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 مدیریتی خالصه

ها برای کاهش اگرچه رشد اقتصادی شرط الزم کاهش فقر است، ولی شرط کافی نیست و نیاز است دولت

های حمایتی مناسبی طراحی و اجرا نمایند. اجرا نمودن این طرح برای کاهش فقر پذیری خانوارهای فقیر برنامهآسیب

آموزش ابتدایی سراسری که گستره  برنهیهزد از طریق تواننیاز به دسترسی به فقرا دارد. این دسترسی تا حدی می

ها بیشتر اند تالشمنابع محدود دولتی باعث شده حالنیبااگیرد به دست آید. بزرگی از جامعه از جمله فقرا را دربر می

بت بهترین ای ثاخانوارها یا افراد فقیر باشد. به این ترتیب با هزینه« های هدفگروه»در راستای تمرکز منابع بر 

تواند به دست آید و یا یک هدف کاهش فقر مشخص با کمترین هزینه به دست آید. این نتیجه کاهش فقر می

 گیری است.موضوع در ادبیات اقتصاد فقر معروف به هدف

های حمایتی از خانوارها، در گذاری اقتصاد در ایران در مورد روشها بحث در محیط علمی و سیاستبا وجود سال

گیری خانوارهای گیری بوده است. بدین ترتیب بحث شناسایی و هدفل آنچه انجام گرفته است بدون هدفعم

 باقی مانده است. نشدهحلها تالش و کوشش موضوعی نیازمند همچنان پس از دهه

و یا  گیری افزایش کارایی برنامه حمایتی با ثابت نگاه داشتن بودجهترین نفع استفاده از ابزارهای هدفمهم

گیری، های یک برنامه حمایتی بدون هدفترین ناکاراییکاهش بودجه برنامه بدون کاهش کارایی آن است. مهم

 مندی )ناالزم( افراد غیرفقیر از منافع برنامه است. مندی ناکافی افراد فقیر و بهرهبهره

ها یاریگر طراحی نظام حمایتی آنها هستند که بررسی گیری مواجه با انواع هزینههای هدفاز سوی دیگر روش

شوند ولی گیری مطرح میمعیارهای کارایی هدف عنوانبهشمول خواهد بود. پیش از همه خطاهای شمول و عدم

های های اجتماعی و هزینهها، هزینههای انگیزههای خصوصی، هزینههای اجرایی، هزینهمسائل دیگر همچون هزینه

 گیری مدنظر قرار گیرد.ش هدفسیاسی نیز باید در طراحی رو

گیری برای یک برنامه حمایت اجتماعی نیاز به یک سری از تصمیمات از انتخاب انتخاب سازوکار مناسب هدف

گویی به سواالتی اساسی در مورد هدف برنامه حمایتی، هدف معیارهای شمول تا نظارت بر نتایج برنامه دارد. پاسخ

یر در مورد معیارهای شمول، خود معیارهای شمول، زمان شناسایی منتفعین، افراد گگیری، افراد تصمیمفرایند هدف

 سازد. پذیر میگیری، طراحی چنین فرایندی را امکانفرایند هدف ازیموردنگیر در شناسایی منتفعین و اطالعات تصمیم
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های مختلفی را برنامه کند و اکثر کشورهاگیری برای کاهش فقر در کشورهای مختلف فرق میهای هدفبرنامه

گیری هدف واحدی را دنبال های هدفاند. با این حال همه روشبرای رسیدن به هدف اولیه کاهش فقر اجرا کرده

 هاستآن، در نحوه اجرای هابرنامهکنند، و آن شناسایی صحیح و موثر خانوارهای فقیر است. اختالف عمده بین می

)چگونگی انتخاب گروه هدف، معیار صالحیت شرکت در برنامه و همچنین ابزارهایی که برای انتقال منافع و مزایا به 

 گیرند(. فقیران مورد استفاده قرار می

گیری معموال در کشورهای در حال توسعه قابلیت استاندارد طالیی هدف عنوانبهآزمایی شده آزمون نمایه راستی

توان اتکا نمود. تجربه کشورهای جهان ،استفاده از آزمایی نیز نمیمچنین به آزمون نمایه بدون راستیاجرا ندارد. ه

کند که در آن گیری مناسب برای کشورهای در حال توسعه معرفی مییک روش هدف عنوانبهآزمون ابزار نمایه را 

زندگی خانوار، دارایی کاالهای بادوام،  های قابل مشاهده همچون مکان و کیفیت محلبر اساس یک سری از ویژگی

 یابد.ساختار دموگرافیک، تحصیالت و اشتغال افراد بالغ آن یک امتیاز به خانوار متقاضی اختصاص می

های دموگرافیک و یا محل زندگی بندی کلی خانوارها بر اساس ویژگیگیری بر پایه تقسیمهای هدفدیگر روش

حالتی که تمرکز فقر در برخی نقاط جغرافیایی کشور متمرکز است، استفاده از گیری جغرافیایی( است. در )هدف

 تواند کارا باشد. های حمایتی روی بخشی از مناطق کشور میهای فقر برای تمرکز برنامهنقشه

های ترین روشرسد یکی از مهمای، به نظر میهای بسیار منطقهبا توجه به گستردگی کشور ایران و تفاوت

گیری جغرافیایی در ایران باشد. به همین منظور تهیه نقشه فقر های هدفگیری استفاده از روشب برای هدفمناس

یافتگی و وجود اطالعات در کشور، استفاده از روش آزمون ایران ضروری است. از سوی دیگر با توجه به سطح توسعه

ری آزمون ابزار نمایه نیاز به شناسایی متغیرهایی که گیشود. برای طراحی یک برنامه هدفابزار نمایه نیز توصیه می

 بیشترین ارتباط را با فقر دارند الزامی است. 
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 مقدمه -1-1

در دو دهه گذشته اجماعی در میان اقتصاددانان به وجود آمده است که اگرچه رشد اقتصادی شرط الزم کاهش 

ای (. بر این اساس باید سبد نیازهای پایه2222و  1997، 1992 1فقر است، ولی شرط کافی نیست )بانک جهانی

خانوارهای فقیر تامین شود تا آنان نیز بتوانند در فرایند رشد و توسعه شرکت جویند. در ضمن باید شدت رشد در 

شوند بیشتر باشد و در نهایت از آنجایی که فرایند رشد یک فرایند هایی که خانوارهای فقر از آن منتفع میبخش

های عمومی به منظور افزایش مصرف فقیرترین خانوارها ارائه مدت پرداختمدت و کوتاهست باید در میانبلندمدت ا

 (. 2224 2شود )کوادی، گروش و هودینوت

تواند از طریق اجرا نمودن این طرح برای کاهش فقر نیاز به دسترسی به فقرا دارد. این دسترسی تا حدی می

دوال گیرد به دست آید )وانآموزش ابتدایی سراسری که گستره بزرگی از جامعه از جمله فقرا را دربر می برنهیهز

« های هدفگروه»ها بیشتر در راستای تمرکز منابع بر اند تالش(. با این حال منابع محدود دولتی باعث شده1998

تواند به دست آید و یا یک ت بهترین نتیجه کاهش فقر میای ثابخانوارها یا افراد فقیر باشد. به این ترتیب با هزینه

 3گیریهدف کاهش فقر مشخص با کمترین هزینه به دست آید. این موضوع در ادبیات اقتصاد فقر معروف به هدف

های ها برای برنامهآن نیترمهمهای کاهش فقر مطرح بوده است ولی احتماال . این تالش برای انواع روش4است

شود و در واقع به شکل یک تور نتقالی )یارانه نقدی( است که منجر به افزایش مصرف خصوصی خانوار میپرداخت ا

 (. 2224کند )کوادی، گروش و هودینوت حمایتی کار می

ها در ایران خواهیم داشت. پس از آن منافع و گیری یارانهدر ادامه مطالب ابتدا مروری کوتاه بر تاریخچه هدف

های ها معیاری برای مقایسه روشکنیم چرا که بدون بررسی منافع و هزینهگیری را بررسی میهای هدفهزینه

های انتقالی نخواهیم داشت. در ادامه به تفصیل به تجربه جهانی در موضوع پرداخت اجراشدهگیری و تجارب هدف

 شود.ارائه می گیری برای ایرانروش مناسب هدف شنهادیپای خواهیم پرداخت. در نهایت یارانه

 

 

                                                           
1 World Bank 
2 Coady, Growsh, & Hoddinott 
3 targeting 

استفاده شده است، ما این متن به تبعیت از موسسه عالی آموزش و  targetingمندسازی برای معادل مندی، هدفگیری، هدفدر منابع مختلف از واژگان هدف 4
 کنیم.گیری استفاده می( از واژه هدف1393ریزی )پژوهش مدیریت و برنامه
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 ها در ایرانگیری یارانهتاریخچه هدف -1-5

 طرح و شد گذاشته اجرا مرحله به کاالها یگذارمتیق نظام تحمیلی جنگ شروع و با انقالب اوایل در

ساختار  .شد شروع هاقیمت تثبیت و تورم شتاب مهار هدف با هایارانه پرداخت و اساسی کاالهای بندیسهمیه

گیری داوطلبانه وجود داشت که کاالهای گیری نبود و تنها شکلی از هدفها متکی بر هدفحمایتی این برنامه

شدند کیفیت مطلوبی برای قشر توانمند جامعه نداشتند و مورد استقبال آنان قرار ای )کاالی کوپنی( که ارائه مییارانه

ای استقبال وپن در عمل بسیاری از خانوارها که از کیفیت کاالی یارانهگیری بازار سیاه کگرفت. هرچند با شکلنمی

 برای( 1372-1368) توسعه اول برنامه های قیمتی درکردند به دنبال نقد کردن یارانه خود بودند. حمایت یارانهنمی

 مطرح به منجر 72 دهه اوایل در اقتصادی تعدیل هایسیاست به گرایش .یافت ادامه ریپذبیآس اقشار از حمایت

رسید  خود اوج به هایارانه مقدار توسعه اول برنامه اواخر با این حال در .شد هایارانه حذف به مربوط مباحت شدن

های انرژی های پنهان حاملهای قیمتی پرداختی در قالب یارانهبخش بزرگی از یارانه .(1392 یهدفمندساز)سازمان 

سال قبل از نگارش آن مقاله و یا  15های انرژی باید گیری برای حذف یارانه( اذعان دارد تصمیم1377بود. بخشی )

 یهانهیهزیل اقتصادی برای کاهش های تعدشد. هر چند در ابتدا انگیزهبه عبارتی در نیمه اول دهه شصت اتخاذ می

ها بوده است ولی در طول زمان با شناخته شدن مضرات جانبی دولت و برقراری تراز بودجه هدف اصلی حذف یارانه

های های دیگری نیز برای حذف یارانههای انرژی در موضوعات آلودگی هوا و ترافیک سنگین انگیزهپرداخت یارانه

 (.1389 قیمتی افزوده شد )عینیان

در  .گرفت خود به ایکاهنده روند کشور عمومی بودجه از هایارانه سهم( 1378-1374) دوم توسعه برنامه در

ها برای اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شد. سابقه مند کردن یارانههمین حال تالش برای حذف یا هدف

ها طرح پرداخت نقدی یارانه دد که به دلیل آماده نبودن زیرساختگرها به دولت کارگزاران برمیپرداخت نقدی یارانه

 کردن هدفمند بحث( 1383-1379) توسعه سوم برنامه (. در1392 یهدفمندسازمرغ با شکست مواجه شد )سازمان 

های توسعه بر حذف یارانه قیمتی تاکید شده بود و حتی تری آغاز شد. با وجود اینکه در برنامهبه شکل جدی هایارانه

ها را کردن یارانه اندهدفنیز این موضوع مدنظر قرار گرفته بود در نهایت دولت  1382قانون بودجه سال  5در تبصره 

مختلف اجرایی ننمود.  هایدهک درآمدی آمار نبود و پذیرآسیب اقشار شناسایی نشدن همچون مشکالتی دلیل به

  .نشد اجرا مشابه دالیلی به هم( 1388-1384)توسعه  چهارم برنامه این موضوع در

در حوزه مهم اقتصاد کالن را  7ها یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی دولت نهم بود که کردن یارانه هدفمند

الیحه از سوی دولت نهم جمهوری  صورتبه 1387ها در زمستان سال کردن یارانه هدفمند. قانون گرفتیبرم

اسالمی ایران ارائه شد و پس از نزدیک به یک سال بحث و بررسی با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای 
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اقتصادی از های اظهار اطالعات (. در راستای اجرایی شدن این قانون فرم1392اسالمی رسید )نیلی و همکاران 

نفر تکمیل شد. در این پرسشنامه  68482757میلیون خانوار برای  22توسط نزدیک به  1389تا مهر  1387تابستان 

ای تمامی خانوارهای ایرانی بوده است )نیلی و همکاران آوری اطالعات درآمدی و سرمایه( سعی بر جمع1)شکل 

پذیر نبودن گیری است. در نهایت به دلیل امکاننامه هدفهای آغازین یک بر( و در واقع شواهدی از گام1392

های نقدی ، اطالعات جمع شده در این مرحله در عمل استفاده نشد و پرداخت یارانهشدهارائهبررسی صحت اطالعات 

 گیری انجام شد.بدون هدف

 ی کشورآوری اطالعات اقتصادی خانوارهاپرسشنامه اطالعات افراد خانوار طرح جمع -1-1 شکل

 

ها در واقع کردن یارانه هدفمندنام  باوجوداجرایی شد.  1389آذر  28ها از تاریخ کردن یارانه هدفمنداجرای قانون 

آوری اطالعات دارایی و مالی خانوار که در عمل استفاده نشد( که ارتباط با جمع جزبهاین برنامه اجرایی هیچ بخشی )

های نقدی بدون های قیمتی انرژی به یارانهگیری داشته باشد نداشت. در واقع آنچه اجرا شد تبدیل یارانههدف

هزار ریال  455نقدی ماهانه  گیری افراد نیازمند بود. با اجرایی شدن این قانون و با پرداختهرگونه شناسایی و هدف

نقدی جهان در ایران اجرا شده  های یارانهترین برنامهبه ازای هر فرد عضو تمامی خانوارهای ایرانی، یکی از بزرگ

انرژی و دیگر کاالها، پرداخت یارانه نقدی به  یهاحاملهای پنهان و آشکار نظر از یارانهای که صرفگونهاست. به

ن مشکالت دولت )به لحاظ تامین هزینه( تبدیل شده است. در ادامه اجرای این قانون و بر اساس ترییکی از بزرگ

نقدی از طریق شناسایی و حذف  یاارانهیهای ، دولت موظف شد نسبت به کاهش هزینه1393قانون بودجه سال 
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آوری برخی اطالعات یز با جمعگیری( اقدام نماید. در این مرحله نخانوارهای برخوردار )و در واقع نوعی از هدف

ای و درآمدی خانوار، سعی بر کاهش متقاضیان یارانه نقدی از طریق انصراف بوده است. در ادامه وزارت کار، سرمایه

خانوارهای ایرانی به صورت تدریجی اقدام به  یهاییداراای از رفاه و تامین اجتماعی با گردآوری چند پایگاه داده

درصد کوچکی از کل جمعیت را  شدهحذفهای غنی کرده است. با این وجود تعداد خانوارهای حذف یارانه خانوار

ها در ایران است. بدین ترتیب بحث شناسایی و گیری یارانهدهد. این در واقع اولین تجربه هدفتشکیل می

 انده است. باقی م نشدهحلها تالش و کوشش موضوعی گیری خانوارهای نیازمند همچنان پس از دهههدف

گیری شده در حال اجرا هدف صورتبههای حمایتی کمیته امداد امام خمینی در سطح بسیار محدودتری برنامه

گیرند که به دلیل مواردی از قبیل هایی تحت حمایت قرار میهستند. در طرح مددجویی امداد امام خمینی خانواده

سرپرست، بیماری سرپرست، اشتغال به خدمت  یرافتادگازکافوت سرپرست، طالق، مفقودی یا متارکه سرپرست، 

آور خانوار و نظایر آن قادر به تامین مخارج اولیه آور خانوار، زندانی شدن سرپرست یا نانسرپرست یا نان فهیوظنظام

ها آنزندگی خانواده نیستند.  در طرح دیگری کلیه سالمندان نیازمند )و افراد تحت تکفل آنان( مقیم روستا که سن 

 ینیامام خم امدادگیرند )کمیته سال و بیشتر است تحت حمایت انواع خدمات حمایتی مستمر این نهاد قرار می 62

1392 .) 

 گیریمنافع هدف -1-3

های رفاهی است که هدف آن افزایش منافعی است که افراد و گیری ابزاری جهت افزایش کارایی برنامههدف

( برای توضیح این 2224چارچوب یک بودجه محدود دریافت کنند. کوادی و همکاران ) توانند درخانوارهای فقیر می

میلیون نفر از آنان فقیر  32میلیون نفر را که  122کنند: برای یک کشور با جمعیت موضوع مثالی فرضی مطرح می

دالر است. بدون  میلیون 322ای نیز شده برای یک برنامه یارانههستند در نظر بگیرید. بودجه درنظرگرفته

دالر پرداخت  12توان به هر فقیر دالر خواهد بود. اگر برنامه فقط مختص فقرا باشد می 3گیری، یارانه هر فرد هدف

میلیون دالر پرداخت  92دالر را با صرف بودجه تنها  3توان به فقرا همان کرده و کل بودجه را مصرف نمود و یا می

 (.2کرد )شکل 
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 گیریگیری و بدون هدفها با هدفمقایسه توزیع یارانه -5-1 شکل

 
 

 

 
 

 گیری سه ویژگی زیر است.در حالت کلی انگیزه اصلی هدف

 سازی کاهش در فقر یا در حالت کلی افزایش رفاه: انگیزه بیشینههدف 

  :بودجه محدود برای مبارزه با فقرمحدودیت بودجه 

 هامنتفعین تحت پوشش طرح و سطح کمکبستان بین تعداد : بدههزینه فرصت 

ای دارد که همانا انتقال منابع بیشتر به ها بازدهی بالقوهگیری یارانهدهند هدفاین سه ویژگی نشان می

گیری نیست. در ای تنها مزیت هدفهای یارانهخانوارهایی است که بیشترین نیاز را دارند. کم کردن بودجه کل برنامه

مطمئنا خانوارهای  کهیدرحالدالر نتواند برخی خانوارهای بسیار فقیر را به خطر فقر برساند،  3 مثال فوق ممکن است

نیز مشخص است. در نمودارهای این شکل محور  3بیشتری به خط فقر نزدیک خواهند شد. این موضوع در شکل 

با هدف گیری
کل جمعیت

میلیون نفر۱۰۰

۳۰۰: کل بودجه
میلیون دالر

:هر غیرفقیر
دالر۰

:هر فقیر
بدون هدف گیریدالر۱۰

۱۰۰کل جمعیت 
میلیون نفر

:کل بودجه
میلیون دالر۳۰۰

۳: هر غیر فقیر
دالر

:هر فقیر
دالر۳

با هدف گیری
کل جمعیت

میلیون نفر۱۰۰

۹۰: کل بودجه
میلیون دالر

:هر غیرفقیر
دالر۰

:هر فقیر
دالر۳
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مد پس از اجرای برنامه اعطای یارانه افقی میزان درآمد خانوار پیش از اجرای برنامه یارانه و محور عمودی میزان درآ

آل پرداخت یارانه به تمامی خانوارهایی است که زیر خط فقر قرار دارند و ای ایدهاست. در این شکل برنامه یارانه

 میزان یارانه بهینه نیز به میزان فاصله درآمد این خانوارها تا خط فقر است. 

 

 های پرداخت یکنواختهای نظامناکارایی -3-1 شکل

 

 های پرداخت یارانه یکنواخت هستند:در واقع دو نوع ناکارایی همراه با نظام

 چهارگوش خانوارهای غیرفقیر مبلغی دریافت می( کنندabed.) 

 مثلث برخی خانوارهای فقیر مبلغی کمتر از شکاف فقر خود دریافت می( کنندbcz .) 

آل با یک سطح مشخص از ای یکنواخت از حالت ایدههای یارانهها نتیجه کاهش فقر برنامهدر نتیجه این ناکارایی

گیری برای حذف برخی از افراد غیرفقیر از برنامه برای استفاده از به یک برنامه هدف جهیدرنتبودجه کمتر است. 

 ز داریم.برای کمک به خانوارهای بسیار فقیر نیا آزادشدهمنابع 

 گیریهای هدفهزینه-1-9

کارا و نسبتا ارزان  سمیمکانگیری برای کاهش فقر، بستگی به امکان دسترسی به یک های هدفاثرگذاری برنامه

تری را به فقیران اختصاص ها را کاهش و منابع مالی بیشبرای شناسایی فقیران دارد که بتوان با استفاده از آن هزینه
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گیری شناسایی کند که تمامی فقرا با هدفآل را گزارش میدر واقع یک حالت ایده 2شده در شکل داد. مثال ارائه 

آوری اطالعات برای دانستن اینکه چه کسی نیازمند است هزینه اند. در واقع جمعشده و مورد حمایت مالی قرار گرفته

گیری همراه با های هدفمل تمامی برنامهدقیق هستند. در ع ندرتبهدارد و حتی با این هزینه معموال اطالعات 

گیری، معیارهایی وجود دارد که به شرح زیر است )سوری ی هدفخطاهایی هستند. برای ارزیابی عملکرد برنامه

1388 .) 

