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 .کمال تشکر و قدردانی را دارم ،ت داوری این رساله را متقبل شدندکه زحمم دکتر بزازان خان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ح
 

 چکیده

 

باشد. بسیاری از اقتصاددانان به بررسی رابطه  فقر یکی از چالش های کنونی جوامع بشری می

یا ین سوال بودند که آکاهش فقر و رشد اقتصادی  و نابرابری پرداخته اند و به دنبال پاسخ به ا

 بر اقتصادی رشد تاثیر است شده سعی رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر میشود؟ در این مطالعه

 فقر کاهش بر ی و تاثیر نابرابری درآمدیاقتصاد رشد به نسبت فقر کشش به توجه با فقر کاهش

 .گیرد قرار بررسی موردنابرابری  به نسبت فقر کشش به توجه با

 و اقتصادی رشد شاخص عنوان به مدل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی وضیحیت متغیرهای

 سرشمار نسبت شاخص مچنین. هباشند می درآمدی نابرابری شاخص عنوان جینی به ضریب

در این مطالعه به محاسبه . گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد فقر برای شاخص عنوان به  فقر

 ، 1392تا  1379استان کشور ایران طی سال های  31برای  کشش فقر نسبت به رشد و نابرابری،

پردازیم. ضرایب مدل با استفاده از مدل  می (2008فسو) ز روش تجزیه و تحلیلبا استفاده ا

استفاده  STATA 13اقتصاد سنجی پانل محاسبه شده است و در انجام محاسبات از نرم افزار

 شده است.

افزایش  1392تا  1379 های سال طیانتظار می رفت طور که  همان  که دهد می نشان نتایج

باعث کاهش فقر و  افزایش نابرابری منجر به تشدید فقر میشود. هم چنین کشش  اقتصادی رشد

 اقتصادی رشدبت به فقر به تغییرات نابرابری نستر از کشش نابرابری است.  درآمدی فقر کوچک

 .بازی کند را در کاهش فقر ش مهم تریتواند نق بنابراین توزیع درآمد میحساس تر است، 

 

شاخص سرشمار  فقر،  کشش  جینی، ضریب درآمدی،  نابرابری اقتصادی،  رشد  :ها واژه کلید

 فقر
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 مقدمه -1-1

 بنیادی ترینفقر و عوارض آن در اقتصاد از پدیده هایی است که از دیدگاه صاحب نظران از 

مقوله فقر و نابرابری های اقتصادی . ت و معضالت جوامع انسانی در ادوار مختلف بوده استمشکال

توسعه گسترده در  لکه با وجود پیشرفت وب ،یدا نکردهو پیامدهای منفی آن نه تنها کاهش پ

 .در حال افزایش است بشر امروزیزندگی 

 ی پیش روی بشر بـوده و بـه دلیـل آثـار و عواقـب  ها ترین چالش فقر همواره از مهم

ریزان  اجتماعی و اقتصادی کـه دارد، کـاهش آن در دهـه هـای اخیـر جـزء اهـداف اصـلی برنامه

توســعه انســانی و  پیامـدهای منفـی فقـر بـرای  .تصادی قرار گرفته استگذاران اق سیاست و

گذاری و در نهایت  سرمایه اقتصــادی، نــاآرامی اجتمــاعی در شــرایط محرومیــت، کــاهش 

المللی را برای کاهش فقر در  بودن رشـد، بـه طـور جـدی سیاسـت هـای ملـی و بین پایین

یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان و مخصوصا در آسیا  رفع فقر. طلبد جهان می

در سالهای متمادی با آن درگیر بوده  فقر مشکلی است که کشورهای مختلف، محسوب میشود.

 و علی رغم رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد.

 فقریکی از فراگیرترین مشکالت  اجتماعی  کشورهای جهان به ویژه  کشورهای کمترتوسعه

درصد جمعیت  25حدود  1997براساس گزارش سازمان ملل در سال  افته یا  جهان سوم  است.ی

 د.جهان در فقر مطلق به سر می برن

ی هر دو از عوامل مهمی هستند که روی فقر درآمد نابرابریو  رشد اقتصادیبا توجه به اینکه 

 هش فقر در اختیار می گذارد.بررسی روند این دو موضوع همزمان دید بهتری از کا اثر می گذارند،

با این حال  ،رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی در روند کاهش فقر و افزایش درآمد فقرا دارد

دهد که در آسیا رشد همراه  مشاهدات نشان می رشد برای کاهش فقر الزم است اما کافی نیست.

