G. and Liberati, P, 2005, Impacts of Policies on Poverty. Absolute Poverty
Lines, VOL. 8, No 12, pp.1-22.

-

Davis, P. and Baulch, B, 2011, Parallel Realities: Exploring Poverty Dynamics Using
Mixed Methods in Rural Bangladesh, The Journal of Development Studies, VOL. 47, No
1, pp. 118 –142.

-

Deaton, A. and Paxson, C., 1998, Economies of Scale, Household Size, and the Demand
for Food, Journal of Political Economy, VOL. 106, No 5, pp. 897– 930.

-

Declich, C. and Polin, V., 2003, Absolute Poverty and the Cost of Living: an
Experimental Analysis for Italian Households, VOL. 33, No 5, pp. 940 – 950.

-

Duclos, J.Y. and Araar, A, 2007, Poverty and Equity: Measurement, Policy and
Estimation with DAD, Springer, Cham.

-

Erickson, W. A., VanLooy, S., von Schrader, S., & Bruyère, S. M, 2018, Disability,
Income, and Rural Poverty. In Disability and Vocational Rehabilitation in Rural
Settings, Springer, Cham.

-

FAO, 2012, Enabling the Rural Poor to Overcome Poverty”Annual report, Rome,
Italy.

-

Foster, J. E, 1998, Absolute versus relative poverty. American Economic Review, VOL.
88, No 2, pp. 335 – 341.

-

Hassan, R.M. and Babu,S.C,1991, Measurement and Determinants of Rural
Poverty:Household Consumption Patterns and Food Poverty in Rural Sudan.Food
Policy, VOL. 16, No 5, pp. 451– 460.

-

Hayati, D., Karami, E. and Slee, B, 2006, Combinationquality and Quantitative
Methods in the Measurement of Rural Poverty: the Case of Iran, Social Indicators
Research, VOL. 75, No 5, pp. 361-394.

-

Herrmann, R., & Grote, U, 2015, Large-Scale Agro-Industrial Investments and Rural
Poverty: Evidence from Sugarcane in Malawi.Journal of African Economies,VOL. 24,
No 5, pp. 645–676.

-

Hossain,M, 2009, Dynamics of Poverty in Rural Bangladesh, An Analysis of
Household Level Panel Data, Paper presented in the Conference on Poverty Reduction in
Developing Countries , University of Massachusetts.

243

[ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.11.6 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

)32  شماره دوم (پیاپی، سال نهم،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
یپی
IFAD, 2014, Global Food Policy Report, Food Policy, Research Institute,Washington,
DC.

-

Liang, Y. and Shen, J, 2016, Subjective Well-Being and its Determinants in Rural
China. China Economic Review, VOL. 20, No 4, pp. 635– 649.

-

Madden, D & Patrick , D, 1999, Relative or Absolute Poverty lines: a New
Approach,Working Paper, University College Dublin, School of Economics.

-

Mukherjee,S, 2003, the Determinants
Development,VOL. 31, No 2, pp. 344–358.

-

Nashville, TN. Benin, S, 1999, Economies Of Scale, Household Size, And The Demand
For Food . Annual Meeting, VOL. 371, No 20, pp. 191– 192.

-

Rao, M. P., Kumar, Y. A., Kotaih, C. B., & Naik, J. N, 2017, Trends in Rural Poverty in
India During 1973–74 to 2011–12, Research Journal of Humanities and Social Sciences,
VOL. 8, No 1, pp.1– 12.

-

Ravallion, M, 2012, Poverty Lines Across the World, Journal of Economic Growth,
VOL. 21, No2, pp. 139–164.

-

Sy, I, 2013, The Monetary Poverty in Senegal between 2002-2006:Regional Disparities
and Effects of Poverty Decomposition. Procedia Economics and Finance,VOL. 5, No 5,
pp.326–335.

-

Wahab, H. A., Bunyau, W., & Rezaul Islam, M, 2018, Microcredit for Rural Poverty
Alleviation and Social Well Being: A Study of Sabah, Malaysia. Asian Social Work and
Policy Review, VOL. 12, No 1, pp. 4–16.

-

World Bank Group, 2012, World Development Indicators 2012: World Bank
Publications.

-

Youssef, A. B., Arouri, M. E. H., & Nguyen-Viet, C, 2016, Does Urbanization Reduce
Rural Poverty? Evidence from Vietnam. Economic Modeling, VOL. 27, No 60, pp.
645–676.

of

Poverty

in

Malawi

1998,World

