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 هدف گیریانواع روش های 

نقدیدرجهاناننقالیروشهایمورداستفادهدربرنامههایپرداخت

دستهبندیبرپایه•
جغرافیایی•
غیره•

شناساییخانوار•
آزمونتقریبوسع•
آزمونوسع•
ارزیابیاجتماعی•

روشهادیگر•
ازطریقکاالهدفگیری•
خودگزینشیهدفگیری•
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 هدف گیریارزیابی عملکرد 

ارزیابیعملکرد•
(خطاینوعاول)خطایشمول•
(خطاینوعدوم)خطایعدمشمول•
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 شناسایی خانوار بر پایه دسته بندی برنامه:کشور/منطقه
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افریقا
     ×   × کودکانیتیموآسیبپذیر:بورکینافاسو

 ×     اضافهنمودنکودکانیتیموآسیبپذیر × انتقالنقدیبرایکودکانیتیموآسیبپذیر:کنیا
 ×   ×     مراقبتازفقرا:نیجریه

اقیانوسیهآسیایشرقیو
     ×   × پروژهحمایتبخشآموزشکامبوج:کامبوج
 ×   × جنسیتواقلیتهایقومی × بنیادژاپنبرایکاهشفقر:کامبوج
 ×     جنسیت × شبکههایامنیتاجتماعی:اندونزی
     ×   × برنامهامرارمعاشخانوادهفیلیپینی:فیلیپین

اروپاوآسیایمرکزی
 اجتماعیریسکهایپروژهکاهش:ترکیه

    ×     
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 شناسایی خانوار بر پایه دسته بندی برنامه:کشور/منطقه
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کارائیبامریکایالتینو
 برنامهخانواده:آرژانتین

  
× 

  
منتفعانبادوفرزندوبیشتربرنامهجفسوجفاس؛

     × سرپرستخانوارباسوادابتدایییاکمتر
       ×   خوانیتوپینتو:بولیوی
   ×     × بستهتغذیه:برزیل
   ×     × بستهمدرسه:برزیل
   ×     × بستهخانواده:برزیل
   ×       برنامهریشهکنیکارکودکان:برزیل
     ×     همبستگیشیلی:شیلی
     × خارجازنظامتامیناجتماعی   یارانهخانوادهواحد:شیلی
     ×   × خانوادهدرعمل:کلمبیا
     ×   × یارانهمشروطبهحضوردرمدرسهبوگوتا:کلمبیا

     ×   × همبستگی:جمهوریدومینیکن
کمکهای/هیأتمدیرهمدرسه:دومینیکنجمهوری

 ×       × تشویقیبهحضوردرمدرسه
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 شناسایی خانوار بر پایه دسته بندی برنامه:کشور/منطقه
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     ×     پاداشتوسعهانسانی:اکوادور
     ×   × شبکههمبستگی:السالوادور
     ×   × پیشرفتخانوادهمن:گواتماال

     ×   × برنامهکمکهزینهخانواده:هوندوراس
     ×     برنامهپیشرفتازطریقبهداشتوآموزش:جاماییکا
     ×   × فرصتها:مکزیک

     ×   × مراقبتازبحران:نیکاراگوئه
     ×   × شبکهامنیتاجتماعی:نیکاراگوئه

     ×   × شبکهفرصتها:پاناما
برنامهسرمایهگذاریاجتماعی(/رفاه)تکوپوریا:پاراگوئه

         × پاراگوئهدو
 ×       × باهم:پرو
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 شناسایی خانوار دسته بندیبر پایه  برنامه:کشور/منطقه
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خاورمیانهوشمالافریقا
     جنسیت × پروژهتوسعهآموزشپایه:یمن

 جنوبیآسیای
     جنسیت × دختراندبیرستانکمکبرنامه:بنگالدش
 ×     × ابتداییآموزشتحصیلیکمکهزینهبرنامه:بنگالدش
 ×     × مدرسهازخارجکودکانبهدسترسی:بنگالدش

   × جنسیت × دخترشماپولشماست(:هاریانا)هند
   × منتفعانبرنامهحمایتغذایی   برنامهحمایتکودک:پاکستان
کارافرینانهمشارکتدرآموزشازطریقشمای:پاکستان
 حذفشدهآسیبپذیرانبرای