 کننده تعداد افراد غیرفقیری است که تنها به دلیل خطای نوع اول یا خطای شمول: این خطا مشخص

 اند.دهتشخیص غلط، مشمول برنامه ش

 کننده تعداد افراد فقیری است که باز هم به خطای نوع دوم یا خطای عدم شمول: این خطا مشخص

 اند. دلیل تشخیص غلط، مشمول برنامه نشده

کنند. عملکرد ( به آن اشاره می2215) 5گیری وجود دارد که دِوِره و همکاراننکته ظریفی در بررسی عملکرد هدف

گیری در یک برنامه حقوق تواند از دو دیدگاه بررسی شود که با مثال بررسی عملکرد هدفگیری میبرنامه هدف

 شود:تر میبازنشستگی اجتماعی تفاوت این دو دیدگاه واضح

 سال سن  62ند باالی کبر پایه معیارهای شمول )آیا هر فردی که بازنشستگی اجتماعی دریافت می

 کنند؟(سال سن بازنشستگی اجتماعی دریافت می 62دارد؟ آیا تمامی افراد باالی 

  هایی برای دسترسی به افراد فقیر )چند درصد افراد باالی نماینده عنوانبهبر پایه دقت معیارهای شمول

 داد؟( سال سن باید انجام 62سال واقعا فقیر هستند؟ چه کاری برای فقرای زیر  62

گیری باید مدنظر قرار گیرد معلوم نیست و در اکثر مواقع اینکه کدام دیدگاه باید در ارزیابی عملکرد برنامه هدف

ها مورد توجه هستند. دیدگاه دوم به طراحی نظام حمایتی و دیدگاه اول به اجرای آن مربوط هر دو این دیدگاه

 شود. می

بندی های ذیل تقسیمتوان به دستهگیری را میهای هدفایی است. هزینههگیری مواجه با هزینههر برنامه هدف

 کرد. 

 6مثال برای اجرای آزمون ابزار نمایه طوربهآوری اطالعات، های جمعشامل هزینه های اجرایی:هزینه 

ها به این معنی است که بخش کمتری از هایی برای تهیه نقشه فقر. این هزینهخانوارها یا اجرای آمارگیری

                                                           
5 Deverux, et al 
6 proxy means testing 
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های ماند تا در اختیار منتفعان طرح قرار گیرد. در کل انتظار داریم افزایش هزینهای باقی میبودجه یارانه

 گیری را افزایش خواهد داد.آوری اطالعات دقت هدفجمع

تر های انتقالی با استفاده از روشی دقیقمند از برنامه کمکست با محدودتر شدن خانوارهای بهرهممکن ا

های طرح کاهش یا مطلق یا نسبی از کل هزینه صورتبههای اجرایی کمتر گیری، هزینهبرای هدف

 . 7افزایش یابد

 شوند. به طول هایی میهای انتقالی متحمل هزینهخانوارها نیز برای دریافت کمک: خصوصی یهانهیهز

کار عمومی همراه با هزینه فرصت درآمدهای دیگر است. در صف ایستادن نیز متضمن  یهابرنامهمثال 

هایی چون دریافت کارت هایی از همان نوع هرچند کمتر است. خانوارها ممکن است مواجه با هزینههزینه

های رفت و آمد ملی یا شواهد سکونت یا معلولیت برای برخورداری از خدمات برنامه باشند. همچنین هزینه

های خصوصی که باشد. هزینه توجهقابلبه دفاتر مربوطه بررسی نیز ممکن است برای برخی خانوارها 

به  ژهیوبهبسیار مهم باشند.  توانندشوند، میهای رفاهی مورد غفلت واقع میمعموال به هنگام بررسی برنامه

اعمال خانوارها )همچون  هیبر پاباشد که  8های خودانتخابیهای بر پایه روشهنگام استفاده از برنامه

های ( هزینه412ص.  1995) 9های مدرسه( باشد. بر اساس برآوردهای دوکلوسشرکت فرزندان در کالس

 باوجودرسد حتی می شدهمصرفبریتانیا تا حدود یک پنجم کل منابع « 12مزایای مکمل»خصوصی برنامه 

 کند. های خودانتخابی استفاده نمیاینکه این برنامه از روش

 شوند. در واقع ممکن است خانوارها شناخته می های غیرمستقیمهزینه عنوانبهمعموال ها: های انگیزههزینه

ای که تنها به رفتارهای خود نشان دهند. برای مثال برنامه برای مشمول برنامه رفاهی شدن تغییری در

گیرد ممکن است باعث شود برخی عرضه نیروی کار خانوارهای با درآمدی کمتر از یک حد کمینه تعلق می

ها مصرف بسیار باالتر های انگیزهخود را کاهش دهند تا مشمول برنامه شوند. یک مثال دیگر هزینه

(، جابجایی و 2224 11های انتقالی خصوصی )جنسن(، حذف کمک1389عینیان ای )کاالهای یارانه

های مدرسه یا مثال در مورد شرکت در کالس طوربهمهاجرت و یا اختصاص منابع برای گزارش اشتباه )

ها در مورد عرضه نیروی کار در کشورهای های انگیزههزینه نکهیباامراجعه به کلینیک بهداشت( است. 

ها شاید در کشورهای در حال توسعه چندان (، این هزینه2223و  1992اغلب مهم است )موفیت  هافتیتوسعه

                                                           
 کوادی و همکاران را ببینید.  7برای توضیحات بیشتر ص  7

8 self selection 
9 Duclos 
12 Supplemental Benefit 
11 Jensen 
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نیروی کار نیز باید به هنگام طراحی سازوکارهای  13های ضدانگیزشی. در هر صورت هزینه12مهم نباشند

جمعیت نسبت  داشتننگه، ناآگاه یزشیضد انگهای های کاهش هزینهقرار گیرند. یکی از راه مدنظراجرایی 

مثال مردم بدانند شرط  طوربههای رفاهی است. یعنی های برنامهبه جزئیات شرایط برخورداری از کمک

است ولی جزئیات اینکه معیارهای شناسایی فقر چیست برای آنان ناشناخته باشد. البته « فقر»حمایت برنامه 

ریزی برنامه بر های رفاهی است. پایهی برنامهچنین عدم شفافیتی خود یکی ویژگی نامطلوب در طراح

آوری شده است، روش دیگر از بین بردن آثار ضدانگیزشی است، با هایی که از قبل از برنامه جمعاساس داده

 سازد. ها این روش را ناکارا میای افراد برخوردار از حمایتاین حال نیاز به بازبینی دوره

 شوند که شناسایی فقرا، به معنی اعالم عمومی فقیر بودن ناشی می : از آنجاییهای اجتماعیهزینه

هاست که ممکن است تبعات اجتماعی خاصی داشته باشد. اگر خانوارهای بسیار فقیر بدین دلیل از آن

هایی ویژه در مورد برنامه صورتبهها سرباز زنند، کارایی برنامه پایین خواهد آمد. این موضوع دریافت کمک

 تر است.گیرند مهم( در نظر می1988 14)سن« هاقابلیت»نبود  عنوانبهرا بر اساس ایده آمارتیا سن  که فقر

 ییهابرنامهتواند باعث حذف حمایت گسترده از چنین : حذف خانوارهای طبقه متوسط میهای سیاسیهزینه 

گیری به معنی از سوی دیگر هدف نباشد. البته دارادامهدهندگان تامین نظر رای واسطهبهشود و امکان دارد 

حمایت فقط آنان که نیازمندند ممکن است از طرق دیگری همچون احساس عدالت اجتماعی، مزاحمت 

تر سرقت اموال، افزایش پایداری سیاسی و یا مالیات کمتر باعث جلب حمایت کمتر متکدیان، احتمال پایین

های ذینفع که یا تواند از سمت گروهیسیاسی طبقه متوسط شود. از سوی دیگر حمایت سیاسی م

مثال معموال کشاورزان و معلمان  طوربهکنندگان برنامه و یا حامیان منتفعان آن هستند فراهم شود. تامین

 های تغذیه در مدارس هستند.حامی برنامه

گیری های مختلف هدفسیاسی مختلف و با روش-گیری تحت شرایط اقتصادیهای هدفاهمیت نسبی هزینه

های است باالست. هزینه ازیموردنبررسی فردی یا خانوار  کهیهنگامهای اجرایی متفاوت است. برای مثال هزینه

های صوصی به هنگام استفاده از روشهای خبندی کمتر است. هزینههای دستهانگیزشی به هنگام استفاده از روش

ها باید تواند متفاوت باشد، تمامی آنها میخودارزیابی بیشتر است. با توجه به اینکه نوع و تاثیر هر یک از این هزینه

 گیری مدنظر قرار گیرند.به هنگام طراحی سازوکار و هدف

 
                                                           

 کوادی و همکاران را ببینید.  9برای توضیحات بیشتر ص  12
13 disincentive 
14 Sen 



  

13 

 

 

 های حمایتیانواع روش-1-5

شود؛ چرا که در عمل های حمایتی ارائه میگیری، مروری کوتاه بر روشهای هدفپیش از پرداختن به انواع روش

مثال توزیع وعده  طوربهگیرد. بخشی از روش حمایتی و در چارچوب آن قرار می عنوانبهگیری های هدفروش

  .برداردگیری را در غذایی در مدارس، خود در داخل خود نوعی هدف

 طوربههای حمایتی دارد که (.مرور مفصلی بر روش1393ریزی )موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 ارائه شده است. 1خالصه در جدول 

 های حمایتیمروری کلی بر روش -1-1جدول 

  بندی جزئیدسته بندی کلیدسته
های برنامه

پرداخت انتقالی 

 نقد و شبه نقد

های نقدی به ازای تطبیق با شرایط دریافت کمک انتقالی شرطی های پرداختبرنامه
 خاص در رابطه با آموزش و بهداشت

های پرداخت انتقالی برنامه
 غیرشرطی

 های خاصی باشد.ممکن است محدود به گروه

 های انتقالی بر پایه نیازپرداخت 

 های حمایتی افراد مسن بدون بازنشستگیبرنامه 

 خانوارهزینه برنامه کمک 

 های بن غذابرنامه 

های برنامه

 پرداخت کاالیی

 جیره غذایی
 برنامه غذایی مدارس

 برنامه اورژانسی مواد غذایی

 

های یارانه برنامه

 قیمتی عمومی

های قیمتی غیرمستقیم حمایت

 سراسری برای غذا
 نشدهگیریای هدففروش یارانه

 یارانه انرژی و آب و برق

 

های برنامه

از معافیت 

 پرداخت هزینه

  

های کار برنامه

 عمومی
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های پرداخت انتقالی نقد و شبه نقد و پرداخت کاالیی با یکدیگر در میزان آزادی انتخاب افراد است. تفاوت برنامه

توانند های نقدی، افراد کامال قدرت انتخاب دارند، در شبه نقد مانند بن غذا کاالهای خاصی را میدر پرداخت

های به کاالهایی است که برنامه تعیین کرده است. در برنامه خریداری کنند. در پرداخت کاالیی، انتخاب افراد محدود

آموزش و بهداشت، از پرداخت نقدی  ازجملهگذاری در سرمایه انسانی، سرمایه شرطبهپرداخت انتقالی شرطی، خانوار 

فواید  های شرطی، این است که خانوار فقیر فاقد اطالعات الزم در موردشود. زیربنای نظری پرداختمند میبهره

بلندمدت استفاده از خدمات پیشگیرانه بهداشت و آموزش و پرورش است، یا اینکه منافع پدر و مادر با منافع فرزندان 

 متفاوت است. 

های گیری انجام شوند. البته تفاوت برنامهگیری شده و بدون هدفتوانند به دو شکل هدفها میاغلب این روش

توانند ها نیز میگیری به دلیل ذات عمومی بودنشان است، ولی این برنامهد هدفیارانه قیمتی عمومی، در عدم وجو

 عنوانبهگیری درون خود باشند. شامل نوعی هدف تیدرنهابا توجه به الگوی مصرف و نیازهای افراد تعیین شده و 

های پایین در ای دهکخانواره مورداستفادههای انرژی متفاوت افزایش قیمت حامل یهابرنامهتوان به مثال می

های انرژی، یارانه قیمتی نفت سفید و گاز مایع همچنان ایران اشاره کرده که بنا بود در کنار آزادسازی قیمت حامل

گیری ضمنی را در خود دارد. بر اساس بررسی موسسه عالی آموزش و نوعی هدف درواقعوجود داشته باشد که 

های راترین روش حمایتی در نیل به اهداف با کمترین انحراف، برنامه(.کا1393ریزی )پژوهش مدیریت و برنامه

اکنون در ایران در حال انجام است، یک برنامه انتقال نقدی اند. از سوی دیگر آنچه همانتقال نقدی مشروط بوده

ست. بر این ( اردیگیبرمگیری بسیار وسیع که بخش بزرگی از جمعیت را در گیری )یا با هدفغیرمشروط بدون هدف

های های انتقال نقدی مشروط و غیرمشروط خواهد بود، هرچند که روشاساس در ادامه مطلب تمرکز بیشتر بر برنامه

 های حمایتی نیز بررسی خواهند شد. گیری دیگر برنامههدف
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 گیریطراحی فرایند هدف-1-6

نیاز به یک سری از تصمیمات از انتخاب گیری برای یک برنامه حمایت اجتماعی انتخاب سازوکار مناسب هدف

دادن به سواالت زیر گیری را شامل پاسخ( فرایند هدف2215معیارهای شمول تا نظارت بر نتایج برنامه دارد. دوره )

 داند:می

 هدف برنامه حمایتی چیست؟ .1

ا های معیشتی، حمایت از گروهی بمثال: ارتقای سطح معیشت و کاهش فقر، حمایت در برابر شوک

 پذیری خاص.آسیب

 گیری چیست؟هدف فرایند هدف .2

ها به دالیل دیگر همچون حمایت از افراد گیری فقر(، یا هدایت کمکمثال: دسترسی به فقرا )هدف

 مسن.

 گیرد؟چه کسی در مورد معیارهای شمول تصمیم می .3

 مداران، جوامع )شوراهای روستایی، ...(.مثال: مدیران اجرایی برنامه، سیاست

 ارهای شمول چیستند؟معی .4

 مثال: فقر، سن، معلولیت، بیکاری، شهروندی.

 افتد؟شناسایی منتفعین چه زمانی اتفاق می .5

 مثال: قبل از انتقال یا همزمان با انتقال نقدی.

 دهد؟چه کسی شناسایی منتفعین را انجام می .6

 ها، جوامع یا خود منتفعین.مثال: تکنوکرات

 گیری وجود دارد؟د هدفچه اطالعاتی برای کمک به فراین .7

 ایدر چه سطحی از تفکیک و با چه تواتری، با چه کیفیتی و با چه هزینه

 رسد؟ های حمایتی واقعا به افرادی که واقعا مشمول هستند/ به افرادی که واقعا فقیرند میآیا کمک .8

 ؟اندبزرگخطاهای شمول و عدم شمول تا چه حد 

 تند؟گیری چیسهای مالی فرایند هدفهزینه .9

 چه بخشی از بودجه برنامه صرف برنامه شناسایی شده است؟

 ؟اندستیچگیری اثرات ثانویه فرایند هدف .12

 های اجتماعی شده است؟آیا حذف برخی افراد باعث تنش
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 هفت سوال ابتدایی در مورد اجرای برنامه شناسایی و سه سوال نهایی در مورد ارزیابی برنامه است.  

 

 گیریهدفهای انواع روش-1-7

های مختلفی را کند و اکثر کشورها برنامهگیری برای کاهش فقر در کشورهای مختلف فرق میهای هدفبرنامه

گیری هدف واحدی را دنبال های هدفهمه روش حالنیباااند. برای رسیدن به هدف اولیه کاهش فقر اجرا کرده

 هاستآن، در نحوه اجرای هابرنامه. اختالف عمده بین کنند، و آن شناسایی صحیح و موثر خانوارهای فقیر استمی

)چگونگی انتخاب گروه هدف، معیار صالحیت شرکت در برنامه و همچنین ابزارهایی که برای انتقال منافع و مزایا به 

رایط های اجرایی، شمختلف، به علت اختالف در ظرفیت یهابرنامهگیرند(. این تنوع در قرار می مورداستفادهفقیران 

( پاسخ به هفت سوال 2215ای کشورهاست. دوره )های بودجهسیاسی و دسترسی به اطالعات الزم و محدودیت

شناسد. گیری میهای هدفمعیار تفکیک روش عنوانبهدر بخش قبل در مورد اجرای برنامه شناسایی را  شدهمطرح

گیری است و اگر پاسخ به سوال ششم مثال اگر پاسخ به سوال سوم جوامع باشد، ارزیابی اجتماعی روش هدف طوربه

ها را گیری یارانههای هدف( روش1388گیری خودگزینشی انتخاب شده است. سوری )خود منتفعین باشد روش هدف

دسته کلی تقسیم  3را به  هاآن( 1393ریزی )دسته و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه 5به 

های پرداخت انتقالی نقدی در جهان را به های مورد استفاده در برنامه( روش2229. فیزبین، شادی و فریرا )15کنندمی

 اند: بندی نمودهدسته کلی زیر تقسیم 5

 16بندیبر پایه دسته 

o 17جغرافیایی 

o غیره 

 18شناسایی خانوار 

o 19آزمون ابزار نمایه 

o 22هآزمون نمای 

                                                           
 ( را ببینید.1.1، جعبه توضیحات 2215گیری دوره )های هدفبندی روشبرای مشاهده انواع تقسیم 15

16 categorical 
17 geographic 
18 household identific×ation 
19 proxy means test 
22 means test 
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o 21ارزیابی اجتماعی 

ها استفاده همزمان از چند روش و یا ترکیبی از آن طوربهتواند آن است که یک برنامه می توجهقابلنکته 

موارد زیر نیز  ازجملهگیری های هدفهای دیگر حمایتی از دیگر روش(. از سوی دیگر برخی برنامه2نماید)جدول 

 (.1388اند )سوری استفاده کرده

 گیری از طریق کاالهدف 

 گیری خودگزینشیهدف 

روشی مجزا  عنوانبههای فوق باشد را ای از روش( همچنین روش ترکیبی را که ترکیبی از مجموعه2215دوره )

دهد برنامه حمایت پرداخت انتقالی را نمایش می 39در  مورداستفادهگیری های هدفروش 2کند. جدول معرفی می

مورد  23بندی جغرافیایی که به نام نقشه فقر معروف است استفاده شده است. ها از روش دستهمورد از آن 31که در 

گرفت در اکثر توان نتیجه با توجه به این جدول می درواقعاند. ها از روش آزمون ابزار نمایه استفاده کردهاز این برنامه

 قرار گرفته است.  مورداستفادهگیری برنامه بیش از یک روش هدف

  

                                                           
21 community assessment 
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 های پرداخت انتقالی نقدی در جهانگیری در برنامههای هدفروش -5-1جدول 

شناسایی  بندیبر پایه دسته /کشور:برنامهمنطقه

 خانوار

ی
یای

راف
جغ

 

ره
غی

 

یه
ما

ر ن
زا

 اب
ن

مو
آز

 

یه
ما

ن ن
مو

آز
ی 
اع

تم
اج

ی 
یاب

رز
ا

 

 افریقا
   ×  × 22پذیربورکینافاسو: کودکان یتیم و آسیب

 ×   پذیراضافه نمودن کودکان یتیم و آسیب × 23پذیرکنیا: انتقال نقدی برای کودکان یتیم و آسیب

 ×  ×   24نیجریه: مراقبت از فقرا

 آسیای شرقی و اقیانوسیه
   ×  × 25کامبوج: پروژه حمایت بخش آموزش کامبوج

 ×  × های قومیجنسیت و اقلیت × 26بنیاد ژاپن برای کاهش فقرکامبوج: 

 ×   جنسیت × 27های امنیت اجتماعیاندونزی: شبکه

   ×  × 28خانواده فیلیپینی امرارمعاشفیلیپین: برنامه 

 اروپا و آسیای مرکزی
   ×   29های اجتماعیترکیه: پروژه کاهش ریسک

 امریکای التین و کارائیب
 32برنامه خانوادهآرژانتین: 

 
× 

 
منتفعان با دو فرزند و بیشتر برنامه جفس و 

ابتدایی یا  باسوادجفاس؛ سرپرست خانوار 
   × کمتر

    ×  31بولیوی: خوانیتو پینتو

  ×   × 32برزیل: بسته تغذیه

  ×   × 33برزیل: بسته مدرسه

  ×   × 34برزیل: بسته خانواده

  ×    35کنی کار کودکانبرزیل: برنامه ریشه

                                                           
22 Orphans and Vulnerable Chirldern 
23 CT-OVC: Cash Transfer for Orphans and Vulnaerable Children 
24 COPE: Care of the Poor 
25 CESSP: Cambodia Education Sector Support Project 
26 JFPR: Japan Fund for Poverty Reduction 
27 JPS: Jaring Pengamanan Sosial 
28 PKH: Program Keluarga Harapan 
29 SRMP: Social Risk Mitigation Project 
32 Programa Familias 
31 Juancito Pinto 
32 Bolsa Alimentação 
33 Bolsa Escola 
34 Bolsa Família 
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   ×   36شیلی: همبستگی شیلی