 فقر را کاهش میدهد.دانیم نابرابری روند کاهش  با افزایش نابرابری بوده و همانطور که می

مطالعات فراوانی در دنیا با استفاده از داده های جهانی و منطقه ای صورت گرفته است. در 

اکثر مطالعات تقریبا این نتیجه ثابت شده که روند رشد اقتصادی، عامل مهمی برای کاهش فقر 

سریع  در جهان و همین طور کاهش فقر در داخل کشور ها می باشد. به عبارت دیگر رشد

اقتصادی در اکثر کشور های جهان به نفع فقرا بوده و در کاهش تعداد آنان موثر است. به عنوان 

( در طی تحقیقی به این نتیجه رسیده اند که اگر روند کاهش فقر 2004مثال راوالیون و چن ) 

د به همین صورت در آینده نیز ادامه پیدا کند، این امید وجو 1981 -2001در طی سال های 
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در جهان بر مبنای خط فقر یک دالر در روز وجود داشته  1990دارد که نرخ فقری که در سال 

به نصف کاهش یابد. البته این گفته به این معنا نخواهد بود که فقرا به اندازه  2015، در سال است

نیز  ثروتمندان از این رشد بهره مند خواهند شد، بلکه به این معنا خواهد بود که درآمد فقرا

 همانند بقیه افراد افزایش می یابد اما میزان این افزایش در بین اقشار مختلف متفاوت است.

تحقیقات در حوزه ی مالحظه می شود که موضوع فقر، رشد و نابرابری پا به میدان وسیع 

 نطور سیاست گذاران از آ بین اقتصاد دانان و همین اد نهاده است. اهمیت این موضوع دراقتص

است که، کاهش فقر و نابرابری در کشور ها همیشه از دغدغه های این دو گروه بوده است. جهت 

فقرا به عنوان بخشی از جوامع استحقاق آن را دارند که از منافع رشد ورفاه بهره مند شوند و 

به سمت افراد فقیر را  توزیع درآمد، سرریز شدن این منافعدولت ها موظف هستند تا با کنترل 

 کنند. تسهیل

 یم میانگین درآمدها تغییرات  به دو عامل نابرابری ونسبت فقر  محاسبه کششدر اینجا به 

 ادیو رشد اقتص درآمد نابرابر چه میزان به در نتیجه ما به این واقعیت که کاهش فقر بهپردازیم، 

 بستگی دارد، تمرکز میکنیم. 

 تحقیق ضرورت و اهمیت -1-2
ه پدیده هایی اقتصادی باشند، مشکلی اجتماعی است. زیرا که قربانی فقر و نابرابری بیش از آنک

خود را گرفتار بسیاری از مشکالت فرهنگی و اجتماعی می کند. پدیده هایی مثل مهاجرت به 

شهر های بزرگ، رشد جرایم، آسیب ها و بزهکاری های اجتماعی هم به وسیله این نابرابری ها و 

 (.1383فقر تغذیه می شوند ) شیانی، 

 گیر گریبان که درآمدی نابرابری و فقر مسئله و کشور در اقتصادی رشد اهمیت به توجه با

 می هم فقرا شامل اقتصادی رشد آیا که هستند سؤال این دنبال به اقتصاددانان است، کشور

با وجود اثبات اثر نرخ رشد بر نرخ  شوند؟ می منتفع آن از درآمد کم افراد مقدار چه به و شود

اهش فقر، همچنین نگرانی هایی نیز از این روند جهانی سازی و رشد سریع اقتصادی وجود ک

 سیاست گذاران و ریزان برنامه راهنمایی برای مناسبی روش تواند می سؤال این پاسخ یافتندارد. 