×     × 

برنامه/بخشآموزشپنجاببرنامهاصالحات:پاکستان
 پنجابشهریهمدرسهدختران

     جنسیت ×
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 شناسایی خانوار

 ...،پساندازودرآمدی،داراییبررسینیازمندیخانواربهحمایتبرنامهبراساسمعیارهای:وسعآزمون•

خانواربراساسیکسریویژگیهایکامالبارزهمچونویژگیهایشناسایی:آزمونتقریبوسع•
محلسکونت،داراییکاالهایبادوام،ساختاردموگرافیکخانوار،تحصیالتودرصورتامکاناشتغال

افرادبزرگسالخانوار
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 شناسایی جغرافیایی

Bedi, T., Coudouel A. & Simler K.  (eds.) (2007) More Than A Pretty Picture: Using Poverty Maps to Design Better Policies and 
Interventions, The World Bank. 

.میکنندمهمبینمناطقجغرافیاییمختلفراپنهانتفاوتهایآمارهایکالندرسطحملی،اغلب•

فقرتوجهبهاطالعاتفقرراکهدرسطوحکاهشدهندهدخالتهایبررسیفقر،عواملموثربرفقرو•
.میطلبدشدهاندجغرافیاییجمعپایینتر

.میکنندهمگیروشهایشناساییجغرافیاییراتوصیههدفمندیتجربهروشهای•
جهانیحمایتازخانوارتجربههایبررسی:۴:طرحاصالحبازارانرژی•

(موسسهعلیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهریزی۹۳بهار)

بینالمللیپروژههایاهمیتیافتنروشهایتهیهنقشهفقر،•
•SAIPEامریکاسرشماریاداره
۲۰۰۶-۱۹۹۲:جهانیتحقیقاتبانک•
۲۰۱۱-۲۰۰۸(:کمیسیوناروپا)AMELIپروژه•
۲۰۱۱ –۲۰۰۸(:کمیسیوناروپا)SAMPLEپروژه•
(منطقهایشبکهنظارتاروپاییبرایتوسعه)TIPSEپروژه•
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.جمعیتیکهآمارگیریبرایآنطراحیشدهاست:جمعیتمقصد•
.برآوردهایمستقیمبایدبرایجمعیتمقصدمعتبرباشند•

زیرمجموعهایازجمعیتمقصد:دامنهیاناحیه•
...(مناطق،استانها،شهرستانها،)نواحیجغرافیایی•
(جنسیت،سن،نژاد)دموگرافیک-گروههایاجتماعی•
دیگرتقسیمات•

درمورداعتباربرآوردهایمستقیمبرایدامنههاکهدرطراحیآمارگیریمدنظرنبوده،اطالعنداریم،•
.اغلباینبرآوردهاغیرمعتبرند

نمونهگیریبزرگ•
کوچکبرآوردناحیه:استفادهازروشهایآماری•

• 𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑋 

•yموجوداست(بودجهخانوار)وتنهادردادههایآمارگیریازهزینهودرآمدخانوار.متغیرهدفاست.

•Xمتغیرهایتوضیحدهندهاستوبیندادههایآمارگیریازهزینهودرآمدخانواروسرشماریبرداد
.ومسکنمشترکاستنفوس

 

 کوچکناحیه برآورد 
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 شاخص های مورد استفاده در تهیه نقشه فقر

شاخصهایفقر•
شامل(۲۰۰۱)شاخصهایلیکن:شاخصهایپولیمصرفخوراکیوغیرخوراکی:شاخصهایاقتصادی•

(۱۹۸۴)توربک-گریر-فاسترشاخصهای
کیفیتودسترسیبهآموزش،بهداشتودیگرخدماتپایه،وضعیتتغذیهوسرمایه:شاخصهایاجتماعی•

اجتماعی
ساختارسنیوجنسیتخانوارهاوبعدخانوار:شاخصهایدموگرافیک•
تنوعوریسکداراییهاوآسیبهایمحیطی،عدمامنیتفیزیکی،تغییراتسیاسی،:شاخصهایآسیبپذیری•

امرارمعاشجایگزیناستراتژیهای

شاخصهایعدمامنیتغذایی•
مصرفخوراکوکلودریافتکالری:اندازهگیریمستقیممصرف•
شاخصهایریزمغذیهاوتنسنجی:شاخصهاینتیجهوضعیتتغذیه•
دسترسیبهخانواربهداراییها،اندازهوترکیبخانوار،نقدشوندگیداراییها،تنوعمحصوالتو:آسیبپذیری•