   × خارج از نظام تامین اجتماعی  37شیلی: یارانه خانواده واحد

   ×  × 38کلمبیا: خانواده در عمل

   ×  × 42بوگوتا 39کلمبیا: یارانه مشروط به حضور در مدرسه

   ×  × 41جمهوری دومینیکن: همبستگی

های کمکجمهوری دومینیکن: هیأت مدیره مدرسه / 
 ×    × 42تشویقی به حضور در مدرسه

   ×   43اکوادور: پاداش توسعه انسانی

   ×  × 44السالوادور: شبکه همبستگی

   ×  × 45گواتماال: پیشرفت خانواده من

   ×  × 46هوندوراس: برنامه کمک هزینه خانواده

   ×   47جاماییکا: برنامه پیشرفت از طریق بهداشت و آموزش

   ×  × 48هافرصتمکزیک: 

   ×  × 49نیکاراگوئه: مراقبت از بحران

   ×  × 52نیکاراگوئه: شبکه امنیت اجتماعی

   ×  × 51هاپاناما: شبکه فرصت

گذاری اجتماعی )رفاه( / برنامه سرمایه 52پاراگوئه: تکوپوریا
     × 53پاراگوئه دو

 ×    × 54پرو: باهم

 خاورمیانه و شمال افریقا
    جنسیت × 55توسعه آموزش پایهیمن: پروژه 

                                                                                                                                                                                 
35 PETI: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
36 Chile Solidario 
37 SUF: Subsidio Unitario Familiar 
38 Familias en Acción 
39 SCAE: Subsidio Condicionado a la Asistencia Escolar 
42 Bogotá  
41 Solidaridad 
42 TAE/ILAE: Tarjeta de Asistencia Escolar/Incentivo a la Asistencia Escolar. 
43 BDH: Bono de Desarrollo Humano 
44 Red Solidaria 
45 Mi Familia Progresa 
46 PRAF: Programa de Asignación Familiar 
47 PATH: Program of Advancement through Health and Education 
48 Oportunidades 
49 Atención a Crisis 
52 RPS: Red de Protección Social 
51 Red de Oportunidades 
52 Tekoporã 
53 PROPAIS II: Programa Paraguayo de Inversiones Sociales (Phase II) 
54 Juntos 
55 BEDP: Basic Education Development Project 
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 آسیای جنوبی
    جنسیت × 56بنگالدش: برنامه کمک دبیرستان دختران

 ×    × 57هزینه تحصیلی آموزش ابتداییبنگالدش: برنامه کمک

 ×    × 58بنگالدش: دسترسی به کودکان خارج از مدرسه

   × جنسیت × 59هند )هاریانا(: دختر شما پول شماست

   × منتفعان برنامه حمایت غذایی  62برنامه حمایت کودکپاکستان: 

پاکستان: مشارکت در آموزش از طریق شمای کارافرینانه 
 61شدهپذیران حذفبرای آسیب

×    × 

/ برنامه  62پاکستان: برنامه اصالحات پنجاب بخش آموزش
 63شهریه مدرسه دختران پنجاب

    جنسیت ×

      (2229)منبع: فیزبین، شادی و فریرا 

هایی جغرافیایی نرخ فقر در بخش کهیهنگامگیری بستگی به وضعیت فقر در کشور دارد. های هدفکارایی روش

( در مورد 2226) 64مثال هاندا و دیویس طوربهگیری جغرافیایی مفید است. باال و متمرکز است استفاده از روش هدف

 نویسند:می نیچننیاگیری در نیکاراگوئه و مکزیک هدف

درصد است. در  72نرخ فقر در جوامع هدف در نیکاراگوئه و بخش روستایی مکزیک نزدیک به 

این حالت هزینه اضافه شناسایی افراد، فایده کمی از نظر کارایی دارد. با گسترش برنامه به 

یری گتواند معتبر باشد و فایده نسبی هدفگیری جغرافیایی صرف نمیمناطق کمتر فقیر، هدف

 یابد.در سطح خانوار افزایش می

 .65گیردگیری به تفصیل مورد بررسی قرار میهای هدفدر ادامه هر یک از روش

 آزمون نمایه-1-7-1

شود. )گروش و گیری شناخته میاستاندارد طالیی هدف عنوانبهشده معموال آزمایییک آزمون نمایه راستی

آوری تقریبا تمامی اطالعات در مورد درآمد و/یا ثروت خانوار است و این ( این روش به دنبال جمع2228 66همکاران

                                                           
56 FSSAP: Female Secondary School Assistance Program 
57 PESP: Primary Education Stipend Program 
58 ROSC: Reaching Out-of-School Children 
59 Apni Beti Apna Dhan 
62 CSP: Child Support Program 
61 Participation in Education through Innovative Scheme for the Excluded Vulnerable 
62 PESRP: Punjab Education Sector Reform Program 
63 Punjuab Female School Stipend Program 
64 Handa & Davis  

  منابع اصلی توضیح روشهای هدفگیری عبارتاند از گروش و همکاران )2228(، کوادی، گروش و هودینوت )2224( و دوره )2215(.65
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توان همکاری های داده مناسب وجود دارند و میپایگاه کهیهنگامکند. آزمایی میاطالعات را با منابع مستقل راستی

های داده ثبت کننده با پایگاهیگاه داده سازمان حمایتبین سازمانی مناسبی ایجاد کرد، اطالعات از طریق اتصال پا

چنین  کهیدرصورتآزمایی کرد. های مشابه راستیهای تامین اجتماعی و سازمانامالک، نهادهای مالیاتی، سازمان

آب و برق و عوارض و مالیات را  شدهپرداختشود کپی قبوض امکانی فراهم نباشد معموال از خانوارها درخواست می

 13کنند، های شناسایی را ارائه می( که جدول توزیع فراوانی روش2212تحویل دهند. کینگیو، بایبای و لیینگ )

 ها متعلق به کشور امریکاست.اند که تمامی آنآزمایی را ثبت کردههای آزمون نمایه با راستیگزارش از استراتژی

نیز چندان غیرعادی نیست. برخی از مواقع واقعا آزمایی یا آزمون نمایه ساده آزمون نمایه بدون راستی

کند ولی برخی از مواقع کند یادداشت میآزمایی وجود ندارد و کارمند برنامه تنها آنچه را متقاضی عنوان میراستی

ده ای از درآمد و ثروت آنان است( را مشاهکند تا کیفیت زندگی خانوار )که آینهکارمند اجتماعی به خانوار مراجعه می

کیفی معتبر هستند یا نه. بنابه گزارش کینگیو، بایبای و  صورتبهکند و مشخص کند آیا اطالعات عنوان شده 

 ( این روش در کشورهای اروپایی، امریکای جنوبی، آسیا و اقیانوسیه و افریقا استفاده شده است. 2212) 67لیینگ

ولی این روش معموال هنگامی دقیق است که سطح تواند بسیار دقیق باشد، در بهترین حاالت آزمون نمایه می

های اقتصادی ثبت شده باشند. همچنین این روش به لحاظ اجرایی به سواد جامعه بسیار باال باشد و تمامی تراکنش

 آزمایی بسیار پرهزینه است. از معایب دیگر این روش ترغیب کار نکردن است. هنگام راستی

آزمایی باشد و همچنین شکلی از قابل راستی اظهارشدهمناسب است که درآمد این روش تنها در صورتی  تیدرنها

های خودگزینشی تعداد متقاضیان خارج از گروه هدف را محدود نگاه دارد، همچنین ظرفیت اجرایی باال محدودیت

 های اجرایی آزمون نمایه را توجیه کنند.قابل توجه باشند که هزینه چنانآنبوده و مقادیر پرداختی 

 آزمون ابزار نمایه-1-7-5

همچون مکان و کیفیت محل زندگی خانوار،  مشاهدهقابلهای آزمون ابزار نمایه بر اساس یک سری از ویژگی

ک امتیاز به خانوار متقاضی اختصاص دارایی کاالهای بادوام، ساختار دموگرافیک، تحصیالت و اشتغال افراد بالغ آن ی

های آماری )تحلیل رگرسیون یا تحلیل ها از تحلیلدهد. متغیرهای مورد استفاده برای این موضوع و ضرایب آنمی

شود که اجرای این آمارگیری برای تمامی متقاضیان بسیار های آمارگیری از خانوارها انجام میعامل پایه( داده

نام به محل زندگی و یا توسط خانوار معموال تا حدودی توسط مراجعه مامور ثبت شدهارائهات بر است. اطالعهزینه

                                                                                                                                                                                 
66 Grosh et. al. 
67 Qingyue, Beibei & Liying 
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گیرد. مشمولیت آزمایی قرار میدرخواست از خانوار برای ارائه مدارکی در این موضوع مورد ارزیابی و راستی

 شود. شده مشخص میتعیینپیشبرخورداری از خدمات برنامه رفاهی بر اساس مقایسه امتیاز خانوار با مقدار از

مزیت آزمون ابزار نمایه این است که اطالعات کمتری نسبت به آزمون نمایه نیاز دارد و همچنان عینی است. از 

گیرد، ممکن است اثرات منفی کمتری بر عرضه نیروی کار نسبت سوی دیگر به دلیل اینکه خود درآمد را اندازه نمی

توان به نیاز به نیروی اجرایی بزرگی اشد. از معایب استفاده از روش آزمون ابزار نمایه میبه روش آزمون نمایه داشته ب

که باسواد بوده و مسلط به کامپیوتر و فناوری اطالعات باشند اشاره کرد. همچنین یک عدم دقت ذاتی در این روش 

، هرچند که در سطح میانگین نتایج بینی استدر سطح خانوار وجود دارد، چرا که استفاده از فرمول تنها یک پیش

شناسایی  یخوببههای استفاده شده برای ساخت امتیاز خانوار معموال پایدارند و فقر مزمن را . شاخصاندخوبمعموال 

ممکن است  تیدرنهاکنند ولی معموال قادر به شناسایی تغییر وضعیت سریع در رفاه یا درآمد خانوار نیستند. می

 بخشی از مردم و جوامع قرار نگیرد. رشیموردپذ فرمول و نتایج آن

 آزمون ابزار نمایه مناسب استفاده در کشورهای با ظرفیت اجرایی نسبتا باال برای برنامه پوشش فقر مزمن هستند.

 ارزیابی اجتماعی-1-7-3

توزیع منابع ندارند.  کند که ارتباطی به ساختارگیری با ارزیابی اجتماعی از اعضا یا رهبران جوامع استفاده میهدف

های گیرند. مسئوالن مدارس یا انجمندر واقع افرادی که خود منابع را در اختیار ندارند، در مورد توزیع آن تصمیم می

توانند های مرتبط با مدرسه را مشخص کنند، گروهی از افراد مسن روستا میتوانند پذیرش در برنامهاولیا و مربیان می

ای مخصوص متشکل از افراد جوامع و سالی را مشخص کنند و کمیتهای مربوط به خشکهافراد مشمول کمک

 تواند تشکیل شود تا صالحیت افراد برای برخورداری از خدمات برنامه را تایید کنند. احتماال مسئوالن محلی می

تر از تر و دقیقهزینهکممزیت استفاده از این روش اتکا به اطالعات محلی در مورد افراد است که ممکن است 

ها باشد و نیز تعاریف محلی از نیازها و رفاه را دربرگیرد. از طرف دیگر ارزیابی اجتماعی مشکالت فراوان دیگر روش

گیری بهینه برنامه داشته های دیگری غیر از هدفدیگری ممکن است ایجاد کند. بازیگران محلی ممکن است انگیزه

گیری دامن زند. این روش هدف 68تواند به ادامه الگوهای موجود حذف اجتماعینظامی می باشند. از سوی دیگر چنین

تعریف جوامع محلی کامال  کهیهنگامهای با منافع کوچک برای بخش کوچکی از جمعیت و تنها برای برنامه

 مشخص و معلوم است مناسب است.

                                                           
68 social exclusion 
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 گیری جغرافیاییهدف-1-7-9

شده زندگی معیار برخورداری از منافع برنامه است: افرادی که در مناطق مشخصگیری جغرافیایی محل با هدف

های کمی فقط از روش جغرافیایی شوند. برنامهکنند مشمول برنامه هستند و دیگران مشمول برنامه نمیزندگی می

های فقر هایی نقشهالتشوند. در چنین حهای دیگر اجرا میها با ترکیبی از روشاند و بیشتر برنامهاستفاده کرده

 تواند برای تمرکز برنامه روی بخشی از مناطق کشور استفاده شود.می

های فردی است. انگیزش ضد عرضه تر آن نسبت به ارزیابیگیری جغرافیایی نظام اجرایی آسانمزیت هدف

گیری جغرافیایی وی دیگر هدفزنی بر فقرا را نیز در برندارد. از سنیروی کار نخواهد داشت و اثرات اجتماعی برچسب

گیری به دقت تمرکز جغرافیایی فقر وجود نداشته باشد عملکرد مناسبی ندارد. همچنین عملکرد هدف کهیدرصورت

های برآورد ناحیه کوچک این نگرانی برطرف شده است. مسائل نقشه فقر نیز بستگی دارد که با استفاده از روش

ست که ممکن است پیش آید، سیاستمداران هر منطقه برای مشمول کردن ترین مشکالتی اسیاسی یکی از مهم

برخورداری فقیرترین مناطق، سهم ثابتی از مناطق در  یجابهتواند باعث شود منطقه خود البی خواهند کرد که می

 هر استان برخوردار شوند. 

گیری های اجرایی هدفرای هزینهگیری جغرافیایی زمانی است که بودجه کافی ببهترین مواقع استفاده از هدف

گیری جغرافیایی با شخصی وجود ندارد و تفاوت استانداردهای زندگی در بین مناطق مختلف باالست. ترکیب هدف

 (2228کند. )گروش و همکاران تری را ایجاد میهای دیگر ترکیب مناسبروش

 گذاری دموگرافیکهدف-1-7-5

های بازنشستگی توان به برنامهگرافیک بر پایه سن هستند که میگذاری دموهای ساده و عمومی هدفروش

این است که افراد در سنین پایین یا کهنسالی  شدهارائههای کودکان اشاره کرد. بخشی از دالیل عمومی و حمایت

در پذیرترند. هرچند این دلیل با این واقعیت ناسازگار است که بخش بزرگی از کودکان و افراد کهنسال آسیب

بسیاری از  جهیدرنتکنند. خانوارهایی با چندین نفر بزرگسال و معموال یک یا بیشتر فرد دارای درآمد زندگی می

 کنند، فقیر نیستند. درآمدی تولید نمی نکهیبااکودکان و افراد کهنسال 
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دارد. این  گذاری دموگرافیک به لحاظ اجرایی بسیار آسان است. از سوی دیگر به لحاظ سیاسی محبوبیتهدف

گذاری هنگامی موثر است که سن و رفاه با یکدیگر همبستگی باالیی داشته باشند یا برنامه در خود نوعی هدفنوع 

هایی مثال برنامه توزیع غذای رایگان یا خدمات بهداشت عمومی در مکان طوربهاز خودگزینشی را دربر داشته باشد، 

 کنند. ی مراجعه میکه افراد ثروتمند به خدمات بهداشت خصوص

 

 گیری خودگزینشیهدف-1-7-6

شوند که منافع آن در عمل به طراحی می یاگونهبههای خودگزینشی در عمل برای همه آزاد هستند ولی برنامه

های کار اجتماعی است که خدمات عمومی را با دستمزد پایین ها، برنامهترین این برنامهفقرا برسد. یکی از معروف

های دیگر امکان کار با دستمزد  باالتر دارند. دهند. افرادی که دچار فقر شدید نیستند احتماال در مکانانجام می

ای کم است هرچند مدیریت کارهای عمومی چندان ساده نیست. از سویی گیری چنین برنامهی اجرایی هدفهاهزینه

منافع خالص آن خیلی کمتر  تیدرنهاکنند حمایت سیاسی در برخواهند داشت ولی ها ایجاد شغل میچون این برنامه

 های آن( است.از منافع ناخالص آن )و هزینه

گذاری خودگزینشی ارائه یارانه به مواد غذایی اساسی است که توسط فقرا بیشتر ده هدفیکی دیگر از موارد استفا

فقرا در  چراکهمطلق استفاده بیشتری توسط فقرا دارند،  طوربهشوند تا غیرفقرا. در عمل مواد غذایی کمی مصرف می

های طراحی خطای حذف و برچسبرسد. بر اساس منافع زیادی به غیرفقرا نیز می جهیدرنتکل مصرف کمتری دارند، 

 اجتماعی در این روش چندان مطرح نیستند. 

 بندیجمع-1-8

ای باید بر اساس شرایط محلی یک گیری یارانههای گذشته ارائه شد، یک برنامه هدفبر اساس آنچه در بخش

های دموگرافیک و جغرافیایی فقر و نیز بر پایه مقادیر منابع در دسترس طراحی شود. در حال حاضر کشور و ویژگی

و بخش بسیار بزرگی از خانوارهای ایرانی از منافع آن  ای نداردگیری گستردهبرنامه توزیع یارانه نقدی در ایران هدف

ای این برنامه و نیز اهمیت افزایش کارایی برنامه، نیاز است که های بودجهشوند. با توجه به محدودیتمند میبهره

 گیرند.  المللی مدنظر قرارشده بینگیری توزیع یارانه بهبود پیدا کند. در این راستا مناسب است تجارب آزمونهدف

های ترین روشرسد یکی از مهمای، به نظر میهای بسیار منطقهبا توجه به گستردگی کشور ایران و تفاوت

گیری جغرافیایی در ایران باشد. به همین منظور تهیه نقشه فقر های هدفگیری استفاده از روشمناسب برای هدف
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یافتگی و وجود اطالعات در کشور، استفاده از روش آزمون ایران ضروری است. از سوی دیگر با توجه به سطح توسعه

گیری آزمون ابزار نمایه نیاز به شناسایی متغیرهایی که شود. برای طراحی یک برنامه هدفابزار نمایه نیز توصیه می

 بیشترین ارتباط را با فقر دارند الزامی است. 

انی و تهیه نقشه فقر ایران در سطح مناطق شهری و بر اساس این نتایج متغیرهای مرتبط با فقر خانوارهای ایر

 های ایران موضوع گزارش بعدی است. روستایی شهرستان
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 خالصه مدیریتی

است که اگرچه رشد اقتصادی شرط الزم کاهش  در دو دهه گذشته اجماعی در میان اقتصاددانان به وجود آمده

ای خانوارهای فقیر تامین شود تا آنان نیز فقر است، ولی شرط کافی نیست. بر این اساس باید سبد نیازهای پایه

بتوانند در فرایند رشد و توسعه شرکت جویند. اجرا نمودن این طرح برای کاهش فقر نیاز به دسترسی به فقرا یا 

گیری های حمایتی، روش هدفگیری برنامههای شناسایی و هدفترین روشدارد. یکی از مطرح گیری فقراهدف

 جغرافیایی یا نقشه فقر است.

های ایران است. پس از هدف از این مطالعه، ارائه نقشه فقر به تفکیک نواحی شهری و روستایی شهرستان

ها برای کشور ایران، روش برآورد ناحیه ترین روش بر اساس وجود دادههای تهیه نقشه فقر، مناسببررسی روش

آمارگیری از هزینه و درآمد »ه پایگاه داده ها در قالب سکوچک انتخاب شده است. در ادامه مجموعه بزرگی از داده

 آوری شده است. جمع« اطالعات جغرافیایی کالن»و « سرشماری نفوس و مسکن»، «خانوارهای شهری و روستایی

خوشه جغرافیایی  13اقتصادی خانوار برای -های اجتماعیهزینه سرانه معادل خانوارهای با استفاده از ویژگی

ینه سرانه خانوارهای پایگاه داده سرشماری نفوس و مسکن برآورد شده است. بر اساس سازی شده و هزکشور مدل

هزینه سرانه معادل برآورد شده، نرخ سرشمار فقر در نواحی روستایی و شهری کشور به تفکیک شهرستان برآورد شده 

دیگر  بارکیآنکه  یجابهه است. برای برآورد نرخ سرشمار فقر نیاز به اعداد خط فقر وجود دارد که در این مطالع

 42در بیش از  شدهگزارشخطوط فقر برای کشور ایران محاسبه شود، با استفاده از بیش از یک هزار عدد خط فقر 

 اند. مطالعه پیشین، اعداد خط فقر انتخاب شده

از نواحی  اندعبارت، فقیرترین نواحی کشور )نواحی دارای باالترین نرخ سرشمار فقر( آمدهدستبهبر اساس نتایج 

شهر از استان سیستان و بلوچستان. طبق بهار، کنارک، زاهدان و نیکهای مهرستان )زابلی(، چاهروستایی شهرستان

های بعدی درصد هستند. رتبه 82ها دارای نرخ سرشمار فقر باالتر از محاسبات تحقیق، نواحی روستایی این شهرستان

های خاش و سرباز از استان سیستان و بلوچستان، نواحی شهری شهرستان اندیکا متعلق به نواحی روستایی شهرستان

از استان خوزستان، نواحی روستایی شهرستان دلگان و نواحی روستایی و شهری شهرستان هیرمند و پس از آن 

 های سرباز و مهرستان از استان سیستان و بلوچستان است. نواحی شهری شهرستان



  

27 

 

های پرجمعیت حضور دارند. نواحی ن تعداد خانوارهای فقیر در نواحی شهری شهرستاناز سوی دیگر بیشتری

درصد کل خانوارهای فقیر کشور را در  5٫7و هفتاد هزار خانوار فقیر،  صدکیشهری شهرستان تهران با نزدیک به 

یک هزار خانوار  و بیست و صدکیهای بعدی متعلق به نواحی شهری شهرستان مشهد )خود جای داده است. رتبه

 فقیر( و شهرستان تبریز )هفتاد و نه هزار خانوار فقیر( هستند. 