 مختلف های گروه بین قبل از اقتصادی رشد اگر باشد. زیرا زدایی فقر های برنامه تدوین برای

 بی را فقرا رشد، اگر ولی باشد، نمی توزیعی ها سیاست اعمال  به نیاز شود، تقسیم دیدرآم

 هدفمند برای اقتصادی های سیاست قرار دهد، تأثیر تحت را آنها کم بسیار یا بگذارد نصیب

 می درآمد عادالنه توزیع طرفی از. انتخاب شوند دیگری طور باید فقیر اقشار به کمک سازی
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 با مطالعه این در لذا شود.  جامعه و رفاه تولید افزایش باعث و ببرد باال را افراد انگیزه تواند

 تا یابیم، می دست مهم این به درآمدی، و نابرابری اقتصادی رشد به نسبت فقر کشش بررسی

 را کشور و کرد اعمال را آنها با مرتبط های سیاست روابط، از این حاصل نتایج اساس بر بتوان

 .نمود هدایت منسجم برنامه ریزی و پایدار عهتوس سوی به

 اهداف تحقیق -1-3
 می ایران در فقر، میزان بر درآمدی نابرابری و اقتصادی رشد تأثیر بررسی این مطالعه، هدف

 کشور در درآمدی نابرابری اقتصادی و رشد در تغییرات با که محاسبه کنیم خواهیم می. باشد

رشد  به نسبت فقر کشش به محاسبه منظور این برای گیرد. می قرار تأثیر تحت فقر مقدار چه

 تحلیل و تجزیه کشش، این نظر گرفتن در با و پرداخت خواهیم درآمدی نابرابری و اقتصادی

 .گرفت خواهد انجام الزم

 سواالت پژوهش -1-4

 حساسیت فقر نسبت به رشد اقتصادی چگونه است؟  -1

 ه است؟حساسیت فقر نسبت به نابرابری درآمدی چگون -2

 کاهش نابرابری بر فقر تاثیر بیشتری گذاشته و یا رشد اقتصادی؟ -3

 فرضیه های پژوهش -1-5

 .می شودکاهش فقر باعث رشد اقتصادی  -1

 فقر افزایش می یابد.با افزایش نابرابری درآمدی،  -2

 تاثیر گذاری نابرابری درآمدی بر فقر بیشتر از رشد اقتصادی است. -3

 روش تحقیق -1-6
استان کشور ایران طی سال  31برای  محاسه کشش فقر نسبت به رشد و نابرابری،در اینجا به 

( میپردازیم. ضرایب مدل 2010با استفاده از روش تجزیه و تحلیلی که فسو) ، 1379-1392های 

 13با استفاده از مدل اقتصاد سنجی پانل محاسبه شده است. در انجام محاسبات از نرم افزار

STATA ت.استفاده شده اس 
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 تعاریف متغیر ها: -1-7

 فقر  -1-7-1

 نسبی عنوان کردند.  و مطلق فقر تعریف برای دو نوزدهم قرن اواخر در روانتری و بوت

 بستگی لذا و است شده تعریف زندگی استاندارد اقل حد کسب در ناتوانی عنوان به مطلق فقر

از  معین سطح یک کسب در ناتوانی عنوان به نسبی فقر و دارد معاش حداقل تعریف به چگونگی

شده  تعریف شود، می داده تشخیص مطلوب یا الزم فعلی، جامعه در که زندگی های استاندارد

 مطلق میزان از بیش ثروت و درآمد توزیع در نابرابری به نسبی فقر تعریف در بنابراین .است

 یا افراد بین رآمدد توزیع در نابرابری عمق به دستیابی منظور به. شود می توجه درآمد افراد

 درآمد درصد با را جامعه قشر فقیرترین توسط شده دریافت درآمد کل درصد خانوارها می توان

 در مفهوم این که داشت توجه باید البته. کرد مقایسه قشر ثروتمندترین شده توسط دریافت

 تصادیاق تحوالت اثر بر زمان طی در و شود می تعریف مختلف به صورت های مختلف کشورهای

 است یافته تغییر نیز

 تعداد نسبت صورت به شاخص اینستفاده شده است. افقر  سرشمار در این مطالعه از شاخص

  .است شده تعریف جامعه افراد تعدادکل به فقیر افراد

(1-1                                                              )0<H<1                 𝐻 =
𝑞

𝑛
                                                         

 صفر )حالتی بین شاخص این است. اندازه جامعه افراد کل تعداد nتعداد افراد فقیر و  qکه 

 درآمد از کمتر جامعه افراد کلیه درآمد که )حالتی یک ندارد( و وجود جامعه در فقیری هیچ  که