درآمدهاوتولیدغذادرسطحخانوار
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 شاخص های فقر

(۱۹۸۴)توربکوگریر،فاسترشاخصهای•

• 𝑍 𝛼, 𝑡 =
𝑡−𝑦𝑖

𝑡

𝛼
𝐼 𝑦𝑖 ≤ 𝑡 ,         𝑖 = ۱, … , 𝑁 

𝛼باقراردادن• .میآیدبهدست(HCR)«فقرسرشمارنرخ»شاخص.=

𝛼باقراردادن• = .میآیدبهدست(PG)«شکاففقر»شاخص۱

𝛼باقراردادن• = .میآیددستبه«شدتفقر»شاخص۲

•t خطفقراست.
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 خط فقر در ایران

مطالعهوگزارشمنتشرشدهازجملهمرکزآمارایران،پژوهشکدهآمار،بانکمرکزی،۴۱استفادهازنتایج•
.موسسهعالیآموزشوپژوهش،وزارترفاهومحققینمستقل

مختلفسالهایشهریوروستاییبرایمطلقعددخطفقر۹۷۵•

استانیمقایسهایاستانهادرمطالعاتمعنیدارعدمتفاوت•

قدیمبرایمحاسبهسرانهبراساسمطالعاتدارایخطفقرمتمایزبرایابعادOECDتطبیقبعدمعادل•
مختلف

،استفادهازمیانه۱۳۹۰بهقیمتثابتسال(قدیمOECDمعادلبعد)تبدیلبهخطفقرسرانه•
میلیونوهفتصدهزارریالسرانهشهری۲•
میلیونوهفتصدهزارریالسرانهروستایی۱•
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 فقر در کل کشور سرشمارنرخ 

خانوارهادرصد۱۲٫۳۱:کل•

خانوارهادرصد۱۰٫۶۱:شهری•

خانوارهادرصد۱۷٫۰۳:روستایی•
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 داده های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار

۱۳۹۲آمارگیریازهزینهودرآمدخانوارهاسال•

استان۳۱•

شهرستان۳۹۷•

نفر۱۴۰۲۶۶/خانوار۳۸۲۴۸نمونه•
ابوموسی:نفر۲۵/خانوار۶حداقل•
(قم)نفر۳۶۵۸/خانوار۱۰۲۱و(تهران)نفر۳۳۷۹/خانوار۱۰۳۳حداکثر•
نفر۳۵۳/خانوار۹۶میانگین•
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 و مسکن نفوسعمومی  سرشماری

۱۳۹۰ومسکننفوسسرشماریعمومی•
خانوار۲۱۱۷۲۲۱۸/نفر۷۵۱۴۹۶۶۹•

استان۳۱•
(ایالم)خانوار۱۳۵۴۹۹/نفر۵۵۷۵۹۹حداقل•
(تهران)خانوار۳۷۳۱۴۸۰/نفر۱۲۱۸۳۳۹۱حداکثر•

(۹۰تقسیماتبراساسابتدایسال)شهرستان۳۹۷•
(ابوموسی)خانوار۶۷۹/نفر۵۲۶۳حداقل•
(تهران)خانوار۲۶۳۷۷۰۴/نفر۸۲۹۳۱۴۰حداکثر•
خانوار۵۳۳۳۱/نفر۱۸۹۲۹۴میانگین•
خانوار۲۴۱۷۲/نفر۸۹۳۹۸میانه•
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 و مسکن نفوسعمومی  سرشماریدو درصد 

کلدرصد۲:دادههایخرد•
استان۳۱•
شهرستان۳۹۷•

تعدادنمونهدرهرشهرستان•
ابوموسی:خانوار۴۵حداقل•
خانوار،۳۰۰شهرستاندارایبیشاز۳۹۶•
تهران:خانوار۱۶۴۲۴۲حداکثر•
خانوار۳۷۳۲میانگین•
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دموگرافیک•
سنسرپرستوتواندومآن•
جنسسرپرستخانوار•
بعدخانوار•
نسبتافرادمونثبهبعدخانوار•
•...

سرمایهانسانی•
سطحتحصیالتسرپرست•
سوادسرپرست•
نسبتافراددارایتحصیالتدانشگاهی•

بهبعدخانوار
•...