هایی که توان توصیه کرد تمامی خانوارهای نواحی شهری و روستایی شهرستانمی آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

شهرستان(  19شهرستان و نواحی شهری  27درصد دارند )نواحی روستایی  ٪52نرخ سرشمار فقر باالتر از 

درصد کل خانوارهای کشور(  2٫5هزار خانوار )کمتر از  486قرار گیرند که تعداد این خانوارها کمتر از  تیموردحما

است. از سوی دیگر در نواحی پرجمعیت شهری که نرخ سرشمار پایین ولی تعداد خانوارهای فقیر قابل توجه است، 

بزار نمایه استفاده نمود. حتی برای مواردی چون شهر تهران که های شناسایی مکمل همچون آزمون اباید از روش

 تواند در سطح تفکیک باالتری تهیه شود. وسعت و جمعیت قابل توجهی دارد نقشه فقر می
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 مقدمه -5-1

در دو دهه گذشته اجماعی در میان اقتصاددانان به وجود آمده است که اگرچه رشد اقتصادی شرط الزم کاهش 

ای خانوارهای فقیر تامین شود تا آنان نیز بتوانند فقر است، ولی شرط کافی نیست بر این اساس باید سبد نیازهای پایه

گیری در فرایند رشد و توسعه شرکت جویند. اجرا نمودن این طرح برای کاهش فقر نیاز به دسترسی به فقرا یا هدف

های گیری برنامههای شناسایی و هدفترین روشاز مطرح (. یکی2224 69فقرا دارد. )کوادی، گروش و هودینوت

ریزی گیری جغرافیایی یا نقشه فقر است )موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهحمایتی، روش هدف

1393 .) 

سازند. های مختلف کشور را پنهان میهای مهم بین مناطق یا بخشهای همفزون کشوری معموال تفاوتشاخص

به  یترکوچکهای کاهش فقر نیاز دارند در سطح جغرافیایی ین دلیل تحلیل فقر، عوامل موثر بر آن و دخالتبه هم

ها و تحلیل و بررسی بپردازند. همچنین فقر موضوعی چندبعدی است )مصرف و درآمد، تحصیالت، بهداشت، موقعیت

ها و ...(. رسم چنین وهوایی، خدمات، زیرساخت...( و عوامل موثر متعددی دارد )فاکتورهای جغرافیایی و کشاورزی/آب

 مایش توزیع جغرافیایی رفاه و عوامل و موثر بر آن مناسب است. های فقر( برای نها )تهیه نقشهاطالعاتی روی نقشه

المللی مهمی در این راستا انجام شده های بینهای فقر، در دو دهه گذشته تالشبا آشکار شدن اهمیت نقشه

 71،  هنچل و همکاران2222 72تاکنون )آلدرمن و همکاران 1992توان به تحقیقات بانک جهانی از است که می

، البرز، النجاو و 2227 74، البرز و همکاران2223 73، البرز، النجاو و النجاو2222 72دمومبینز و همکاران، 2222

اداره « 77مدل فقر و درآمد نواحی کوچک پایه برآوردهای بر»و ...(، پروژه  2213 76، النجاو، مارا و نوین2228 75الیت

های لیکن متدولوژی پیشرفته برای شاخص« »78روپابرآورد ناحیه کوچک ا»های اروپایی سرشماری امریکا، پروژه

                                                           
69 Coady, Growsh & Hoddinott 
72 Alderman et. al. 
71 Hentschel et. al. 
72 Demombynes et. al. 
73 Elbers, Lanjouw & Lanjouw 
74 Elbers et. al. 
75 Elbers, Lanjouw & Leite 
76 Lanjouw, Marra & Nguyen 
77 Model-based Small Area Income & Poverty Estimates (SAIPE): 

http://www.census.gov/did/www/saipe/ 
78 Europe Small Area Estimation (EU SAE) 

http://www.census.gov/did/www/saipe/


  

29 

 

های ناحیه کوچک برای برآورد فقر و شرایط روش»کمسیون اروپا، پروژه  تیموردحما( 2211-2228« )79اروپایی

که توسط صندوق « 81ابعاد ارضی فقر و محرومیت اجتماعی در اروپا»اروپا و پروژه  هیاتحاد( 2211-2228« )82زندگی

 شود، اشاره کرد.ای تامین مالی میاروپا و شبکه نظارت اروپایی برای توسعه منطقهای توسعه منطقه

های تهیه نقشه فقر ای کوتاه به کاربردهای نقشه فقر خواهیم داشت. در ادامه روشدر ادامه این بخش ابتدا اشاره

های بعدی نوشتار به ارائه نقشه گیرند. بخشقرار می یموردبررسدر تهیه نقشه فقر  مورداستفادههای و سپس شاخص

های فقر پردازند. ابتدا باید خط فقر برای محاسبه شاخصهای میفقر در سطح تقسیمات شهری و روستایی شهرستان

ه قبلی رجوع کرد شدهانجامهای خام، به مطالعات فراوان محاسبه خط فقر از داده یجابهمحاسبه شود. در این مطالعه 

ایم. در ادامه نواحی شهری و را انتخاب نموده موردنظرعدد خط فقر، خط فقر  1222و با تحلیل نتایج بیش از 

دهنده شود. متغیرهای توضیحها انجام میسازی برای این خوشههای همگن تقسیم و مدلروستایی کشور به خوشه

برآوردهای نرخ سرشمار فقر در نواحی شهری و روستایی  ها. با استفاده از این مدلاندمتفاوتها در هر یک از خوشه

پیشنهادهایی برای مطالعات آتی برای ارتقای کیفیت نتایج  تیدرنهاشوند. های ایران محاسبه و ارائه میشهرستان

 شود.ارائه می

 کاربردهای نقشه فقر-5-1-1

 های جغرافیاییتاکید بر تفاوت-5-1-1-1

سازند. های مختلف کشور را پنهان میهای مهم بین مناطق یا بخشهای همفزون کشوری معموال تفاوتشاخص

های فقر و عوامل موثر بر آن بر ها معموال در تمامی کشورها بین مناطق مختلف وجود دارند. ارائه شاخصاین تفاوت

 دهند. نشان می یخوببهرافیایی موجود را های جغهای فقر تفاوتنقشه صورتبهتر اساس آمار مناطق کوچک

 یا عوامل موثر بر آن/نمایش همزمان ابعاد مختلف فقر و-5-1-1-5

توان از طریق نمایش در نقشه به مخاطبان عالوه بر شاخص اصلی نرخ سرشمار فقر، ابعاد مختلف فقر را نیز می

توان به سادگی به ارتباط بین ابعاد ها میر دادن نقشهانتقال داد. مزیت اصلی این روش این است که با در کنار هم قرا

 . برد یپمختلف فقر و یا عوامل موثر بر آن 
                                                           
79 Advanced Methodology for European Laekan Indicators (AMELI):  

https://www.uni-trier.de/index.php?id=25157&L=2 
82 Small Area Methods for Poverty and Living Conditions Estimates (SAMPLE):  

http://www.sample-project.eu/ 
81 Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe (TIPSE) 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=25157&L=2
http://www.sample-project.eu/
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 های دولتی برای کاهش فقرانتخاب دخالت-5-1-1-3

 شوند. ای در آن اولویت دارند استفاده میهای فقر برای انتخاب مناطقی از کشور که عملیات توسعهنقشه

 های حمایتی برای کاهش فقرنظام طراحی-5-1-1-9

قرار گیرند. بخش مهمی از  مورداستفادهتوانند های حمایتی برای کاهش فقر نیز میهای فقر در طراحی نظامنقشه

کنند. های شناسایی جغرافیایی و آزمون ابزار نمایه استفاده میهای حمایت نقدی در دنیا از ترکیبی از روشبرنامه

 (2224دینوت )کوادی، گروش و هو

 های تهیه نقشه فقرروش-5-1-5

ها در شیوه محاسبه تواند استفاده شود. در واقع تفاوت این روشهای فقر میتهیه نقشه یهای مختلفی براروش

 توان به موارد زیر اشاره کرد.ها میاین روش ازجملهشاخص مورد نمایش در نقشه است. 

 اندیس چندمتغیره وزنی نیازهای پایه 

 های ثانویهترکیب اطالعات کیفی و داده 

 های آمارگیری هزینه و درآمد خانوار )بودجه خانوار(محاسبه مستقیم از داده 

 های سرشماریمحاسبه مستقیم از داده 

 82برآورد ناحیه کوچک 

ده های مرتبط دیگر استفاشود بلکه در واقع از شاخصهای اقتصادی فقر استفاده نمیدر دو روش اول از شاخص

های آمارگیری هزینه و درآمد خانوار معموال با این مشکل مواجه است که در سطح شود. محاسبه مستقیم از دادهمی

های درآمد و فقر خانوارها کافی نیست. کشوری تعداد نمونه برای استنتاج آماری در مورد ویژگی ترکوچکتقسیمات 

این  ردیگیبرمای سرشماری که تمامی جمعیت کشور را در هاز سوی دیگر مشکل اساسی استفاده مستقیم از داده

ها و درآمدهای خانوارها نیستند و حتی در صورت های سرشماری حاوی سواالتی در مورد هزینهاست که اغلب طرح

در عمل در بسیاری  مورداستفادهروش  تیدرنهانیستند.  اتکاقابلوجود سواالتی در مورد درآمد این اطالعات چندان 

های آمارگیری هزینه و درآمد خانوار و مطالعات اقتصاد فقر، روش برآورد ناحیه کوچک است که از ترکیب داده از

 کند. های آماری استفاده میسازیسرشماری و مدل

                                                           
82 small area estimation 
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در هر طرح آماری جمعیت مقصد جمعیتی است که آمارگیری برای آن طراحی شده است. یعنی برآوردهای 

تواند شامل ای از جمعیت مقصد است که میمقصد معتبر باشند. دامنه یا ناحیه زیرمجموعه مستقیم باید برای جمعیت

دموگرافیک )جنسیت، سن، نژاد، ...( و -های اجتماعیها و ...(، گروهها، شهرستاننواحی جغرافیایی )مناطق، استان

ر طراحی آمارگیری مدنظر نبوده، اطالع ها که ددیگر تقسیمات باشد. در مورد اعتبار برآوردهای مستقیم برای دامنه

است که  یاگونهبهنداریم. اغلب این برآوردها غیرمعتبرند. راهکار اول رفع چنین مشکلی افزایش اندازه نمونه 

زاست. راهکار دوم استفاده از ها معتبر باشند که اغلب چنین کاری بسیار هزینهبرآوردهای مستقیم در تمامی دامنه

 موسوم به برآورد ناحیه کوچک است.  های آماریروش

 برآورد ناحیه کوچک-5-1-5-1

( است که فقط مناسب ارائه 1979) 83برآورد ناحیه کوچک روش فی و هریوت یهاروشترین حالت ساده

برآوردهای خطی )میانگین درآمد، ...( است و قابل استفاده برای موضوعاتی چون نرخ سرشمار فقر نیست. در 

توان به روش بانک جهانی )البرز، اند که از آن جمله میتری ابداع و ارائه شدههای پیشرفتههای اخیر روشسال

های ناحیه کوچک برای برآورد فقر و شرایط زندگی تیم پروژه روش M-Quantile (، روش2223النجاو و النجاو 

(SAMPLEروش 2226 84( )چمبرز و زاویدیس ،)Empirical Best/Bayes ( و روش 2212 85)مولینا و رائو

Hierarchical Bayes ( اشاره کرد. تفاوت اصلی روش بانک جهانی با مطالعات 2214 86)مولینا، ناندرام و رائو

خوانی دارند. سازی با نواحی کوچک مورد استفاده همهای مدلشود خوشهاخیرتر در این است که در آن فرض می

 کنند. مطالعات اخیرتر این فرض را آزاد می

 زیر داریم: شود دو پایگاه داده به شرحهای برآورد ناحیه کوچک فرض میدر روش

 )پایگاه داده آمارگیری از هزینه و درآمد )و یا معادل آن 

o های متغیر مدنظر )هزینه سرانه، ...( با نام شامل دادهy 

o های اقتصادی/اجتماعی خانوار با نام شامل برداری از دادهX 

o تعداد مشاهدات ناکافی در نواحی کوچک 

 پایگاه داده سرشماری 

                                                           
83 Fay & Herriot 
84 Chambers & Tzavidis 
85 Molina & Rao 
86 Molina, Nandram & Rao 
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o های متغیر مدنظربدون داده 

o های اقتصادی/اجتماعی با نام شامل برداری از دادهX 

o تعداد مشاهدات کافی در نواحی کوچک 

 شود.به شکل زیر فرض می موردنظرمدلی برای توضیح متغیر 

 1 1y X   β   

( و در مرحله بعد با β̂و  ̂شود )با استفاده از پایگاه داده اول، برآوردی از ضرایب معادله فوق محاسبه می

 شود:برای پایگاه داده دوم ارائه می yاستفاده از ضرایب برآورد شده، برآوردی از 

 
2 2

ˆˆŷ X β  

 است.  در مورد  ازجملهدر معادله اول  شدهاعمالدر مورد فروض  درواقعهای مختلف تفاوت روش

از هدف مطالعه، فلسفه )دیدگاه مطالعه نسبت به موضوع  اندعبارتنکات مهم در انتخاب روش محاسبه نقشه فقر 

مثال در مطالعاتی که دیدگاهی اقتصادی به موضوع فقر  طوربهها، ظرفیت تحلیل و هزینه. فقر(، فراهم بودن داده

شود ولی در مطالعاتی که فقر را موضوعی مرتبط با محرومیت های برآورد ناحیه کوچک استفاده میدارند از روش

 دانند ممکن است از اندیس چندمتغیره نیازهای پایه استفاده شود. اجتماعی می
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 در تهیه نقشه فقر مورداستفادههای شاخص-5-1-3

توان به دو دسته کلی ها را میقرار گیرد که آن مورداستفادهتواند در تهیه نقشه فقر های مختلفی میشاخص

 های زیرمجموعه خود است:های عدم امنیت غذایی تقسیم نمود که هر یک دارای دستههای فقر و شاخصشاخص

 فقر یهاشاخص 

o 87کنیل یها: شاخصیرخوراکیو غ یمصرف خوراک یپول یها: شاخصیاقتصاد یهاشاخص 

 (1984) 89توربک-ریگر-فاستر یهاشاخص ( شامل4222 88یوروستت)

o تیوضع ه،یخدمات پا گریبه آموزش، بهداشت و د یو دسترس تیفی: کیاجتماع یهاشاخص 

 یاجتماع هیو سرما هیتغذ

o خانوارها و بعد خانوار تیو جنس ی: ساختار سنکیدموگراف یهاشاخص 

o راتییتغ ،یکیزیف تیامنعدم ،یطیمح یهابیو آس هایی: دارایریپذبیآس یهاشاخص 

 نیگزیجا امرارمعاش یهایاستراتژ سکیتنوع و ر ،یاسیس

 ییغذا تیعدم امن یهاشاخص 

o یکالر افتیمصرف: مصرف خوراک و کل و در میمستق یریگاندازه 

o یسنجو تن هایزمغذیر یها: شاخصهیتغذ تیوضع جهینت یهاشاخص 

o ها،ییدارا یخانوار، نقدشوندگ بیاندازه و ترک ها،ییبه خانوار به دارا ی: دسترسیریپذبیآس 

 غذا در سطح خانوار دیتنوع محصوالت و درآمدها و تول

 شوند:های فقر اقتصادی محسوب میشاخص نیترمعروفهای فاستر، گریر و توربک شاخص

  
1

1
( , )

N
i

i

i

t y
Z t I y t

N t






 
  

 
  

0نمایانگر خط فقر است. با قرار دادن  tکه در آن    1، «92نرخ سرشمار فقر»شاخص   شکاف »شاخص

2، «91فقر   (.4، فصل 2229 93آیند )هاتون و خندکربه دست می« 92شدت فقر»شاخص 

                                                           
87 Laeken 
88 Eurostat 
89 Foster, Greer & Thorbecke 
92 headcount ratio (HCR) 
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 خط فقر در اقتصاد ایران-5-5

تعاریف متفاوتی برای محاسبه خط فقر وجود دارد، ولی در مطالعات اقتصاد فقر در کشورهای در حال توسعه به 

افراد خانوار و مدنظر قرار دادن  ازیموردنرسد استفاده از شاخص خط فقر مطلق بر اساس میزان کالری نظر می

دیگر این فرایند محاسباتی انجام  بارکیآنکه  یجابههای اساسی دیگر، شاخص مناسبی باشد. در این مطالعه هزینه

از سوی مراجع  منتشرشدهمطالعه و گزارش  33شود به نتایج مطالعات گذشته مراجعه شده است. در این راستا از نتایج 

رفاه،  وزارتمرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش،  ازجملهمختلف 

عدد خط فقر مطلق از  1218العات اقتصادی و صنعتی شریف و محققین مستقل استفاده شده است. پژوهشکده مط

های مختلف، ابعاد مختلف خانوار و در برخی موارد برای برخی نواحی( به دست آمده است. این مطالعات )برای سال

 آمار پژوهشکده، 1381 ایران آمار زمرک ،1381 محمودی، 1381 رنجبر و پیراسته، 1379 امیری جنتا غالمی و )نادران

 محمدی، ،1386 شوشتریان و زیبایی، 1386 کاوند و پروردانش باقری، ،1385 محتشم، 1384 چیلرارضروم، 1383

 شورمستی شهمیری ،1388 سوری، 1386 امامی، 1387 مالکی و ابونوری، 1386 نجم، 1386 گرجی و علی میری

 و زادهحسن ارشدی،، 1389 فرید حکمتی و فالحی محمدزاده،، 1389 حبیبی و عطار کیانی،، 1389 فروزنده، 1389

 و مکیان، 1392 نژادمحمدی و صفرخانلو، 1392 شاهمرادی و زادهزمان، 1392 فرقنواتی و افقه، 1389 مستشاری

، 1391 سامی و حیدری، 1391 تاششهیکی و کاشی خداداد، 1391 پورنوری و کرمی افتخاری،، 1392 خواهسعادت

 و ارشدی، 1392 فالحی و شادمهری احمدی گریوانی،، 1392 میالعلمی و پور ابراهیم، 1391 قاسمی و سعادت

 (.1393 یداللهی، 1393 حقیقت و حداد کشاورز پیرایی، نگهداری،، 1393 کریمی

اعداد خط فقر مطلق به دست آمده از این مطالعات با استفاده از شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی به قیمت 

 باشند.  سهیمقاقابلاند تا تبدیل شده 1392ثابت 

دهد خط فقر در بعد بر اساس ابعاد مختلف خانوار در مطالعات متعدد نشان می شدهمحاسبهبررسی خطوط فقر 

از  آمدهدستبهاعداد خط فقر  جهیدرنتکند. با ابعاد خانوار تغییر چندانی نمی 94قدیم CDOEمعادل با تعریف 

 اند تا قابلیت مقایسه با یکدیگر را داشته باشند. الذکر به سرانه معادل تبدیل شدهمطالعات فوق

                                                                                                                                                                                 
91 poverty gap (PG) 
92 poverty severity 
93 Haughton & Khandker 

 گیرند. می 5٫2و کودکان ضریب  7٫2، دیگر افراد بزرگسال ضریب 1برای بعد معادل خانوار، فرد اول خانوار )سرپرست( ضریب  OECDدر روش قدیمی  94
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صفهان، های مختلف کشور وجود دارند )ایالم، سمنان، اهمچنین بررسی مطالعات متعددی که از استان

ها تفاوت چندانی در محاسبه خط فقر ندارند )همچنین استان تهران، بقیه استان جزبهدهد مازندران،...( نشان می

جداگانه بر  صورتبه( را ببینید(. و بر این اساس خط فقر برای سه بخش شهری، روستایی و تهران 1393یداللهی )

محاسبه شده است. خطوط فقر  1392از خط فقر سرانه شده به قیمت ثابت  شدهمحاسبههای اساس میانه داده

 به شرح جدول زیر هستند. 1392به قیمت ثابت  شدهمحاسبه

 1341خط فقر به قیمت ثابت  -1-5جدول 

 خط فقر  بخش

 (1341)ماهانه به قیمت ثابت 

 2٫48 تهران( جزبهشهری )

 1٫51 روستایی

 3٫62 تهران

 

های آینده بر اساس شده در بخشهای مشخصبه هنگام محاسبه نرخ سرشمار فقر برای کل کشور و خوشه

با استفاده از شاخص قیمت  شدهمحاسبه، خطوط فقر 1393آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 

 شوند. کننده به ارقام متناسب هر ماه تبدیل میمصرف
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 های ایرانسرشمار فقر برای نواحی شهری و روستایی شهرستان محاسبه نرخ-5-3

 مورداستفادههای داده-5-3-1

مجموعه داده برای استفاده در روش برآورد نواحی کوچک استفاده شده است. با توجه به  3در این مطالعه از 

که مبنای سرشماری  1392های کشور، در این مطالعه تقسیمات کشوری ابتدای سال افزایش مداوم تعداد شهرستان

ناحیه شهری و  794ها برای قرار گرفته است. بدین ترتیب داده مورداستفادهاند بوده 1392عمومی نفوس و مسکن 

 اند. آوری شدهشهرستان( جمع 397روستایی )

 سرشماری عمومی نفوس و مسکن-5-3-1-1

میلیون  21انجام گرفته است که اطالعات نزدیک به   1392آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

شهرستان بوده  397استان و  31، تقسیمات کشوری شامل 1392. در سال ردیگیبرممیلیون نفر( را در  75خانوار )

میلیون و صد و هشتاد  12ن )با نزدیک به ها مربوط به استان تهرااست. بیشترین جمعیت و تعداد خانوار در استان

 پانصد وها مربوط به استان ایالم )با نزدیک به هزار نفر در سه میلیون و هفتصد و سی هزار خانوار( و کمترین آن

ترین شهرستان کشور تهران )با پنجاه و هشت هزار نفر در صد و سی و پنج هزار خانوار( است. همچنین پرجمعیت

ابوموسی )با پنج  نیترتیجمعکمویست و نود هزار نفر در دو میلیون و ششصد و سی هزار خانوار( و هشت میلیون و د

 خانوار( است. 679هزار و دویست و شصت و سه نفر در 

های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دسترس نیستند و تنها دو درصد آن در دسترس است که داده

خانوار  122های کشور کمتر از ناحیه( شهری یا روستایی شهرستان 794احیه )از ن 161های آن برای تعداد نمونه

 است. 