 .کند می تغییر فقر باشد( خط با متناظر

 اقتصادی رشد -1-7-2

شاخصی است از شاخص های اقتصادی که روش های مختلف محاسبه می شود. به صورت 

معمول رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی واقعی سرانه یک کشور در بلند مدت تعریف می شود 

ن ا(. در این تحقیق رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به عنوان معیار نش1371)روزبهان، 

 دهنده رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

 ارائه آن از تعریف دو همکاران و کاکوانی شده، ارائه زیادی تعاریف فقیر نفع به رشد برای

 مطلق. تعریف و نسبی تعریف از عبارتند دادند که
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 منافع از یرفق غیر افراد از بیشتر فقیر افراد که رشدی از است عبارت فقیر نفع به نسبی رشد

 دهد. می کاهش را نابرابری هم و فقر هم رشد و شوند می مند آن بهره

 شود فقیر افراد نصیب بیشتر آن مطلق نفع که رشدی از است عبارت فقیر نفع به مطلق رشد

 کرد. استفاده آن توزیعی الگوی و فقر رشد نرخ از باید حالت این در فقیر غیر تا افراد

 دیدرآم نابرابری -1-7-3

توصیف درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور و تشریح چگونگی سهم افراد مختلف 

گویند. بنابراین بررسی توزیع درآمد و نابرابری یک کشور در درآمد ملی را توزیع درآمد می

 (.1384های مختلف جمعیت، در درآمد ملی است)جعفری صمیمی، آن، مقایسه سهم گروه

 باشد:هایی قابل محاسبه میدرآمد با روش گیری نابرابریاندازه

های لورنز: یک روش عمومی برای سنجش توزیع درآمد، ترسیم منحنی لورنز منحنی (1

کنندگان درآمد و درصد کل درآمدی ابطه کمّی واقعی بین درصد دریافت، راست. منحنی لورنز

 دهد.کنند را نشان میکه آنان در طول یک سال دریافت می

کورادو جینی ضریب جینی را تدوین کرد. ضریب جینی  1912: در سال ضریب جینی (2

)نابرابری کامل( تغییر کند.  1تواند از صفر )برابری کامل( تا مقیاس نابرابری کل است و می

تا   5/0در واقع ضریب جینی برای کشورهایی که توزیع درآمد بسیار نابرابری دارند، عموماً بین 

 2/0کشورهایی که توزیع درآمد نسبتاً برابر است، این ضریب بین  که دراست، در حالی 7/0

 تاس 35/0تا 

 در این مطالعه از ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری استفاده شده است.

 جامعه مورد مطالعه و منابع آماری -1-8
 در باشد. همچنین می ایران کشوراستان  31 نامه پایان این در بررسی مورد جامعه آماری

 فقر( ، از  فقر) کشش روی بر درآمدی نابرابری و اقتصادی رشد اثر بررسی منظور به تحقیق این

 مربوط آمار با استفاده از  که کنیم می جینی استفاده فقر و ضریب های نسبت سرشمار شاخص

هم  .است محاسبه شده  1379-1392طی سال های  ایران آمار مرکز خانوار درآمد هزینه و به

گرفته شده  نظر در اقتصادی رشد معیار عنوان بهرشد تولید ناخالص داخلی  در غییراتتچنین 

  است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سازماندهی پژوهش -1-9
 پژوهش، موضوع طرح، مقدمه اول فصل در .است شده تشکیل فصل پنج از نامه پایان این

 پژوهش بررسی به دوم است. فصل آمده تحقیق تحلیل و تجزیه روش و ، سؤاالت آن اهمیت

 .شود می معرفی تحقیق نظری مبانی سوم فصل می پردازد. در خارج و داخل در انجام شده های

 . و در پرداخته می شود مدل تخمین الگو و  برآورد روش و ساختار به معرفی فصل چهارم در

 نتایج و  مدل، تحلیل های تخمین از حاصل گیری خالصه،  نتیجه پنجم فصل در پایان

 .شود یم بیان پیشنهادات

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 

 مروری بر پیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه -2-1
کاهش یافت و تقریبا در دهه ی  1970توجه به مسائلی همچون نابرابری و فقر در دهه ی 

کامال فروکش کرد. متاسفانه، این توجه نه بدان سبب کاهش یافت که مسائل حل شده  1980

بزرگتر و عاجل تر در حاشیه قرار گرفتند. با کاهش روند رشد بود، بلکه به علت طرح مشکالت 