 تهیه پایگاه داده

اشتغال•
وضعیتاشتغالسرپرست•
تعداداعضایدارایدرآمد•
نسبتوابستگی•
•...

دسترسی•
آبلولهکشی•
فاضالب•
گازلولهکشی•
برق•
تلفن•
...سوختاصلی•



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

(درسطحجغرافیایی)دسترسی•
(وتواندومآن)متل/هتلآپارتمان/تختهتل/سرانهتعداداتاق•
(وتواندومآن)مساحتساختمانمراکزکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان/مساحتزمین/سرانهتعداد•
(وتواندومآن)روستایی/سرانهمساحتورزشیشهری•
(وتواندومآن)روستاییICTسرانهتعدادمراحل•
کارکنبهباال۵۰/کارکننفر۴۹تا۱۰صنعتیکارگاههایسرانهتعداد•
کارکنبهباال۵۰/کارکن۴۹تا۱۰صنعتیکارگاههایکارکنسرانهتعداد•

جغرافیا•
رشدجمعیت/تراکمجمعیت•
نرخبیکاری/نرخمشارکت•
اینترنتنرخنفوذ/نرخباسوادی•

 تهیه پایگاه داده

دارایی•
تملکنحوه•
مساحتمحلزندگی•
تعداداتاق•
داشتنحمام•
اتومبیلتملک•
•...

کاالیبادوام•
تلویزیون•
کامپیوترشخصی•
•...
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 همگن کالسترهایتقسیم نواحی شهری و روستایی کشور به 

تفاوتاهمیتشاخصهایمختلفدرنواحیمختلف•
تهران،شهرستانها،روستاها:مساحتمحلزندگی•

روستاییبراساسمیانگینویژگیهایمتغیرهایبهکالستر۶شهریوکالستر۷تقسیمکشوربه•
استانبهجزشهرستانتهران،۳۳استان،مناطقشهری۳۳مناطقروستایی)ناحیه۶۷دستآمدهبرای

(مناطقشهریشهرستانتهران



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 شهری و روستایی مدل سازی کالسترهای

 



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 شهری و روستایی مدل سازی کالسترهای

کالس
 تر

تعداد  (٪)۰فقر سرشمارنرخ  شامل مناطق
 خانوار

تعداد  
 نمونه

 ۶۷۵ ۳۲۵۰۰۰ ۴۶٫۳ شهریاستانسیستانوبلوچستان ۱

شهریاستانهایمرکزی،گیالن،مازندران،آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،کرمانشاه، ۲
فارس،خراسانرضوی،اصفهان،کردستان،همدان،چهارمحالوبختیاری،زنجان،اردبیل،

 گلستانوخراسانشمالی

۱۳٫۵ ۸۷۵۲۰۰۰ ۹۶۱۸ 

 ۲۱۴۸ ۱۴۵۵۰۰۰ ۱۶٫۰ شهریاستانهایخوزستان،لرستان،ایالم،کهگیلویهوبویراحمد ۳

 ۱۰۴۶ ۲۸۶۳۰۰۰ ۶٫۷ شهریشهرستانتهران ۴

 ۱۷۷۵ ۸۸۵۰۰۰ ۲۰٫۱ شهریاستانهایکرمان،یزدوخراسانجنوبی ۵

 ۱۱۶۲ ۴۲۹۰۰۰ ۱۲٫۰ شهریاستانهایبوشهروهرمزگان ۶

واستانهایسمنان،قم،قزوین(بهجزشهرستانتهران)شهریشهرستانهایاستانتهران ۷
 والبرز

۱۱٫۳ ۲۴۹۰۰۰۰ ۲۳۸۴ 

روستاییاستانهایخوزستان،چهارمحالوبختیاری،ایالم،کهگیلویهوبویراحمد،بوشهرو ۸
 هرمزگان

۱۴٫۱ ۸۴۹۰۰۰ ۳۶۶۵ 

روستاییاستانهایفارس،کرمان،خراسانرضوی،زنجان،گلستان،خراسانشمالی،خراسان ۹
 جنوبی

۲۹٫۴ ۱۸۵۱۰۰۰ ۴۷۶۱ 

 ۶۹۵ ۳۲۵۰۰۰ ۷۶٫۹ روستاییاستانسیستانوبلوچستان ۱۰

 ۱۰۳۵ ۳۱۱۰۰۰ ۷٫۶ روستاییاستانهایتهرانوالبرز ۱۱

روستاییاستانهایآذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،کرمانشاه،کردستان،همدان،لرستانو ۱۲
 اردبیل