سواالت متعددی در پرسشنامه خانوار سرشماری وجود دارد که اطالعاتی در مورد جنس، سن، تحصیالت و 

وس و مسکن کنند. سرشماری نففعالیت افراد خانوار و همچنین اطالعاتی در مورد محل زندگی خانوار ارائه می

 کند. آوری نمیگونه اطالعات اقتصادی )درآمد، هزینه، ارزش دارایی( در مورد خانوارها جمعهیچ

 های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارداده-5-3-1-5

استفاده کرده  1392از پایه آماری سرشماری  1392آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها برای اولین بار در سال 

شهرستان وجود دارند ولی  397استان،  31ها برای است. داده 1393آخرین آمار در دسترس مربوط به سال است. 
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های آمارگیری از هزینه و نمونه در داده شدهفیتعرناحیه  14نمونه شهری و روستایی ندارند.  هاشهرستانتمامی 

 خانوار است.  122تر از ناحیه( کم 794ناحیه )از  719درآمد خانوار ندارند. تعداد نمونه 

آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها اطالعاتی در مورد جنس، سن، تحصیالت و فعالیت افراد خانوار و های داده

کنند. همچنین این طرح آماری اطالعات مفصلی در مورد همچنین اطالعاتی در مورد محل زندگی خانوار ارائه می

 های خانوار در خود دارد. هزینه

 های کالن جغرافیاییداده-5-3-1-3

های جغرافیایی در سطح شهرستان و استان استفاده شده است. اطالعات ای از دادهدر این مطالعه از مجموعه

کارکن به باال( و همچنین  52نفر کارکن و  49تا  12های صنعتی )روستایی، تعداد کارگاه ICTجمعیتی، تعداد مراکز 

 یرهایپذمهمانآپارتمان و های ورزشی در دسترس، تعداد تخت و اتاق هتل، هتلها، مکاناهتعداد کارکنان این کارگ

های بازار کار در سطح استان در به تفکیک شهرستان و اطالعات فضای در دسترس کانون پرورش فکری و شاخص

 د. انقرار گرفته مورداستفادههای سرانه تبدیل و دسترس هستند. اطالعات موجود به شاخص

 پایگاه داده ترکیبی-5-3-1-9

های مدل: ترکیب ها )دادههای زیر برای برآورد مدلها به تفکیک گروهبرای برآورد مدل شدهیآورجمعهای داده

های محاسبه: های فقر )دادههای جغرافیایی کالن( و برآورد شاخصهای آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار با دادهداده

 اند.های جغرافیایی کالن( تشکیل شدههای سرشماری و دادهترکیب داده

 شاخص هدف: هزینه ناخالص سرانه معادل خانوار 

 های دموگرافیکشاخص 

o سن سرپرست و توان دوم آن 

o جنس سرپرست خانوار 

o بعد خانوار 

o نسبت افراد مونث به بعد خانوار 

o ... 

 سرمایه انسانی 

o سطح تحصیالت سرپرست 
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o سواد سرپرست 

o نسبت افراد دارای تحصیالت دانشگاهی به بعد خانوار 

o ... 

 اشتغال 

o وضعیت اشتغال سرپرست 

o تعداد اعضای دارای درآمد 

o نسبت وابستگی 

o ... 

 دسترسی 

o کشیآب لوله 

o فاضالب 

o کشیگاز لوله 

o برق 

o تلفن ثابت 

o پز، گرمایش، آب گرموسوخت اصلی برای پخت 

 )دسترسی )در سطح جغرافیایی 

o ها(آپارتمان/متل )و توان دوم آنسرانه تعداد اتاق/تخت هتل/هتل 

o حت زمین/مساحت ساختمان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرانه تعداد/مسا

 ها()و توان دوم آن

o ها(سرانه مساحت ورزشی شهری/روستایی )و توان دوم آن 

o به باال کارکن 52نفر کارکن/  49تا  12های صنعتی سرانه تعداد کارگاه 

o به باال کارکن 52نفر کارکن/  49تا  12های صنعتی سرانه تعداد کارکنان کارگاه 

 جغرافیا 

o تراکم جمعیت 

o رشد جمعیت 

o نرخ مشارکت 
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o نرخ بیکاری 

o نرخ باسوادی 

o نرخ نفوذ اینترنت 

 دارایی 

o )... ،نحوه تصرف محل سکونت )تملک، اجاره 

o مساحت محل سکونت 

o تعداد اتاق 

o داشتن حمام در محل سکونت 

o تملک اتومبیل 

o ... 

 کاالهای بادوام 

o تلویزیون 

o کامپیوتر شخصی 

 

 های همگنتقسیم نواحی شهری و روستایی کشور به خوشه-5-3-5

مثال مساحت محل  طوربهدر بخش قبل در نواحی مختلف اهمیت و معنی متفاوتی دارند.  ذکرشدههای شاخص

در تمامی نواحی ارتباط باالیی با سطح رفاهی خانوار دارد، ولی این ارتباط در شهر تهران با شهرهای  باآنکهزندگی 

دیگر و نیز روستاها متفاوت است. میانگین مساحت در شهری همچون تهران شاید کمتر از دیگر شهرها باشد ولی 

این شهر بسیار باالتر از شهرهای دیگر  قیمت مسکن در چراکهاین به معنی فقیرتر بودن ساکنان شهر تهران نیست 

است. همین موضوع برای متغیرهای دیگر نیز صادق است: داشتن یا نداشتن خط تلفن ثابت شاید در استان سیستان 

و بلوچستان معیار خوبی برای کمک به شناسایی فقرا باشد ولی در شهرهای شهرستان تهران تقریبا هیچ کمکی 

های سازی برای ارتباط متغیر هدف با متغیرهای توضیحی، مدلناسب است که مدلنخواهد کرد. بدین ترتیب م

جداگانه ممکن  صورتبهها سازی برای هر یک از استانمتفاوتی برای مناطق مختلف ایجاد شود. از سوی دیگر مدل

سازی ر یکدیگر مدلاستان در کنا هرچندبهتر است نواحی شهری/روستایی  جهیدرنتها را پایین آورد. است دقت مدل

بندی دلبخواهی در کنار یکدیگر قرار داد و یا بر اساس ها را با تقسیمتوان استانشوند. برای این موضوع می

 بندی نمود. ها را دستههایشان آنویژگی
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شهرستان تهران و  جزبهاستان  33استان، مناطق شهری  33ناحیه کشور )مناطق روستایی  67در این مطالعه 

خوشه  6خوشه شهری و  7در بخش قبل به  ذکرشدهطق شهری شهرستان تهران( بر اساس میانگین متغیرهای منا

های خانوارها روی مقادیر نرماالیز شده میانگین ویژگی means-kبه روش  95بندیاند. خوشهروستایی تقسیم شده

ها با توجه به مقدار کاهش مجموع مربعات خطا به نسبت افزایش تعداد خوشه انتخاب شده انجام شده و تعداد خوشه

 (.1979 96است )هارتیگان و ونگ

 بندی نواحی شهری و روستایی خوشه -1-5شکل 

 

  
 روستاییهای خوشه های شهریخوشه

 
 

 

 

 

 

 

 بندی نواحی شهری و روستاییخوشه -5-5جدول 

نرخ  نواحیشامل  خوشه 

                                                           
95 clustering 
96 Hartigan & Wong 
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سرشمار 

 (٪)1فقر

 
 46٫3 شهری استان سیستان و بلوچستان 1

 
های مرکزی، گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، شهری استان 5

 همدان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، اردبیل، گلستان و خراسان شمالیاصفهان، کردستان، 
13٫5 

 
 16٫2 های خوزستان، لرستان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمدشهری استان 3

 
 6٫7 شهری شهرستان تهران 9

 
 22٫1 های کرمان، یزد و خراسان جنوبیشهری استان 5

 
 12٫2 های بوشهر و هرمزگانشهری استان 6

 
 11٫3 های سمنان، قم، قزوین و البرزشهرستان تهران( و استان جزبههای استان تهران )شهری شهرستان 7

 
 14٫1 های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و هرمزگانروستایی استان 8

 
 29٫4 گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی های فارس، کرمان، خراسان رضوی، زنجان،روستایی استان 4

 
 76٫9 روستایی استان سیستان و بلوچستان 11

 
 7٫6 های تهران و البرزروستایی استان 11

 
 17٫7 های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و اردبیلروستایی استان 15

 
 12٫5 مرکزی، گیالن، مازندران، اصفهان، سمنان، یزد، قم و قزوینهای روستایی استان 13

 

 سازی مصرف سرانه بر اساس متغیرهای مشترکمدل-5-3-3

ای که برای تعریف متغیر گسسته استفاده شده است، با توجه به این توصیه کلی که به هنگام وجود متغیر پیوسته

فقیر/غنی، مصرف سرانه  97سازی پروبیتمدل یجابهسازی برای متغیر پیوسته انجام گیرد، در این پژوهش مدل

متغیر برای هر خانوار محاسبه شده  123سازی شده است. قدیم( مدل OECDمعادل )بر اساس تعریف بعد معادل 

است که با توجه به مسائلی چون ثابت بودن متغیر در تمامی مشاهدات )مثال دسترسی به برق در بسیاری از 

ن بی تیدرنهاشوند. ها حذف میخطی کامل بین متغیرها، برخی از متغیرها در برخی خوشههای شهری( و یا همخوشه

قرار گیرد )لیست کامل متغیرها در هر خوشه در  مورداستفادهتواند سازی هر خوشه میمتغیر در مدل 116الی  65

توانند در مدل وارد شوند )به علت کاهش توان ارائه شده است(. با توجه به اینکه تمامی این متغیرها نمی 1پیوست 

های ممکن قابل انتخاب بسیار وجه به تعداد بسیار زیاد متغیرها، مدلها انتخابی انجام شود. با تمدل(، باید در میان آن

                                                           
97 probit 
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رود. با توجه به این موضوع برای انتخاب مدل از بالقوه از بین می 98زیاد بوده و با انتخاب دلخواه مدل قدرت افکنش

دی برای شناسایی شود. این روش برای اولین بار در ادبیات اقتصااستفاده می 99گیری بیزی مدلروش انتخاب/میان

( استفاده شده است. در این روش احتمال حضور 2221) 122عوامل موثر بر رشد اقتصادی توسط فرناندز، لی و استیل

در فضای مدل  121پیشینی برابر است. با استفاده از یک فرایند تصادفی زنجیره مارکوف صورتبهمتغیرها در مدل 

شود و احتمال حضور ها مشخص میمتغیرها، ارزش حضور آنشود و با وارد و خارج کردن تصادفی جستجو می

شوند که برای ها انتخاب میبر اساس این الگوریتم بهترین مدل تیدرنهاشود. روزرسانی میمتغیرها با قاعده بیز به

ه ها در جدول زیر ارائه شدهای برترین مدل برای هر یک از خوشههای مختلف لزوما یکسان نیستند. ویژگیخوشه

 مدل برتر استفاده شده است. 52ها از میانگین وزنی بینیاست. البته برای محاسبه در پیش

 هاهای هر یک از خوشهمتغیرهای برترین مدل -3-5جدول 

 خوشه
تعداد 

 متغیرها

 نام متغیرها

1 8 

 اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومی 

 خط تلفن ثابت 

 خانوارالتحصیالن دانشگاهی در تعداد فارغ 

 مسکن استیجاری 

  بعد خانوار 

 مساحت محل سکونت 

  سوخت اصلی برای تهیه آب گرم  عنوانبهاستفاده از نفت سفید 

 اتومبیل 

5 13 

 ( 6تا  2تعداد کودکان )ساله 

 بعد خانوار 

  توان دوم نرخ رشد جمعیت در منطقه 

 خط تلفن ثابت 

 التحصیالن دانشگاهی در خانوارسهم فارغ 

 حمام 

  نفر کارکن و بیشتر 52های صنعتی با تعداد کارگاهسرانه 

 سهم افراد باسواد در خانوار 

  لگاریتم مساحت محل سکونت 

 نرخ بیکاری در منطقه 

  کامپیوتر شخصی 

                                                           
98 projection 
99 Bayesian Model Selection/Averaging (BMS/BMA) 
122 Fernandez, Ley & Steel 
121 Markov Chain 
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 اتومبیل 

 اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومی 

3 8 

 تعداد اتاق 

 توان دوم سهم افراد فعال در خانوار 

 سهم افراد باسواد 

  باسوادتعداد افراد 

 دسترسی به شبکه فاضالب 

 کامپیوتر شخصی 

 اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومی 

 اتومبیل 

9 6 

 اینترنت 

 لگاریتم بعد خانوار 

 دسترسی به شبکه فاضالب 

  اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومی 

 لگاریتم مساحت محل سکونت 

 اتومبیل 

5 8 

 توان دوم سهم افراد باسواد 

  التحصیالن دانشگاهیفارغتعداد 

 موتورسیکلت 

 تعداد اتاق 

 بعد خانوار 

 اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومی 

 تراکم جمعیت در منطقه 

 اتومبیل 

6 6 

 تراکم جمعیت در منطقه 

 تعداد افراد باسواد خانوار 

 سهم افراد باسواد 

  سرانه تعداد اتاق هتل در منطقه 

 اتومبیل 

 اینترنت 

7 13 

  فضای ورزشی شهری در منطقه و توان دوم آنسرانه مساحت 

 کارکن و بیشتر و توان دوم آن 52های صنعتی با سرانه تعداد کارگاه 

 التحصیالن دانشگاهیتعداد فارغ 

 اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومی 

 سرانه تعداد اتاق متل در منطقه 

 نرخ مشارکت اقتصادی در منطقه 

 بعد خانوار 

  خانوار متوسطهسطح سواد سرپرست 

 لگاریتم مساحت محل سکونت 

 دسترسی به شبکه فاضالب 

 اتومبیل 
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8 13 

 توان دوم سن سرپرست خانوار 

 حمام 

 کارکن و بیشتر در منطقه 52های صنعتی با سرانه تعداد کارگاه 

 بعد خانوار 

  لگاریتم مساحت محل زندگی خانوار 

 کامپیوتر شخصی 

 تراکم جمعیت منطقه 

  اینترنت 

  التحصیالن دانشگاهیسهم فارغتوان دوم 

  سهم افراد فعال در خانوار 

 نرخ باسوادی در منطقه 

 نرخ بیکاری در منطقه 

 اتومبیل 

4 12 

 بعد خانوار 

 سهم افراد فعال 

 موتورسیکلت 

 سهم افراد باسواد 

 لگاریتم مساحت محل زندگی 

 حمام 

 کشیدسترسی به شبکه آب لوله 

  نفت سفید وپزپختسوخت اصلی 

 تلفن ثابت 

 نرخ مشارکت اقتصادی در منطقه 

 کامپیوتر شخصی 

 اتومبیل 

11 6 

 توان دوم تعداد افراد فعال 

 سهم افراد فعال 

 مساحت محل زندگی 

 اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومی 

 اتومبیل 

 سوخت اصلی تهیه آب گرم نفت سفید 

11 8 

 لگاریتم بعد خانوار 

  فکری کودکان و نوجوانان در منطقهتوان دوم سرانه مساحت زمین مراکز کانون پرورش 

 سهم افراد باسواد 

 نفر کارکن در منطقه 49الی  12های صنعتی با سرانه تعداد کارگاه 

 توان دوم مساحت محل زندگی 

 اشتغال سرپرست خانوار در بخش عمومی 

 سوخت اصلی گرمایش خانه گاز مایع 

 اتومبیل 

15 11 
  فکری کودکان و نوجوانان در منطقهسرانه مساحت ساختمان مراکز کانون پرورش 

 سهم افراد فعال در خانوار 
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 تعداد افراد باسواد 

 لگاریتم مساحت محل زندگی 

 کامپیوتر شخصی 

 سهم افراد باسواد در خانوار 

 نرخ نفوذ اینترنت در منطقه 

 نرخ باسوادی در منطقه 

 نرخ بیکاری در منطقه 

 تراکم جمعیت در منطقه 

 اتومبیل 

13 11 

  فعال در خانوارتعداد افراد 

 نفر کارکن و بیشتر در منطقه 52های صنعتی با توان دوم سرانه تعداد کارگاه 

 کشی گازدسترسی به شبکه لوله 

 سهم افراد فعال در خانوار 

 نفر در منطقه 49الی  12های صنعتی سرانه تعداد کارگاه 

  نرخ بیکاری در منطقه 

 لگاریتم مساحت محل زندگی 

  خانوارسهم افراد باسواد در 

 موتورسیکلت 

 کامپیوتر شخصی 

 اتومبیل 

 

 هابررسی کیفیت مدل-5-3-3-1

ای )همبستگی بسیار نمونهباال( و برون 2Rای )نمونهها در حالت درونها نشان از عملکرد قوی آنبررسی مدل

 درصد نمونه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار( است. 32بینی با اعداد واقعی برای باالی نتایج پیش

بینی را مخدوش نکرده ها مشاهده شده است که عملکرد کلی پیشمشکل ناهمسانی واریانس نیز در برخی مدل

 دهد.ها نشان نمیبینیرایب مدل و پیشاست و رفع آن تغییر چندانی در ض
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 ایران فقرنقشه : نتایج-5-9

، فقیرترین نواحی کشور )نواحی دارای باالترین نرخ سرشمار فقر( عبارتند از نواحی آمدهدستبهبر اساس نتایج 

شهر از استان سیستان و بلوچستان. طبق بهار، کنارک، زاهدان و نیکهای مهرستان )زابلی(، چاهروستایی شهرستان

های بعدی درصد هستند. رتبه 82ها دارای نرخ سرشمار فقر باالتر از محاسبات تحقیق، نواحی روستایی این شهرستان

های خاش و سرباز از استان سیستان و بلوچستان، نواحی شهری شهرستان اندیکا متعلق به نواحی روستایی شهرستان

از استان خوزستان، نواحی روستایی شهرستان دلگان و نواحی روستایی و شهری شهرستان هیرمند و پس از آن 

 هرستان از استان سیستان و بلوچستان است. های سرباز و منواحی شهری شهرستان

تواند به دلیل کوچک نرخ سرشمار فقر برای برخی نواحی شهری و روستایی صفر برآورد شده است که البته می

این موارد نواحی شهری شهرستان مبارکه استان اصفهان، شهرستان البرز استان  جزبهبودن نمونه مورد استفاده باشد. 

شهر و آباد، خمینیهای کرج استان البرز، نجفن دامغان استان سمنان و نواحی روستایی شهرستانقزوین و شهرستا

مبارکه اصفهان، شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان البرز استان قزوین، شهرستان تیران و 

ال و بختیاری، شهرستان پاسارگاد کرون استان اصفهان، شهرستان نظرآباد البرز، شهرستان شهرکرد استان چهارمح

محمودآباد و بابلسر استان مازندران همگی دارای  یهاشهرستاناستان فارس، شهرستان فالورجان استان اصفهان، 

 درصد هستند.  3٫5نرخ سرشمار فقر کمتر از 

که  گونههمانکند. جداول زیر بیست ناحیه روستایی و بیست ناحیه شهری با باالترین نرخ سرشمار فقر را ارائه می

های دارای باالترین نرخ سرشمار فقر کلی استان سیستان و بلوچستان بیشترین شهرستان صورتبهشود مشاهده می

های کرمان و خراسان جنوبی های استانرا در خود جای داده است. پس از آن نواحی شهری و روستایی شهرستان

آن بیست ناحیه روستایی و بیست ناحیه شهری با باالترین تعداد  نرخ سرشمار فقر باال دارند. دو جدول پس از

 کند که متفاوت از جداول نرخ سرشمار است. خانوارهای فقیر را معرفی می
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 بیست شهرستان با باالترین نرخ سرشمار فقر در نواحی روستایی -9-5جدول 

 نرخ سرشمار فقر شهرستان استان ردیف

 92٫4 مهرستان )زابلی( سیستان و بلوچستان 1

 88٫6 بهارچاه سیستان و بلوچستان 5

 84٫4 کنارک* سیستان و بلوچستان 3

 84٫2 زاهدان سیستان و بلوچستان 9

 83٫2 شهرنیک سیستان و بلوچستان 5

 79٫4 خاش سیستان و بلوچستان 6

 77٫5 سرباز سیستان و بلوچستان 7

 75٫2 دلگان* سیستان و بلوچستان 8

 74٫3 هیرمند* سیستان و بلوچستان 4

 68٫6 ریگان* کرمان 11

 67٫8 فهرج* کرمان 11

 65٫3 سیب و سوران* سیستان و بلوچستان 15

 65٫2 ایرانشهر سیستان و بلوچستان 13

 65٫2 زابل سیستان و بلوچستان 19

 64٫6 سراوان* سیستان و بلوچستان 15

 63٫1 زهک* سیستان و بلوچستان 16

 59٫4 عنبرآباد* کرمان 17

 59٫3 ریز*نی فارس 18

 56٫4 منوجان* کرمان 14

 56٫2 نهبندان* خراسان جنوبی 51
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 بیست شهرستان با باالترین نرخ سرشمار فقر در نواحی شهری -5-5جدول 

 نرخ سرشمار فقر شهرستان استان ردیف

 75٫2 اندیکا* خوزستان 1

 72٫7 هیرمند* سیستان و بلوچستان 5

 71٫4 سرباز* سیستان و بلوچستان 3

 71٫1 مهرستان* سیستان و بلوچستان 9

 65٫1 شهر*نیک سیستان و بلوچستان 5

 62٫2 رودبار جنوب* کرمان 6

 62٫2 ایجرود* زنجان 7

 58٫9 منوجان* کرمان 8

 58٫5 کنارک* سیستان و بلوچستان 4

 57٫1 زهک* سیستان و بلوچستان 11

 56٫8 بهار*چاه بلوچستانسیستان و  11

 56٫1 فهرج* کرمان 15

 54٫5 خاش* سیستان و بلوچستان 13

 53٫6 کهنوج* کرمان 19

 53٫5 ایرانشهر سیستان و بلوچستان 15

 53٫1 دلگان* سیستان و بلوچستان 16

 52٫9 عنبرآباد* کرمان 17

 52٫6 درمیان* خراسان جنوبی 18

 51٫4 ریگان* کرمان 14

 49٫1 گنج*قلعه کرمان 51
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 ییروستا ینواح در ریفق خانوار تعداد نیباالتر با شهرستان ستیب -6-5جدول 

 هزار خانوار شهرستان استان ردیف

 31 بهارچاه سیستان و بلوچستان 1

 24 شهرنیک سیستان و بلوچستان 5

 22 مشهد خراسان رضوی 3

 18 جیرفت کرمان 9

 18 سرباز سیستان و بلوچستان 5

 16 زاهدان سیستان و بلوچستان 6

 16 خاش سیستان و بلوچستان 7

 15 زابل سیستان و بلوچستان 8

 13 تربت جام خراسان رضوی 4

 12 ایرانشهر سیستان و بلوچستان 11

 12 ارومیه آذربایجان غربی 11

 12 نیشابور خراسان رضوی 15

 12 قائنات خراسان جنوبی 13

 9 سراوان سیستان و بلوچستان 19

 9 فهرج کرمان 15

 9 مهرستان سیستان و بلوچستان 16

 9 گنبد کاووس گلستان 17

 9 بجنورد خراسان شمالی 18

 8 میناب هرمزگان 14

 8 خدابنده زنجان 51
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 یشهر ینواح در ریفق خانوار تعداد نیباالتر با شهرستان ستیب -7-5جدول 

 هزار خانوار شهرستان استان ردیف

 172 تهران تهران 1

 121 مشهد خراسان رضوی 5

 79 تبریز آذربایجان شرقی 3

 47 زاهدان سیستان و بلوچستان 9

 39 اصفهان اصفهان 5

 37 اهوار خوزستان 6

 36 قم قم 7

 32 بهارستان تهران 8

 32 شیراز فارس 4

 32 کرمان کرمان 11

 29 کرمانشاه کرمانشاه 11

 29 همدان همدان 15

 25 کرج البرز 13

 23 ورامین تهران 19

 22 ارومیه آذربایجان غربی 15

 22 اراک مرکزی 16

 21 اردبیل اردبیل 17

 19 پاکدشت تهران 18

 18 شهریار تهران 14

 18 رشت گیالن 51
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نقشه و جدول ارائه  صورتبهنتایج تفصیلی برآورد نرخ سرشمار فقر در نواحی روستایی و شهری ایران در ادامه 

ها به ترتیب کد شده است. اطالعات نرخ سرشمار فقر روستایی و شهری و تعداد خانوارهای فقیر شهرستان

 397تعداد  1392ها به روش کدبندی مرکز آمار ایران ارائه شده است. بر اساس تقسیمات کشوری سال شهرستان

ها ارائه شده است. احی شهری و روستایی این شهرستانشهرستان وجود داشته است و نرخ سرشمار فقر برای نو

برای شهرستان سابق  شدهارائهاند نرخ مستقل شده 1392های جدید که پس از سال بهترین تخمین برای شهرستان

به  1391جزئی از استان یزد بوده است ولی از سال  1392هاست. باید دقت نمود که شهرستان طبس در سال آن

، شهرستان طبس زیرمجموعه 1392پیوسته است. با توجه به معیار بودن تقسیمات کشوری سال  خراسان جنوبی

 . 122استان یزد ارائه شده است

 نرخ سرشمار فقر در نواحی روستایی ایران به تفکیک شهرستان -5-5شکل 

 

 

                                                           
ها بر اساس تقسیمات خوبی نمایش ندهد. این نقشهو جزئیات تغییرات تقسیمات کشوری را ممکن است به شده تنها برای نمایش اطالعات استهای تهیهقشهن 122

 شهرستان ارائه شده است. 387بوده و به تفکیک  1392کشوری قبل از سال 
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 نرخ سرشمار فقر در نواحی شهری ایران به تفکیک شهرستان -3-5شکل 
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 تعداد خانوارهای فقیر نواحی روستایی ایران به تفکیک شهرستان )هزار خانوار( -9-5شکل 
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 (خانوار هزار) شهرستان کیتفک به رانیا شهری ینواح ریفق یخانوارها تعداد -5-5شکل 
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 کشور یهاشهرستان ییروستا و یشهر ینواح در فقر سرشمار نرخ -8-5جدول 

کد 

مرکز 

 آمار

کد 

وزارت 

 کشور

نرخ  شهرستان استان

سرشمار 

فقر 

 روستایی

تعداد 

خانوارهای 

فقیر 

 روستایی

نرخ 

سرشمار 

 فقر شهری

تعداد 

خانوارهای 

فقیر 

 شهری

 21934 ٪13٫7 3144 ٪17٫3 اراک مرکزی 2 1111

 598 ٪22٫6 699 ٪24٫6 آشتیان مرکزی 162 1115

 793 ٪16٫7 1188 ٪35٫8 تفرش مرکزی 123 1113

 3743 ٪17٫3 2792 ٪25٫6 خمین مرکزی 124 1119

 2897 ٪25٫2 1297 ٪44٫1 دلیجان مرکزی 176 1115

 5798 ٪12٫2 2245 ٪15٫6 ساوه مرکزی 28 1116

 1849 ٪14٫7 4298 ٪22٫8 شازند مرکزی 189 1117

 2393 ٪17٫7 299 ٪14٫3 محالت مرکزی 82 1114

 1894 ٪18٫2 1496 ٪26٫5 زرندیه مرکزی 325 1111

 1149 ٪24٫5 1592 ٪26٫9 کمیجان مرکزی 326 1111

 694 ٪22٫2 2692 ٪22٫5 خنداب مرکزی 344 1115

 443 ٪33٫3 1842 ٪24٫5 فراهان مرکزی 396 1113

 1222 ٪7٫1 698 ٪9٫7 آستارا گیالن 119 1111

 2745 ٪16٫3 1846 ٪11٫5 آستانه اشرفیه گیالن 178 1115

 3397 ٪9٫2 298 ٪4٫5 بندر انزلی گیالن 62 1113

 2222 ٪9٫9 5648 ٪19٫5 تالش گیالن 63 1119

 17842 ٪8٫4 6197 ٪9٫8 رشت گیالن 23 1115

 3149 ٪17٫6 2692 ٪23٫4 رودبار گیالن 126 1116

 2445 ٪11٫7 2894 ٪12٫5 رودسر گیالن 128 1117

 1995 ٪13٫6 4246 ٪18٫8 صومعه سرا گیالن 127 1118

 1298 ٪12٫2 3299 ٪17٫5 فومن گیالن 68 1114

 3844 ٪13٫4 1848 ٪13٫4 لنگرود گیالن 125 1111

 1897 ٪6٫3 2646 ٪12٫2 الهیجان گیالن 69 1111

 885 ٪34٫6 3747 ٪28٫2 شفت گیالن 252 1115

 997 ٪18٫7 2142 ٪25٫6 املش گیالن 278 1113

 697 ٪12٫5 1996 ٪16٫6 رضوانشهر گیالن 272 1119

 794 ٪13٫6 1596 ٪19٫4 سیاهکل گیالن 281 1115

 698 ٪12٫8 2786 ٪32٫7 ماسال گیالن 272 1116

 4952 ٪7٫5 2647 ٪6٫2 آمل مازندران 73 1511

 6696 ٪8٫6 6292 ٪9٫3 بابل مازندران 62 1515

 3696 ٪11٫7 999 ٪8٫2 بهشهر مازندران 121 1519

 3245 ٪14٫9 5196 ٪22٫7 تنکابن مازندران 18 1515
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 2244 ٪14٫2 648 ٪12٫1 رامسر مازندران 174 1516

 4799 ٪5٫3 3997 ٪7٫7 ساری مازندران 27 1517

 1295 ٪11٫6 896 ٪9٫6 سوادکوه مازندران 188 1518

 4447 ٪7٫2 1352 ٪4٫2 شهرقائم مازندران 72 1511

 1248 ٪7٫6 1499 ٪8٫5 نور مازندران 132 1519

 1845 ٪14٫1 3498 ٪14٫5 نوشهر مازندران 74 1515

 1145 ٪6٫3 549 ٪3٫2 بابلسر مازندران 222 1516

 822 ٪7٫5 499 ٪3٫2 محمودآباد مازندران 244 1518

 1149 ٪8٫2 2197 ٪13٫1 نکا مازندران 246 1514

 4243 ٪21٫7 2848 ٪16٫2 چالوس مازندران 256 1551

 622 ٪6٫7 452 ٪3٫7 جویبار مازندران 268 1551

 199 ٪3٫7 497 ٪9٫2 گلوگاه مازندران 332 1555

 947 ٪9٫2 348 ٪5٫5 کناردونیفر مازندران 342 1553

 1698 ٪22٫8 648 ٪12٫3 آبادعباس مازندران 375 1559

 197 ٪7٫4 1247 ٪7٫7 دورودمیان مازندران 392 1555

 4932 ٪21٫2 2841 ٪22٫9 اهر آذربایجان شرقی 64 1315

 78644 ٪17٫5 3298 ٪9٫1 تبریز آذربایجان شرقی 16 1313

 3746 ٪23٫6 2952 ٪18٫3 سراب آذربایجان شرقی 92 1315

 8695 ٪22٫3 2146 ٪11٫5 مراغه آذربایجان شرقی 44 1316

 7348 ٪18٫2 3398 ٪14٫7 مرند آذربایجان شرقی 93 1317

 5635 ٪22٫1 5391 ٪25٫3 میانه آذربایجان شرقی 94 1311

 648 ٪12٫1 1246 ٪13٫8 هشترود آذربایجان شرقی 122 1311

 3352 ٪16٫1 997 ٪8٫6 بناب آذربایجان شرقی 213 1315

 947 ٪22٫7 2145 ٪13٫4 آبادبستان آذربایجان شرقی 218 1313

 2196 ٪12٫7 1649 ٪9٫2 شبستر آذربایجان شرقی 219 1319

 544 ٪17٫7 2749 ٪29٫9 کلیبر آذربایجان شرقی 229 1315

 2352 ٪32٫1 1498 ٪18٫5 هریس شرقیآذربایجان  212 1316

 1645 ٪15٫6 848 ٪16٫3 جلفا آذربایجان شرقی 243 1314

 1347 ٪16٫8 1746 ٪12٫7 ملکان آذربایجان شرقی 251 1351

 2598 ٪15٫2 849 ٪7٫3 آذرشهر آذربایجان شرقی 275 1351

 2246 ٪13٫4 1397 ٪12٫9 اسکو آذربایجان شرقی 277 1355

 149 ٪11٫5 1942 ٪35٫1 چاراویماق آذربایجان شرقی 287 1353

 349 ٪21٫2 3295 ٪34٫9 ورزقان آذربایجان شرقی 297 1359

 1143 ٪16٫3 1649 ٪17٫7 عجب شیر آذربایجان شرقی 294 1355

 94 ٪22٫2 3283 ٪36٫2 خداآفرین آذربایجان شرقی 389 1356

 21998 ٪12٫5 12193 ٪19٫7 ارومیه آذربایجان غربی 4 1911

 4936 ٪33٫8 2243 ٪19٫3 پیرانشهر آذربایجان غربی 143 1915

 12893 ٪19٫7 6283 ٪24٫4 خوی آذربایجان غربی 22 1913

 2947 ٪22٫7 3242 ٪28٫8 سردشت آذربایجان غربی 144 1919

 3299 ٪14٫8 5434 ٪29٫7 سلماس آذربایجان غربی 116 1915
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 2246 ٪16٫2 2835 ٪35٫6 ماکو آذربایجان غربی 51 1916

 7348 ٪22٫9 3245 ٪21٫1 مهاباد آذربایجان غربی 47 1917

 7297 ٪22٫4 4994 ٪19٫7 میاندوآب آذربایجان غربی 117 1918

 3222 ٪15٫3 949 ٪11٫5 نقده آذربایجان غربی 118 1914

 8744 ٪23٫6 1298 ٪12٫2 بوکان آذربایجان غربی 216 1911

 2193 ٪17٫9 1595 ٪15٫7 دژشاهین آذربایجان غربی 227 1911

 1999 ٪19٫3 1648 ٪21٫2 تکاب آذربایجان غربی 226 1915

 1592 ٪21٫2 1645 ٪21٫7 اشنویه آذربایجان غربی 259 1913

 898 ٪24٫2 3239 ٪43٫9 چالدران آذربایجان غربی 264 1919

 398 ٪12٫5 2638 ٪43٫1 پلدشت آذربایجان غربی 339 1915

 1296 ٪19٫2 799 ٪22٫2 چایپاره آذربایجان غربی 342 1916

 1339 ٪23٫7 1992 ٪34٫2 شوط آذربایجان غربی 341 1917

 3296 ٪14٫2 1298 ٪9٫4 آباد غرباسالم کرمانشاه 5 1511

 28688 ٪12٫9 5422 ٪13٫6 کرمانشاه کرمانشاه 39 1515

 1299 ٪13٫1 449 ٪6٫3 پاوه کرمانشاه 111 1513

 1849 ٪22٫3 2298 ٪21٫7 سرپل ذهاب کرمانشاه 193 1519

 1848 ٪14٫5 748 ٪6٫8 سنقر کرمانشاه 137 1515

 1297 ٪23٫9 2 ٪2٫2 قصرشیرین کرمانشاه 72 1516

 1197 ٪8٫3 597 ٪8٫3 کنگاور کرمانشاه 191 1517

 822 ٪13٫2 1744 ٪22٫3 غرب النیگ کرمانشاه 194 1518

 3696 ٪29٫7 1392 ٪32٫4 جوانرود کرمانشاه 221 1514

 947 ٪9٫5 799 ٪7٫9 صحنه کرمانشاه 234 1511

 2445 ٪19٫4 895 ٪12٫5 هرسین کرمانشاه 252 1511

 993 ٪32٫3 1595 ٪33٫3 ثالث باباجانی کرمانشاه 322 1515

 543 ٪15٫3 1146 ٪18٫4 داالهو کرمانشاه 327 1513

 846 ٪13٫6 448 ٪8٫5 روانسر کرمانشاه 319 1519

 17339 ٪32٫9 948 ٪11٫9 آبادان خوزستان 54 1611

 7348 ٪24٫9 995 ٪15٫5 اندیمشک خوزستان 192 1615

 37198 ٪14٫2 4652 ٪12٫8 اهواز خوزستان 7 1613

 6641 ٪25٫7 4842 ٪33٫7 ایذه خوزستان 112 1619

 12531 ٪21٫9 548 ٪16٫4 بندر ماهشهر خوزستان 129 1615

 3296 ٪12٫2 849 ٪7٫7 بهبهان خوزستان 12 1616

 5899 ٪22٫1 648 ٪11٫6 خرمشهر خوزستان 21 1617

 12248 ٪15٫2 2497 ٪11٫2 دزفول خوزستان 82 1618

 2494 ٪29٫8 1298 ٪15٫8 دشت آزادگان خوزستان 61 1614

 2495 ٪15٫8 699 ٪11٫4 رامهرمز خوزستان 121 1611

 3344 ٪31٫3 2549 ٪16٫9 شادگان خوزستان 169 1611

 4198 ٪15٫8 1299 ٪11٫6 شوشتر خوزستان 87 1615

 7289 ٪31٫4 697 ٪36٫8 مسجدسلیمان خوزستان 122 1613

 2594 ٪16٫5 3338 ٪17٫3 شوش خوزستان 227 1619
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 1643 ٪18٫5 2392 ٪22٫1 ملکباغ خوزستان 225 1615

 1849 ٪12٫9 548 ٪12٫8 امیدیه خوزستان 255 1616

 1238 ٪28٫8 1244 ٪48٫8 اللی خوزستان 313 1617

 1622 ٪26٫7 346 ٪16٫3 هندیجان خوزستان 314 1618

 894 ٪17٫8 249 ٪5٫7 رامشیر خوزستان 329 1614

 1692 ٪18٫5 852 ٪23٫2 گتوند خوزستان 332 1651

 322 ٪75٫2 3489 ٪44٫6 اندیکا خوزستان 343 1651

 599 ٪17٫9 198 ٪16٫7 هفتگل خوزستان 352 1655

 798 ٪24٫2 197 ٪9٫8 هویزه خوزستان 347 1653

 3448 ٪34٫7 499 ٪8٫9 باوی خوزستان 381 1659

 1249 ٪5٫5 148 ٪4٫3 آباده فارس 1 1711

 949 ٪8٫1 644 ٪12٫6 استهبان فارس 125 1715

 1299 ٪8٫7 1299 ٪13٫3 اقلید فارس 155 1713

 3747 ٪12٫4 4398 ٪24٫6 جهرم فارس 65 1719

 3296 ٪15٫8 6445 ٪24٫9 داراب فارس 126 1715

 848 ٪15٫7 3298 ٪22٫6 سپیدان فارس 159 1716

 32295 ٪7٫3 5998 ٪17٫2 شیراز فارس 32 1717

 3452 ٪11٫2 4343 ٪22٫7 فسا فارس 33 1718

 1748 ٪12٫2 2898 ٪28٫9 فیروزآباد فارس 58 1714

 4248 ٪11٫9 6193 ٪22٫9 کازرون فارس 77 1711

 3896 ٪14٫5 2894 ٪16٫5 الرستان فارس 43 1711

 4345 ٪11٫4 4447 ٪12٫2 مرودشت فارس 158 1715

 1296 ٪8٫7 3841 ٪29٫4 ممسنی فارس 135 1713

 7245 ٪41٫8 7495 ٪59٫3 نی ریز فارس 127 1719

 1296 ٪11٫2 1949 ٪19٫5 المرد فارس 214 1715

 794 ٪17٫2 1899 ٪23٫2 بوانات فارس 248 1716

 447 ٪12٫2 497 ٪8٫1 ارسنجان فارس 276 1717

 3736 ٪35٫4 1229 ٪51٫2 خرم بید فارس 269 1718

 3243 ٪35٫1 2172 ٪34٫4 دشتنیزر فارس 291 1714

 1796 ٪22٫2 1996 ٪34٫5 قیر و کارزین فارس 298 1751

 896 ٪15٫3 1392 ٪17٫9 مهر فارس 299 1751

 797 ٪12٫8 544 ٪15٫7 فراشبند فارس 328 1755

 297 ٪7٫1 99 ٪2٫8 پاسارگاد فارس 328 1753

 397 ٪11٫8 1245 ٪26٫6 خنج فارس 324 1759

 398 ٪7٫8 447 ٪13٫2 سروستان فارس 338 1755

 198 ٪14٫8 2494 ٪27٫9 رستم فارس 363 1756

 552 ٪8٫3 449 ٪15٫5 گراش فارس 382 1757

 847 ٪14٫3 1948 ٪16٫7 کوار فارس 391 1758

 647 ٪13٫3 1652 ٪17٫9 خرامه فارس 393 1754

 2545 ٪29٫2 4287 ٪47٫8 بافت کرمان 136 1811
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 8592 ٪35٫2 7248 ٪39٫3 بم کرمان 12 1815