۱۷٫۷ ۱۴۷۹۰۰۰ ۴۱۳۳ 

 ۴۹۵۷ ۱۳۰۲۰۰۰ ۱۲٫۵ روستاییاستانهایمرکزی،گیالن،مازندران،اصفهان،سمنان،یزد،قموقزوین ۱۳
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 متغیرهامدل سازی مصرف سرانه بر اساس 

غنی/فقیرپروبیتبهجایمدلسازی(قدیمOECD)مدلسازیلگاریتممصرفسرانهمعادل•

متغیربرایهرخانوارمحاسبهشدهاستکهباتوجهبهمسائلیچون۱۲۳:تعدادمتغیرهایقابلاستفاده•
(مناطقشهریکالسترهایمثالدسترسیبهبرقدربسیاریاز)ثابتبودنمتغیردرتمامیمشاهدات

میتواندموردکالسترمتغیردرمدلسازیهر۱۱۶تا۶۵درنهایتبین.حذفمیشوندمتغیرهابرخی
.استفادهقرارگیرد

۱-۲۶۵حالتسادهترینتعدادبسیارزیادمدلهایممکن،در•

ازدستدادنقدرتپیشبینیباانتخابدلخواهمدل•
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Bayesian Model Selection/Averaging 

مدلبیزیمیانگینگیری/انتخاب•

برایاولینباردرادبیاتاقتصادیبرایشناساییعواملموثربررشد(۲۰۰۱)،لیواستیلفرناندز•
اقتصادی

الگوریتم•
برابراستپیشینیبهصورتمتغیرهااحتمالحضور•
مارکوفبااستفادهازیکفرایندتصادفیزنجیرهجستجودرفضایمدل•
،ارزشحضورآنهامتغیرهاکردنتصادفیوخارجوارد•
بیزقاعدهبامتغیرهاحضوراحتمالبهروزرسانی•

مختلفلزوماکالسترهایبهترینمدلهاانتخابمیشوندکهبرایالگوریتمنهایتبراساسایندر•
 .یکساننیستند
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 بهترین مدل ها

 کالستر
تعداد 

 متغیرها
 نام متغیرها

۱ ۸ 

اشتغالسرپرستخانواردربخشعمومی 

خطتلفنثابت 

خانواردانشگاهیدرفارغالتحصیالنتعداد

 

مسکناستیجاری 

 بعدخانوار 

مساحتمحلسکونت 

استفادهازنفتسفیدبهعنوانسوختاصلی
 برایتهیهآبگرم

اتومبیل 

۲ ۱۳ 

(ساله۶تا۰)تعدادکودکان 

بعدخانوار 

تواندومنرخرشدجمعیتدرمنطقه 

خطتلفنثابت 

خانواردانشگاهیدرفارغالتحصیالنسهم

 

حمام 

نفر۵۰صنعتیباکارگاههایسرانهتعداد
 وبیشترکارکن

سهمافرادباسواددرخانوار 

لگاریتممساحتمحلسکونت 

نرخبیکاریدرمنطقه 

کامپیوترشخصی 

اتومبیل 

اشتغالسرپرستخانواردربخشعمومی 

۳ ۸ 

تعداداتاق 

تواندومسهمافرادفعالدرخانوار 

باسوادسهمافراد

 

تعدادافرادباسواد 

دسترسیبهشبکهفاضالب 

کامپیوترشخصی 

اشتغالسرپرستخانواردربخشعمومی 

اتومبیل 

۴ ۶ 

اینترنت 

خانوارلگاریتمبعد

 

دسترسیبهشبکهفاضالب 

اشتغالسرپرستخانواردربخشعمومی 

لگاریتممساحتمحلسکونت 

اتومبیل 
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 کالستر
تعداد 

 متغیرها
 نام متغیرها

۵ ۸ 

تواندومسهمافرادباسواد 

دانشگاهیفارغالتحصیالنتعداد 

موتورسیکلت

 

تعداداتاق 

بعدخانوار 

اشتغالسرپرستخانواردربخشعمومی 

تراکمجمعیتدرمنطقه 

اتومبیل 

۶ ۶ 

تراکمجمعیتدرمنطقه 

خانوارتعدادافرادباسواد

 