 8594 ٪34٫5 18345 ٪53٫3 جیرفت کرمان 78 1813

 7544 ٪17٫9 4597 ٪15٫1 رفسنجان کرمان 71 1819

 3798 ٪22٫2 3799 ٪24٫2 زرند کرمان 156 1815

 11542 ٪22٫1 4936 ٪32٫2 سیرجان کرمان 66 1816

 3597 ٪22٫1 2389 ٪35٫3 شهربابک کرمان 157 1817

 29778 ٪19٫1 7542 ٪32٫6 کرمان کرمان 38 1818

 4849 ٪53٫6 4935 ٪53٫5 کهنوج کرمان 182 1814

 2541 ٪24٫4 3242 ٪48٫5 بردسیر کرمان 175 1811

 1839 ٪31٫1 1298 ٪26٫5 راور کرمان 263 1811

 2244 ٪52٫9 4739 ٪59٫4 عنبرآباد کرمان 312 1815

 2643 ٪58٫9 5279 ٪56٫4 منوجان کرمان 323 1813

 895 ٪22٫9 249 ٪22٫8 کوهبنان کرمان 322 1819

 1133 ٪62٫2 6899 ٪53٫9 رودبار جنوب کرمان 335 1815

 1339 ٪49٫1 5682 ٪55٫9 قلعه گنج کرمان 336 1816

 922 ٪51٫4 6999 ٪68٫6 ریگان کرمان 359 1817

 691 ٪25٫5 2532 ٪49٫2 رابر کرمان 379 1818

 1589 ٪56٫1 9339 ٪67٫8 فهرج کرمان 373 1814

 795 ٪17٫2 422 ٪8٫9 انار کرمان 372 1851

 688 ٪42٫2 4536 ٪39٫6 نرماشیر کرمان 392 1851

 535 ٪45٫8 2846 ٪46٫2 فاریاب کرمان 394 1855

 792 ٪44٫4 3837 ٪52٫7 ارزوئیه کرمان 397 1853

 4447 ٪28٫1 2495 ٪35٫5 تایباد خراسان رضوی 154 1419

 4849 ٪13٫1 4497 ٪23٫1 تربت حیدریه خراسان رضوی 17 1415

 7145 ٪26٫2 13396 ٪44٫2 تربت جام خراسان رضوی 122 1416

 2896 ٪24٫7 3292 ٪42٫3 درگز خراسان رضوی 91 1417

 8752 ٪12٫4 7637 ٪32٫3 سبزوار خراسان رضوی 29 1418

 4846 ٪17٫5 7589 ٪38٫5 قوچان خراسان رضوی 36 1413

 3145 ٪11٫8 4143 ٪23٫5 کاشمر خراسان رضوی 59 1419

 999 ٪7٫5 1743 ٪16٫3 گناباد خراسان رضوی 42 1415

 122846 ٪15٫8 22389 ٪25٫9 مشهد خراسان رضوی 45 1416

 11952 ٪15٫7 11842 ٪25٫9 نیشابور رضویخراسان  52 1417

 3486 ٪24٫2 5145 ٪29٫4 چناران خراسان رضوی 217 1418

 2249 ٪17٫2 4244 ٪32٫2 خواف خراسان رضوی 222 1414

 1394 ٪14٫2 5993 ٪46٫5 سرخس خراسان رضوی 224 1451

 2845 ٪19٫6 3189 ٪32٫5 فریمان خراسان رضوی 232 1455

 1598 ٪17٫4 2742 ٪23٫8 بردسکن رضویخراسان  242 1453

 642 ٪21٫2 2939 ٪24٫2 رشتخوار خراسان رضوی 321 1457

 1238 ٪36٫8 3342 ٪48٫9 کالت خراسان رضوی 311 1458

 1292 ٪21٫4 1147 ٪12٫2 آبادخلیل خراسان رضوی 315 1454
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 696 ٪13٫2 1543 ٪18٫7 والتمه خراسان رضوی 326 1431

 449 ٪12٫2 152 ٪3٫3 بجستان رضویخراسان  353 1431

 1494 ٪19٫4 1898 ٪21٫8 بینالود خراسان رضوی 354 1435

 445 ٪26٫5 2543 ٪27٫2 فیروزه  خراسان رضوی 355 1433

 152 ٪7٫3 2297 ٪22٫5 جغتای خراسان رضوی 356 1439

 742 ٪29٫4 4638 ٪32٫4 زاوه خراسان رضوی 364 1435

 884 ٪24٫7 1949 ٪17٫6 جوین خراسان رضوی 357 1436

 248 ٪11٫9 3647 ٪32٫9 باخرز خراسان رضوی 385 1437

 632 ٪44٫8 2396 ٪27٫1 خوشاب خراسان رضوی 386 1438

 748 ٪9٫5 552 ٪11٫7 اردستان اصفهان 95 1111

 39691 ٪6٫8 3252 ٪6٫2 اصفهان اصفهان 6 1115

 7297 ٪8٫7 49 ٪1٫7 شهرخمینی اصفهان 181 1113

 998 ٪15٫2 152 ٪4٫5 خوانسار اصفهان 167 1119

 349 ٪4٫2 449 ٪5٫8 سمیرم اصفهان 139 1115

 1246 ٪12٫3 1246 ٪12٫1 فریدن اصفهان 75 1116

 745 ٪14٫2 1299 ٪29٫9 شهرفریدون اصفهان 179 1117

 3546 ٪8٫7 752 ٪2٫9 فالورجان اصفهان 182 1118

 1922 ٪5٫1 349 ٪6٫9 شهرضا اصفهان 56 1114

 4499 ٪6٫3 549 ٪6٫2 کاشان اصفهان 37 1111

 1622 ٪7٫3 499 ٪9٫1 گلپایگان اصفهان 41 1111

 2998 ٪5٫5 399 ٪4٫4 لنجان اصفهان 152 1115

 448 ٪5٫3 247 ٪8٫2 نائین اصفهان 92 1113

 4398 ٪6٫2 122 ٪1٫6 آبادنجف اصفهان 114 1119

 548 ٪7٫2 397 ٪7٫8 نطنز اصفهان 115 1115

 2652 ٪5٫1 446 ٪11٫3 شهر و میمهشاهین اصفهان 225 1116

 922 ٪2٫8 152 ٪2٫1 مبارکه اصفهان 222 1117

 7546 ٪32٫4 546 ٪12٫8 آران و بیدگل اصفهان 254 1118

 298 ٪3٫8 252 ٪2٫2 تیران و کرون اصفهان 274 1114

 347 ٪9٫3 652 ٪14٫6 چادگان اصفهان 324 1151

 498 ٪8٫1 52 ٪1٫4 دهاقان اصفهان 316 1151

 2749 ٪12٫7 248 ٪7٫1 برخوار اصفهان 337 1155

 322 ٪7٫4 195 ٪14٫8 خور و بیابانک اصفهان 377 1153

 11882 ٪53٫5 12327 ٪65٫2 ایرانشهر سیستان و بلوچستان 84 1111

 8144 ٪56٫8 32912 ٪88٫7 بهارچاه سیستان و بلوچستان 85 1115

 5681 ٪54٫5 15638 ٪79٫4 خاش بلوچستانسیستان و  151 1113

 12646 ٪38٫5 14653 ٪65٫2 زابل سیستان و بلوچستان 24 1119

 47335 ٪41٫5 15714 ٪84٫2 زاهدان سیستان و بلوچستان 25 1115

 7433 ٪48٫4 9487 ٪64٫6 سراوان سیستان و بلوچستان 86 1116

 4294 ٪65٫1 23985 ٪83٫2 شهرنیک سیستان و بلوچستان 222 1117

 1742 ٪71٫4 18231 ٪77٫5 سرباز سیستان و بلوچستان 286 1118
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 3291 ٪58٫5 7284 ٪84٫4 کنارک سیستان و بلوچستان 331 1114

 1576 ٪57٫1 7448 ٪63٫1 زهک سیستان و بلوچستان 334 1111

 753 ٪72٫7 8232 ٪74٫3 هیرمند سیستان و بلوچستان 362 1111

 842 ٪53٫1 6298 ٪75٫2 دلگان بلوچستانسیستان و  358 1115

 1329 ٪71٫1 9321 ٪92٫3 مهرستان سیستان و بلوچستان 362 1113

 839 ٪48٫6 6584 ٪65٫3 سیب و سوران سیستان و بلوچستان 361 1119

 5589 ٪24٫7 2391 ٪25٫7 بانه کردستان 129 1511

 2947 ٪22٫3 1448 ٪13٫9 بیجار کردستان 14 1515

 8452 ٪24٫1 3648 ٪23٫4 سقز کردستان 79 1513

 17591 ٪17٫6 1746 ٪8٫7 سنندج کردستان 31 1519

 4799 ٪21٫1 848 ٪7٫1 قروه کردستان 128 1515

 12792 ٪33٫9 1697 ٪15٫2 مریوان کردستان 112 1516

 995 ٪14٫7 1497 ٪12٫4 دیواندره کردستان 235 1517

 4137 ٪28٫5 1986 ٪15٫2 کامیاران کردستان 236 1518

 97 ٪7٫7 1899 ٪16٫2 سروآباد کردستان 322 1514

 1491 ٪21٫4 999 ٪11٫2 دهگالن کردستان 348 1511

 3842 ٪24٫9 3147 ٪21٫7 تویسرکان همدان 96 1311

 13233 ٪26٫3 5494 ٪19٫5 مالیر همدان 46 1315

 6195 ٪25٫3 3899 ٪17٫2 نهاوند همدان 83 1313

 28687 ٪18٫2 2298 ٪9٫9 همدان همدان 48 1319

 944 ٪15٫2 3447 ٪13٫1 کبودرآهنگ همدان 228 1315

 3999 ٪27٫9 2295 ٪19٫2 اسدآباد همدان 221 1316

 1749 ٪13٫6 1498 ٪9٫2 بهار همدان 231 1317

 1348 ٪18٫2 5291 ٪23٫4 رزن همدان 232 1318

 894 ٪22٫5 1145 ٪16٫7 فامنین همدان 376 1314

 3447 ٪13٫7 249 ٪5٫2 بروجن چهارمحال و بختیاری 113 1911

 3799 ٪5٫3 399 ٪2٫7 شهرکرد چهارمحال و بختیاری 55 1915

 2552 ٪18٫2 152 ٪2٫1 فارسان چهارمحال و بختیاری 185 1913

 1249 ٪13٫8 1946 ٪6٫3 لردگان چهارمحال و بختیاری 186 1919

 147 ٪8٫3 696 ٪8٫2 اردل چهارمحال و بختیاری 224 1915

 2 ٪2٫2 1349 ٪21٫6 کوهرنگ چهارمحال و بختیاری 295 1916

 447 ٪7٫6 399 ٪4٫8 کیار چهارمحال و بختیاری 352 1917

 5747 ٪25٫6 4587 ٪43٫6 الیگودرز لرستان 124 1511

 4849 ٪7٫2 1898 ٪8٫4 بروجرد لرستان 52 1515

 7498 ٪8٫4 2997 ٪12٫6 آبادخرم لرستان 22 1513

 1791 ٪13٫6 3546 ٪22٫3 دلفان لرستان 197 1519

 2747 ٪12٫6 1849 ٪13٫2 دورود لرستان 199 1515

 3242 ٪13٫4 3499 ٪18٫3 کوهدشت لرستان 198 1516

 949 ٪8٫5 1243 ٪16٫9 ازنا لرستان 238 1517

 748 ٪12٫1 1396 ٪16٫5 پلدختر لرستان 239 1518
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 298 ٪3٫9 1247 ٪14٫8 سلسله لرستان 242 1514

 2 ٪2٫2 1844 ٪23٫3 دوره لرستان 349 1511

 5485 ٪13٫4 649 ٪8٫4 ایالم ایالم 8 1611

 1246 ٪17٫6 798 ٪12٫3 شهردره ایالم 142 1615

 1299 ٪12٫9 248 ٪5٫6 دهلران ایالم 141 1613

 795 ٪16٫2 849 ٪7٫4 چرداول ایالم 187 1619

 849 ٪23٫2 198 ٪8٫2 مهران ایالم 142 1615

 1822 ٪27٫9 346 ٪12٫3 آبدانان ایالم 245 1616

 1194 ٪15٫2 299 ٪8٫5 ایوان ایالم 247 1617

 544 ٪16٫2 198 ٪12٫5 ملکشاهی ایالم 365 1618

 2652 ٪9٫4 2947 ٪11٫2 بویراحمد کهگیلویه و بویراحمد 138 1711

 1499 ٪9٫1 2246 ٪14٫6 کهگیلویه کهگیلویه و بویراحمد 122 1715

 897 ٪4٫2 249 ٪4٫2 گچساران کهگیلویه و بویراحمد 152 1713

 444 ٪16٫4 449 ٪4٫6 دنا کهگیلویه و بویراحمد 289 1719

 446 ٪14٫3 646 ٪14٫9 بهمئی کهگیلویه و بویراحمد 322 1715

 246 ٪9٫1 492 ٪12٫5 چرام کهگیلویه و بویراحمد 383 1716

 147 ٪6٫8 149 ٪5٫8 باشت کهگیلویه و بویراحمد 382 1717

 3597 ٪6٫8 752 ٪8٫2 بوشهر بوشهر 13 1811

 549 ٪14٫1 648 ٪5٫1 تنگستان بوشهر 166 1815

 3791 ٪12٫9 1893 ٪11٫1 دشتستان بوشهر 98 1813

 1597 ٪14٫2 646 ٪9٫5 دشتی بوشهر 168 1819

 649 ٪7٫8 399 ٪11٫8 دیر بوشهر 184 1815

 1898 ٪13٫9 699 ٪12٫5 کنگان بوشهر 171 1816

 2245 ٪13٫7 322 ٪6٫1 گناوه بوشهر 172 1817

 696 ٪12٫4 149 ٪12٫3 دیلم بوشهر 249 1818

 199 ٪3٫5 498 ٪6٫7 جم بوشهر 327 1814

 3347 ٪12٫1 2344 ٪18٫2 ابهر زنجان 145 1411

 3143 ٪24٫9 8246 ٪32٫5 خدابنده زنجان 149 1413

 13333 ٪12٫9 7343 ٪31٫3 زنجان زنجان 26 1419

 443 ٪62٫2 2539 ٪29٫7 ایجرود زنجان 266 1416

 1799 ٪12٫4 252 ٪7٫7 خرمدره زنجان 282 1417

 646 ٪27٫1 4145 ٪42٫7 طارم زنجان 271 1418

 247 ٪12٫4 2939 ٪38٫8 ماهنشان زنجان 257 1414

 597 ٪3٫3 949 ٪13٫9 دامغان سمنان 76 5111

 4249 ٪8٫7 1241 ٪27٫2 سمنان سمنان 32 5115

 1999 ٪4٫4 2492 ٪12٫5 شاهرود سمنان 53 5113

 6288 ٪36٫8 3246 ٪48٫9 گرمسار سمنان 123 5119

 698 ٪7٫4 296 ٪16٫2 شهرمهدی سمنان 351 5115

 2944 ٪16٫6 149 ٪5٫4 اردکان یزد 146 5111

 1248 ٪13٫2 196 ٪8٫5 بافق یزد 147 5115
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 899 ٪19٫4 1597 ٪17٫6 تفت یزد 148 5113

 1447 ٪18٫4 798 ٪16٫7 مهریز یزد 173 5119

 13696 ٪8٫8 746 ٪9٫2 یزد یزد 49 5115

 2447 ٪12٫2 99 ٪4٫7 میبد یزد 223 5116

 1544 ٪17٫9 547 ٪11٫8 ابرکوه یزد 241 5117

 547 ٪12٫7 149 ٪4٫1 صدوق یزد 282 5118

 1446 ٪26٫4 149 ٪4٫1 خاتم یزد 283 5114

 2839 ٪23٫7 1292 ٪18٫1 طبس یزد 133 5111

 391 ٪19٫2 346 ٪15٫2 بهاباد یزد 378 5111

 2 ٪2٫2 2 ٪2٫2 ابوموسی هرمزگان 195 5511

 11646 ٪12٫8 6644 ٪22٫2 بندرعباس هرمزگان 11 5515

 3495 ٪22٫7 2243 ٪19٫4 بندر لنگه هرمزگان 97 5513

 1299 ٪11٫5 1243 ٪8٫8 قشم هرمزگان 161 5519

 3342 ٪22٫3 8342 ٪23٫9 میناب هرمزگان 134 5515

 499 ٪22٫2 3223 ٪41٫4 جاسک هرمزگان 196 5516

 1547 ٪16٫6 3998 ٪22٫9 رودان هرمزگان 215 5517

 1298 ٪22٫4 2296 ٪24٫1 آبادحاجی هرمزگان 233 5518

 349 ٪12٫8 852 ٪7٫1 بستک هرمزگان 288 5514

 1293 ٪24٫2 1648 ٪23٫1 خمیر هرمزگان 321 5511

 149 ٪4٫2 352 ٪5٫7 پارسیان هرمزگان 318 5511

 192 ٪22٫2 1297 ٪18٫8 سیریک هرمزگان 345 5515

 148 ٪42٫9 1446 ٪36٫3 بشاگرد هرمزگان 367 5513

 169691 ٪6٫7 1349 ٪12٫5 تهران تهران 19 5311

 1847 ٪8٫6 799 ٪12٫5 دماوند تهران 81 5315

 3622 ٪14٫6 3222 ٪5٫5 ری تهران 163 5313

 649 ٪9٫2 399 ٪6٫4 شمیرانات تهران 164 5319

 23242 ٪22٫5 3944 ٪17٫8 ورامین تهران 153 5316

 17996 ٪12٫2 1798 ٪8٫1 شهریار تهران 226 5314

 15196 ٪12٫5 1122 ٪8٫8 اسالمشهر تهران 237 5311

 3994 ٪13٫8 1222 ٪4٫2 کریمرباط تهران 258 5315

 18689 ٪29٫8 1949 ٪13٫3 پاکدشت تهران 273 5313

 248 ٪4٫7 2 ٪2٫2 فیروزکوه تهران 262 5319

 13646 ٪17٫1 2 ٪2٫2 قدس تهران 369 5316

 15996 ٪18٫1 1398 ٪8٫4 مالرد تهران 371 5317

 2499 ٪19٫3 998 ٪15٫4 پیشوا تهران 388 5318

 31947 ٪25٫4 1197 ٪9٫2 بهارستان تهران 395 5314

 22544 ٪16٫3 3247 ٪17٫2 اردبیل اردبیل 3 5911

 1222 ٪17٫1 1246 ٪14٫4 بیله سوار اردبیل 228 5915

 2645 ٪21٫2 2797 ٪24٫1 خلخال اردبیل 57 5913

 5297 ٪29٫2 6339 ٪31٫3 شهرمشگین اردبیل 89 5919
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 1346 ٪17٫1 2646 ٪22٫1 گرمی اردبیل 162 5915

 5122 ٪21٫4 2696 ٪14٫9 آبادپارس اردبیل 229 5916

 443 ٪23٫1 998 ٪21٫5 کوثر اردبیل 261 5917

 1142 ٪18٫4 949 ٪11٫2 نمین اردبیل 253 5918

 489 ٪29٫4 941 ٪22٫6 نیر اردبیل 265 5914

 248 ٪22٫8 1342 ٪35٫1 سرعین اردبیل 374 5911

 35884 ٪12٫1 3341 ٪22٫3 قم قم 35 5511

 1399 ٪8٫6 3149 ٪12٫5 زهرابوئین قزوین 262 5611

 2249 ٪7٫7 1896 ٪13٫2 تاکستان قزوین 183 5615

 9344 ٪7٫2 6845 ٪23٫8 قزوین قزوین 34 5613

 649 ٪3٫9 449 ٪4٫8 آبیک قزوین 296 5619

 1597 ٪3٫2 149 ٪2٫2 البرز قزوین 323 5615

 697 ٪9٫7 744 ٪14٫3 بندر گز گلستان 279 5711

 2341 ٪22٫7 895 ٪16٫7 ترکمن گلستان 165 5715

 2348 ٪13٫5 4298 ٪26٫2 آبادعلی گلستان 177 5713

 847 ٪7٫9 1249 ٪13٫7 کردکوی گلستان 192 5719

 12243 ٪12٫4 5598 ٪19٫2 گرگان گلستان 42 5715

 4991 ٪14٫1 9252 ٪24٫2 گنبد کاووس گلستان 88 5716

 1194 ٪16٫2 3297 ٪29٫5 مینودشت گلستان 212 5717

 1246 ٪14٫8 3652 ٪18٫9 آق قال گلستان 284 5718

 1243 ٪18٫1 5195 ٪28٫6 کالله گلستان 285 5714

 1996 ٪15٫6 1745 ٪18٫2 آزادشهر گلستان 292 5711

 1498 ٪22٫5 3792 ٪31٫2 رامیان گلستان 293 5711

 535 ٪32٫4 2792 ٪28٫6 مراوه تپه گلستان 346 5715

 1795 ٪25٫2 1293 ٪19٫5 گمیشان گلستان 372 5713

 844 ٪16٫3 2194 ٪23٫9 گالیکش گلستان 384 5719

 1642 ٪9٫7 3943 ٪23٫4 اسفراین خراسان شمالی 131 5811

 6849 ٪13٫4 9252 ٪26٫8 بجنورد خراسان شمالی 9 5815

 548 ٪9٫1 952 ٪25٫7 جاجرم خراسان شمالی 267 5813

 4742 ٪22٫3 6537 ٪38٫6 شیروان خراسان شمالی 132 5819

 722 ٪17٫5 2995 ٪29٫6 فاروج خراسان شمالی 317 5815

 1147 ٪16٫9 4746 ٪27٫1 مانه و سملقان خراسان شمالی 292 5816

 646 ٪12٫7 197 ٪14٫3 گرمه خراسان شمالی 368 5817

 8652 ٪18٫7 7445 ٪34٫9 بیرجند خراسان جنوبی 15 5411

 1984 ٪52٫6 4286 ٪44٫6 درمیان خراسان جنوبی 325 5415

 949 ٪35٫8 3984 ٪51٫3 سربیشه خراسان جنوبی 312 5413

 3733 ٪22٫7 9891 ٪41٫3 قاینات خراسان جنوبی 172 5419

 1487 ٪31٫9 4855 ٪56٫2 نهبندان خراسان جنوبی 211 5415

 1249 ٪17٫5 496 ٪15٫4 سرایان خراسان جنوبی 333 5416

 2245 ٪24٫9 346 ٪11٫1 فردوس خراسان جنوبی 67 5417
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 794 ٪15٫5 447 ٪23٫7 بشرویه خراسان جنوبی 366 5418

 24995 ٪4٫4 249 ٪1٫4 کرج البرز 99 3111

 1299 ٪4٫6 1799 ٪5٫6 ساوجبالغ البرز 223 3115

 1949 ٪6٫4 199 ٪2٫6 نظرآباد البرز 329 3113

 2 ٪2٫2 348 ٪4٫4 طالقان البرز 387 3119
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 نتایجامکان ارتقای کیفیت -5-5

در این مطالعه سعی شده است با توجه به ابعاد پروژه تعریف شده و زمان موجود، باالترین کیفیت در تمامی 

توان برای افزایش کیفیت نتایج مطالعه، پیشنهادهایی می وجودنیبااها به دست آید، ها و برآورد مدلمراحل تهیه داده

 ارائه نمود که در مطالعات آتی مدنظر قرار گیرد.

 های سرشماری استفاده شده درصد داده 2های سرشماری: در این مطالعه تنها از استفاده از تمامی داده

در برآوردهای نرخ سرشمار است که باعث شده است تعداد خانوارها در برخی نواحی شهری و روستایی 

های بیشتری در اختیار محققین قرار دهد، مرکز آمار ایران داده کهیدرصورتفقر چندان باال نباشد. 

 کیفیت نتایج مطمئنا بسیار باالتر خواهد بود.

 های جغرافیایی: اطالعات متنوعی از نوع زیرساخت و امکانات آموزشی و بهداشتی گسترش پایگاه داده

 اند.های جغرافیایی اضافه گردد که به هنگام انجام این مطالعه در دسترس نبودهد به پایگاه دادهتوانمی

 سازی: در مطالعه حاضر با توجه به استفاده از روش های مکانی در مدلمدنظر قرارگیری خودهمبستگی

قرار  مورداستفادههای ساده خطی افزار انتخاب بیزی مدل، تنها مدلانتخاب بیزی مدل و محدودیت نرم

تر در روش های پیچیدهاند. وارد کردن مدلترین حاالت برای جمالت خطا فرض شدهاند و سادهگرفته

 تری ارائه دهد. تواند برآوردهای دقیقانتخاب بیزی مدل می

 تر: در این مطالعه سه خط فقر برای نواحی شهری، روستایی و شهر تهران استفاده شده خطوط فقر دقیق

شواهد محکمی بر تفاوت خط فقر در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان وجود  کهیدرصورتست. ا

 ای برای این مناطق استفاده شود.داشته باشد باید مدنظر قرار گرفته و خطوط فقر جداگانه
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، کاربرد مدل 1388های فقر خانوارهای شهری ایران در سال کننده( تعیین1392ابراهیم پور، س. و میالعلمی، ز. )

(، 49) 13ایرانی(، -فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی )رویکرد اسالمیهای تابلویی با متغیر وابسته محدود، داده

121-116. 

ساله اول، دوم و سوم توسعه های پنجاستان سمنان طی برنامه ( ارزیابی فقر در1387ابونوری، ا. و مالکی، ن. )

 .27-5، 45های اقتصادی، ها و سیاستفصلنامه پژوهش(، 1383-1368اقتصادی )

ها و ، اداره بررسی27های اقتصادی، شماره ، مجموعه پژوهشابعاد گوناگون فقر در ایران( 1384چیلر، ن )ارضروم

 زی جمهوری اسالمی ایران. های اقتصادی، بانک مرکسیاست

( تعیین حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه با استفاده 1389زاده، ع. و مستشاری، ف. )ارشدی، ع.، حسن

 .24-1(، 4) 7، فصلنامه اقتصاد مقداریاز سیستم مخارج خطی، 

فصلنامه (، 88-1368نگ )های توسعه پس از ج( بررسی وضعیت فقر در برنامه1393ارشدی، ع. و کریمی، ع. )

 .164-131(، 8) 3 پژوهشی راهبرد اقتصادی،-عملی

( بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد، 1391پور، م. )افتخاری، ف.، کرمی، آ. و نوری

 .224-179(، 1) 6اقتصاد کشاورزی، 

مجله اقتصاد و  (،1385تا  1376 یهاسالخوزستان )( تخمین خط فقر در استان 1392فر، ط. )افقه، م. و قنواتی

 .21-1(، 1) 1ای، توسعه منطقه

 .213-188(، 8-7) 21اطالعات سیاسی اقتصادی، ( فقر و خط فقر در استان یزد، 1386امامی، پ. )

، 85-1375های های فقر در ایران طی سال( روند خط فقر و شاخص1386پرور، ن. و کاوند، ح. )باقری، ف.، دانش

 .82-71(، 2) 18گزیده مطالب آماری، 

 .131-121، 33، وبودجهبرنامهمجله های مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین، (. راه1377بخشی، ل. )
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گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی  ،82-1382های ه خط فقر در ایران طی سالمحاسب( 1383پژوهشکده آمار )

 پژوهشکده آمار.

های فقر در ایران های اقتصاد کالن بر مولفه( بررسی خط فقر و تاثیر برخی سنجه1381پیراسته، ح و رنجبر، هـ. )

 .28-3(، 24) 12های اقتصادی، ها و سیاستپژوهش، 1358-75

( تخمین حداقل معاش )خط فقر( خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی 1391ا. ) حیدری، م. و سامی،

 .92-57، 12اقتصاد کاربردی،  گیری عادت، با استفاده از سیستم مخارج خطی با شکل

( سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسه آن با خانوارهای 1391تاش، م. )خداداد کاشی، ف. و شهیکی

 .55-41(، 3) 15، فصلنامه روستا و توسعهری در ایران، شه

سازی فصلنامه تحقیقات مدل( برآورد خطوط فقر در ایران بر اساس بعد خانوار، 1392زاده، ح. و شاهمرادی، ا. )زمان

 .18-1(، 6) 2اقتصادی، 

های مرکب خانوارهای روستایی و ( بررسی پویایی فقر در ایران با استفاده از داده1386زیبایی، م. و شوشتریان آ. )

 .83-55(، 32) 9، های اقتصادی ایرانفصلنامه پژوهششهری، 

، 1391اسفند  8در تاریخ  منتشرشده، صفحه اینترنتی. تاریخچه هدفمندی در ایران(. 1392) یهدفمندسازسازمان 

http://www.hadafmandi.ir/index.php/2013-02-26-. 1394آبان  32بازدید شده در تاریخ 

55-44-00-26-02-56/2013-43-00 

سی حداقل معاش مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه و مقایسه با کل ( برر1391سعادت، ر. و قاسمی، م. )

 .226-187(، 2) 12 های اقتصادی،فصلنامه پژوهش(، 86-1374کشور )

 . مقاله منتشر نشده.هاتوزیع جغرافیایی فقر: ابزاری برای هدفمندسازی یارانه( 1388سوری، د. )

مجموعه ها )مطالعه موردی استان مازندران(، قر، تحلیل شاخصگیری خط ف( اندازه1389شهمیری شورمستی، م. )

 ، تهران، مرکز آمار ایران.قرن با اقتصاد خانوارمقاالت همایش نیم

http://www.hadafmandi.ir/index.php/2013-02-26-00-43-56/2013-02-26-00-44-55
http://www.hadafmandi.ir/index.php/2013-02-26-00-43-56/2013-02-26-00-44-55
http://www.hadafmandi.ir/index.php/2013-02-26-00-43-56/2013-02-26-00-44-55
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( بررسی اثر ضایعات نان بر خط فقر و شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری 1392نژاد، ا. )صفرخانلو، ا. و محمدی

 .77-53(، 75) 19اقتصاد کشاورزی و توسعه،  ،86-1382 یهاسالو روستایی ایران طی 

ها و معیارهای رفاه انرژی بر هزینه یهاحاملی سازی یارانهبررسی تاثیرات حذف و نقدی(. 1389عینیان، م. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.، پایانخانوارهای ایرانی

 

، 1385-1377های ( بررسی خط فقر و تورم در مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی سال1389فروزنده، ا. )

 تهران، مرکز آمار ایران.قرن با اقتصاد خانوار، مجموعه مقاالت همایش نیم

. 1394اسفند  15صفحه اینترنتی. بازدید شده در تاریخ  اجرای طرح مددجویی،(. 1392کمیته امداد امام خمینی )

http://www.emdad.ir/central/zavabet/madadjoei.asp 

گانه  32های گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهری )کشور و استان( اندازه1389کیانی، م.، عطار، خ. و حبیبی، ژ. )

 تهران، مرکز آمار ایران.قرن با اقتصاد خانوار، مجموعه مقاالت همایش نیم(، 1388

( بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی، 1392گریوانی، ف. احمدی شادمهری، م. و فالحی، م. )

 .145-125(، 3) 16، فصلنامه روستا و توسعه

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه یانپاتهیه نقشه فقر: مورد ایران، ( 1385محتشم، م. )

 صنعتی شریف. 

کننده آن در بین خانوارهای ( بررسی فقر و عوامل تعیین1389محمدزاده، پ.، فالحی، ف. و  حکمتی فرید، ص. )

 .64-41(، 2) 1سازی اقتصادی، فصلنامه تحقیقات مدلشهری کشور، 

گیری حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی: ( اندازه1386جی هـ.)محمدی، ش.، میری علی، س. و گر

 .188-165(، 31) 9اقتصادی ایران،  یهاپژوهشمورد استان ایالم در طی دو برنامه، 

 .57-27، 24فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، گیری فقر در ایران، ( اندازه1381محمودی، و. )

 ، تهران، مرکز آمار ایران.های فقر در ایرانشاخص گیریاندازه( 1381مرکز آمار ایران )

http://www.emdad.ir/central/zavabet/madadjoei.asp
http://www.emdad.ir/central/zavabet/madadjoei.asp
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معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی، مطالعه موردی:  حداقلگیری ( اندازه1392خواه، آ. )مکیان، ن. و سعادت

های رشد و توسعه پژوهش یپژوهش یعلمفصلنامه های سوم و چهارم توسعه(، جامعه شهری استان یزد )برنامه

 .68-45(، 5) 2اقتصادی، 

های (: بررسی تجربه4طرح اصالح بازار انرژی )(. 1393ریزی )موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 ریزی، تهران.. گزارش. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهجهانی حمایت از خانوار

( کنکاش در وضعیت معیشتی مناطق شهری استان مازندران؛ سیاهی فقر 1379، س. )نادران، ا. و غالمی نتاج امیری

 .187-161(، 2) 35مجله تحقیقات اقتصادی، های سبز، در البالی برگ

( محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس 1393نگهداری، ا.، پیرایی، خ.، کشاورز حداد، غ. و حقیقت، ع. )

 .172-155(، 4) 17، فصلنامه روستا و توسعه، 1392-1385بعد خانوار، 

-31(، 1) 1، فصلنامه آمارهای اقتصادی ایران، 85-1383های ( محاسبه خط فقر در ایران طی سال1386نجم، ل. )

37. 

ارزیابی پیامدهای اصالح نظام یارانه انرژی، با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی ( 1392نیلی، م. و همکاران )

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران. دولت و اقتصاد کالن، 

 2بخش  1جلد مدت اقتصاد ایران، تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان( فقر و نابرابری، در 1393یداللهی، ا. )

 معادن و کشاورزی تهران.ازرگانی، صنایع،اتاق ب،  2فصل 
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 سازی هر خوشهپیوست: متغیرهای قابل استفاده در مدل

 خوشه هر یسازمدل در استفاده قابل یرهایمتغ -4-5جدول 

رده
 

 متغیر

 خوشه

1 5 3 9 5 6 7 8 4 11 11 15 13 

دموگرافی
 

HAge * * * * * * * * * * * * * 

HAge2 * * * * * * * * * * * * * 

lnHAge * * * * * * * * * * * * * 

HSexFemale * * * * * * * * * * * * * 

Size * * * * * * * * * * * * * 

Size2 * * * * * * * * * * * * * 

lnSize * * * * * * * * * * * * * 

N0_6 * * * * * * * * * * * * * 

N0_62 * * * * * * * * * * * * * 

N13_18 * * * * * * * * * * * * * 

N13_182 * * * * * * * * * * * * * 

N7_12 * * * * * * * * * * * * * 

N7_122 * * * * * * * * * * * * * 

NKids * * * * * * * * * * * * * 

NKids2 * * * * * * * * * * * * * 

KidShare * * * * * * * * * * * * * 

KidShare2 * * * * * * * * * * * * * 

NFems * * * * * * * * * * * * * 

NFems2 * * * * * * * * * * * * * 

FemShare * * * * * * * * * * * * * 

FemShare2 * * * * * * * * * * * * * 

HMarritalStateBachelor * * * * * * * * * * * * * 

HMarritalStateDivorced * * * * * * * * * * * * * 

HMarritalStateWidowed * * * * * * * * * * * * * 

سرمایه
 

انسانی
 

HEduLevelPrimary * * * * * * * * * * * * * 

HEduLevelSecondary * * * * * * * * * * * * * 

HEduLevelUniversity * * * * * * * * * * * * * 

NLiterates * * * * * * * * * * * * * 

NLiterates2 * * * * * * * * * * * * * 

LitShare * * * * * * * * * * * * * 

LitShare2 * * * * * * * * * * * * * 

NUnivEds * * * * * * * * * * * * * 

NUnivEds2 * * * * * * * * * * * * * 

UnivEdShare * * * * * * * * * * * * * 

UnivEdShare2 * * * * * * * * * * * * * 
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اشتغال
 

HEmployedCooTRUE 
 

* * 
 

* 
 

* * * 
  

* * 

HEmployedPrvTRUE * * * * * * * * * * * * * 

HEmployedPubTRUE * * * * * * * * * * * * * 

HEmployerTRUE * * * * * * * * * * * * * 

HFamilyWorkerTRUE 
 

* 
         

* * 

HIncomeWOWorkTRUE * * * * * * * * * * * * * 

HIndepWorkerTRUE * * * * * * * * * * * * * 

HUnemployedTRUE * * * * * * * * * * * * * 

NActives * * * * * * * * * * * * * 

NActives2 * * * * * * * * * * * * * 

ActiveShare * * * * * * * * * * * * * 

ActiveShare2 * * * * * * * * * * * * * 

دسترسی
 

PipedWaterTRUE * * 
   

* 
 

* * * * * * 

SewageTRUE 
 

* * * * * * * 
   

* * 

PipedGasTRUE 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

* * * 

ElectricityTRUE 
       

* * * 
 

* * 

Fuel4CookingCElec 
   

* 
       

* 
 

Fuel4CookingCGasoil 
     

* 
 

* * 
    

Fuel4CookingCKerosine 
     

* 
 

* * 
 

* * * 

Fuel4CookingCLiqGas 
 

* * * * * * * * * * * * 

Fuel4CookingCNone 
       

* 
     

Fuel4CookingCOther 
          

* 
  

Fuel4CookingCSolid 
 

* 
     

* 
   

* * 

Fuel4HeatingCElec 
 

* * 
 

* * 
 

* * * 
 

* * 

Fuel4HeatingCGasoil 
 

* 
  

* * * 
 

* 
  

* * 

Fuel4HeatingCKerosine * * * 
 

* * * * * * * * * 

Fuel4HeatingCLiqGas * * * 
 

* * * * * * * * * 

Fuel4HeatingCNone 
 

* 
   

* 
 

* * 
  

* 
 

Fuel4HeatingCOther 
           

* 
 

Fuel4HeatingCSolid 
  

* 
 

* * 
 

* * 
  

* * 

Fuel4HotWaterCElec * * * 
 

* * 
 

* * * 
 

* * 

Fuel4HotWaterCGasoil 
 

* 
  

* 
   

* 
 

* 
 

* 

Fuel4HotWaterCKerosine * * * 
 

* * 
 

* * * * * * 

Fuel4HotWaterCLiqGas * * * 
 

* * * * * * * * * 

Fuel4HotWaterCNone 
 

* 
  

* * 
 

* * 
   

* 

Fuel4HotWaterCOther 
        

* 
  

* * 

Fuel4HotWaterCSolid 
     

* 
 

* * 
  

* * 

TelephoneTRUE * * * * * * * * * * * * * 

InternetTRUE * * * * * * * * * * * * * 

ی )در 
دسترس

سطح 

ی(
جغرافیای

 

pcHABedCount * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcHotelBedCount * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcMotelBedCount * * * 
 

* * * * * * 
 

* * 
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pcMotelBedCount2 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
  

* * 

pcKPFKCount * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcKPFKCount2 * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcKPFKBuilidingArea 
 

* * 
 

* * * * * 
 

* * * 

pcKPFKBuilidingArea2 
 

* * 
 

* * * * * 
 

* * * 

pcKPFKLandArea 
 

* * 
 

* * * * * 
 

* * * 

pcKPFKLandArea2 
 

* * 
 

* * * * * 
 

* * * 

pcRuralSportArea * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcRuralSportArea2 
 

* * 
 

* * * * * 
  

* * 

pcUrbanSportArea * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcUrbanSportArea2 * * * 
 

* * * * * * 
 

* * 

lnpcUrbanSportArea 
      

* 
      

pcRuralICTCenters * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcRuralICTCenters2 
 

* * 
 

* * * * * 
  

* * 

pcIndustrialFirmCount1049 * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcIndustrialFirmCount50up * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcIndustrialFirmCount50up2 
 

* * 
 

* 
 

* * * 
  

* * 

pcIndustrialWorkorsCount1049 * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcIndustrialWorkorsCount50up * * * 
 

* * * * * * * * * 

pcIndustrialWorkorsCount50up2 
 

* * 
 

* 
 

* * * 
  

* * 

دارایی
 

ResidenceOwnershipApartment 
 

* 
  

* * * 
 

* 
 

* * * 

ResidenceOwnershipFree * * * * * * * * * * * * * 

ResidenceOwnershipOther 
 

* 
     

* * 
    

ResidenceOwnershipRental * * * * * * * * * * * * * 

ResidenceOwnershipToServe * * * * * * * * * 
 

* * * 

Area * * * * * * * * * * * * * 

Area2 * * * * * * * * * * * * * 

lnArea * * * * * * * * * * * * * 

RoomCount * * * * * * * * * * * * * 

RoomCount2 * * * * * * * * * * * * * 

BathroomTRUE * * * * * * * * * * * * * 

KitchenTRUE * * * * * * * * * * * * * 

CentralCoolingTRUE 
 

* 
 

* * 
 

* 
 

* 
  

* 
 

CentralHeatingTRUE 
 

* 
 

* * 
 

* * 
  

* * * 

CarTRUE * * * * * * * * * * * * * 

 کاالی بادوام
MotorcycleTRUE * * * * * * * * * * * * * 

PCTRUE * * * * * * * * * 
 

* * * 

جغرافیا
 

HHSize 
 

* 
          

* 

PopDensity 
 

* * 
 

* * * * * 
 

* * * 

PopDensity2 
 

* 
           

lnPopDensity 
 

* 
           

PopGrowth 
 

* * 
 

* 
 

* * * 
  

* * 
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PopGrowth2 
 

* 
           

lnPopGrowth 
 

* 
           

LitRate 
 

* 
     

* * 
  

* * 

PartcpRate 
 

* 
    

* * * 
  

* * 

UnempRate 
 

* * 
   

* * * 
  

* * 

InternetRate 
 

* 
      

* 
  

* * 

InternetRate2 
 

* 
           

lnInternetRate 
 

* 
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