سهمافرادباسواد 

سرانهتعداداتاقهتلدرمنطقه 

اتومبیل 

اینترنت 

۷ ۱۳ 

سرانهمساحتفضایورزشیشهریدرمنطقهو
 تواندومآن

وکارکن۵۰صنعتیباکارگاههایسرانهتعداد
 بیشتروتواندومآن

دانشگاهیفارغالتحصیالنتعداد

اشتغالسرپرستخانواردربخشعمومی 

 

تعداداتاقمتلدرمنطقهسرانه 

نرخمشارکتاقتصادیدرمنطقه 

بعدخانوار 

سطحسوادسرپرستخانوارمتوسطه 

لگاریتممساحتمحلسکونت 

دسترسیبهشبکهفاضالب 

اتومبیل 

۸ ۱۳ 

تواندومسنسرپرستخانوار 

حمام 

وکارکن۵۰صنعتیباکارگاههایسرانهتعداد
 بیشتردرمنطقه

بعدخانوار 

لگاریتممساحتمحلزندگیخانوار 

کامپیوترشخصی 

تراکمجمعیتمنطقه 

اینترنت 

دانشگاهیفارغالتحصیالنتواندومسهم 

سهمافرادفعالدرخانوار 

درمنطقهباسوادینرخ 

نرخبیکاریدرمنطقه 

اتومبیل 
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 کالستر
تعداد 

 متغیرها
 نام متغیرها

۹ ۱۲ 

بعدخانوار 

سهمافرادفعال 

موتورسیکلت 

سهمافرادباسواد 

لگاریتممساحتمحلزندگی 

حمام 

دسترسیبهشبکهآبلولهکشی 

سفیدسوختاصلیپختوپزنفت

 

تلفنثابت 

نرخمشارکتاقتصادیدرمنطقه 

کامپیوترشخصی 

اتومبیل 

۱۰ ۶ 

تواندومتعدادافرادفعال 

سهمافرادفعال 

مساحتمحلزندگی 

عمومیاشتغالسرپرستخانواردربخش

 

اتومبیل 

سوختاصلیتهیهآبگرمنفتسفید 

۱۱ ۸ 

لگاریتمبعدخانوار 

تواندومسرانهمساحتزمینمراکزکانون
 پرورشفکریکودکانونوجواناندرمنطقه

سهمافرادباسواد 

۴۹الی۱۰صنعتیباکارگاههایسرانهتعداد
 درمنطقهکارکننفر

تواندوممساحتمحلزندگی 

عمومیاشتغالسرپرستخانواردربخش

 

سوختاصلیگرمایشخانهگازمایع 

اتومبیل 

۱۲ ۱۱ 

سرانهمساحتساختمانمراکزکانونپرورش
 فکریکودکانونوجواناندرمنطقه

سهمافرادفعالدرخانوار 

تعدادافرادباسواد 

لگاریتممساحتمحلزندگی 

کامپیوترشخصی 

سهمافرادباسواددرخانوار 

نرخنفوذاینترنتدرمنطقه 

درمنطقهباسوادینرخ 

نرخبیکاریدرمنطقه 

تراکمجمعیتدرمنطقه 

اتومبیل 
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 کالستر
تعداد 

 متغیرها
 نام متغیرها

۱۳ ۱۱ 

تعدادافرادفعالدرخانوار 

۵۰تواندومسرانهتعدادکارگاههایصنعتیبا
 نفرکارکنوبیشتردرمنطقه

دسترسیبهشبکهلولهکشیگاز 

سهمافرادفعالدرخانوار 

نفر۴۹الی۱۰سرانهتعدادکارگاههایصنعتی
 درمنطقه

نرخبیکاریدرمنطقه 

لگاریتممساحتمحلزندگی 

سهمافرادباسواددرخانوار 

موتورسیکلت 

کامپیوترشخصی 

اتومبیل
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 سرشمارنرخ : نقشه فقر

روستایی شهری
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 تعداد خانوارهای فقیر: نقشه فقر

روستایی شهری
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استفادهازدادههایجدیدتر•

استفادهازکلدادههایسرشماری•

واریانسخطاماتریستدقیقروشاقتصادسنجی،بهکارگیریویژگیهایهمسایگیجغرافیاییدر•

منطقهایاستفادهازخطوطفقر•
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