اقتصادی، یا حتی جایگزین شدن آن با رکود اقتصادی طی چندین سال، ظاهرا مهم ترین ضرورت 

در بسیاری از کشورهای آفریقا و آمریکای التین پرداختن به عواملی بود که رشد اقتصادی را 

ر و نابرابری مجددا بیشتر شده است، آسیای خاوری، یعنی متوقف ساخته بود. اخیرا، توجه به فق

منطقه ای که رشد اقتصادی آن سریع بود، شاهد افزایش شدید فقر بوده است. افزون بر این در 

جنوب صحرای آفریقا، یعنی جایی که رکود اقتصادی بیشتر از رشد شایع است، خرده گیران 

اقتصادی موجب تشدید فقر شده است. همچنین چنین اظهار داشته اند که برنامه ملی تثبیت 

 نگرانی های ویژه در مورد آثار این سیاست ها بر کودکان و زنان ابراز شده است. )غالمرضا آزاد(

در حالی که میزان و ماهیت توجه به این مسائل طی سال های مختلف در حال تغییر بوده است، 

 رابطه بین رشد و فقر همچنان مسأله ی حادی است.

 بخش سیاستگذاران و اجتماعی مصلحین های دغدغه ترین اصلی از یکی همواره فقر کاهش

 توسعه درحال کشورهای در فقر کاهش چگونگی خصوص در مختلفی مطالعاتاست.  بوده عمومی

 تأکید مورد فقر کاهش اصلی حل راه عنوان به اقتصادی رشد آنها اغلب در که ،است شده انجام

 طرح باعث اجتماعی فرآیندهای دیگر و اقتصادی رشد بر آن تأثیر و نابرابری امااست.  قرارگرفته

 برد؟ خواهند نصیبی آن آثار و اقتصادی رشد از همواره فقرا آیا که است شده اساسی سؤال این

 میکنند استدالل چنین گروهی. است کرده تقسیم گروه دو به را پژوهشگران سؤال این به پاسخ

 اماداد،  خواهد نجات فقر از را آنها و کرد خواهد منتفع را فقرا خودکار طور به اقتصادی رشد که

 کافی فقر بردن بین از برای تنهایی به اقتصادی رشد که معتقدند دیگری گروه مقابل طرف در

 کاهش که اند عقیده این بر گروه ایناست.  اهمیت دارای نیز رشد منافع توزیع چگونگی و نیست

 درحالیکه اساس این بر. است مؤثر فقر بردن بین از در اقتصادی رشد ی ندازها به نابرابری در

 که دارد وجود امکان این هنوز شوند، مند بهره اقتصادی رشد از مردم از هایی گروه است ممکن

 اینکه بر عالوه نابرابری معتقدند آنها. شود بدتر اقتصادی رشد اثر در مردم از گروههایی وضعیت

 در فقر کاهش سرعت نیز غیرمستقیم صورت به میشود فقر نرخ افزایش سبب یممستق صورت به

 .میدهد قرار تأثیر تحت را اقتصادی رشد اثر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سابقه تحقیق -2-2

اولین فردی بود که به بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع  1955سیمون کوزنتس در سال 

به  , آلمان و ایاالت متحده آمریکا،او با استفاده ازاطالعات سه کشور انگلیس درآمد پرداخت.

رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و به این نتیجه رسید که نابرابری توزیع بررسی  تاثیر 

درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی  افزایش می یابد و سپس هم تراز می شود و در مراحل 

های کمتر توسعه یافته نسبت بعدی کم می شود. همچنین نشان داد نابرابری درآمدی  در کشور

 به کشورهای توسعه یافته بیشتر است.

به این نتیجه  "فقر و نابرابری در بنگالدش"( در مقاله ای تحت عنوان2011تیمور و رحمان)

دست یافتند که تورم مواد غذایی و به طور کلی تورم عمومی رابطه مثبت با فقر و نابرابری دارد. 

سیدن به هدف کاهش فقر و نابرابری، دولت باید در تجدید و اصالح همچنین عنوان کردند برای ر

استراتژی روش های کنترل قیمت مواد غذایی و تورم پی در پی مواد غذایی خالق باشد و بودجه 

اختصاص یافته برای کاهش فقر را افزایش دهد. در غیر این صورت هدف کاهش فقر و نابرابری 

 رویایی دست نیافتنی میشود.

رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر در جمهوری "( در مقاله ای تحت عنوان 2003)لین 

دریافت که رشد اقتصادی به طور موثر فقر در چین را کاهش میدهد. با این حال به  "خلق چین

 شود اثر کاهش فقر کمتر شود. دنبال رشد اقتصادی، نابرابری افزایش می یابد و باعث می

به این نتیجه دست "نابرابری برای فقر بد است "قاله ای تحت عنوان ( در م2006راوالیون )

یافت که رابطه بین رشد اقتصادی و فقر در چین و هند منفی میباشد و افزایش رشد اقتصادی 

در این کشور ها منجر به کاهش فقر میشود. این مطالعه هم چنین نشان می دهد که نابرابری 

را کم میکند و ترکیبی از رشد اقتصادی و کاهش نابرابری  درآمد اثر بخشی رشد بر کاهش فقر

 تواند فقر را کاهش دهد. بهتر می

با بررسی اثر رشد  "فقر و رشد در جنوب شرقی آسیا"( در مقاله ای تحت عنوان 2006وار )

 نشان میدهد که با رشد بخش کشاورزی و خدمات فقر کاهش می یابد. بخشی،

اله ای تحت عنوان رشد اقتصادی، نابرابری در آمدی و فقر: ( در مق2007هدایت و پاتونرو)

، نشان داد که همراه با رشد اقتصادی  "تخمین پارامتر کشش فقر در سطح استانی در اندونزی

 نابرابری افزایش می یابد ولی با این حال باعث کاهش فقر هم میشود.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ادی، فقر و نابرابری در روند رشد اقتص"( در مقاله ای تحت عنوان 2014فردوسی و دهای)

به تجزیه نابرابری و فقر خانوار در سطح روستایی،شهری و ملی متمرکز شده است.  "بنگالدش

درصد در  31,5به  1992درصد در سال  56,7آنها نشان می دهند که نرخ فقر در بنگالدش از 

به مناطق  درصد( نسبت 24/1کاهش یافته است. همچنین فقر در مناطق روستایی )  2010سال 

درصد( باالتر است. در بنگالدش تورم عمومی و تورم مواد غذایی مسئول نابرابری  13/1شهری )

درآمد است. آنها نشان دادند با وجود رشد مداوم تولید ناخالص داخلی در دهه ی اخیر مردم باز 

با رشد درآمد هم از فقر رنج میبرند زیرا رشد هزینه های خانوار و تورم مواد غذایی در مقایسه 

 باال تر است.

 به "اثر رشد و نابرابری بر کاهش فقر در ایتالیا "( در مقاله ای تحت عنوان2010لومباردو)

ه رسد ک محاسبه کشش فقر نسبت به رشد و نابرابری درآمدی میپردازد و به این نتیجه می

. در حالیکه درصد شاخص سرشمار فقر میشود 8/2افزایش یک درصد متوسط درآمد باعث کاهش 

درصد افزایش می دهد. در همه  2/2افزایش یک درصد نابرابری، شاخص سرشمار فقر را حدود 

مناطق ایتالیا این کشش ها برابر نیست و بستگی به نابرابری اولیه و سطح توسعه اولیه دارد. هر 

برابری فقر اچه نابرابری اولیه بیشتر و سطح توسعه اولیه پایین تر باشد، کشش رشدفقر و کشش ن

 کمتر خواهد بود. 

فقر و  نابرابری،   رشد، رابطه بین مثلث"( در مقاله ای تحت عنوان 2015حسان و همکاران)

به بررسی نیروهای محرک اصلی موثر بر الگوی انتشار  "تخریب محیط زیست: رونمایی از واقعیت

در  ابری و فقر در پاکستانکربن در کوتاه مدت و بلند مدت به علت تغییرات در مثلث رشد، نابر

با استفاده از روش هم انباشتگی چند متغیره میپردازد. نتایج نشان میدهد،  1980-2011دوره 

در کوتاه مدت رابطه منفی معنی داری بین رشد اقتصادی و انتشار کربن و همچنین رشد اقتصادی 

نابرابری درآمدی و فقر و و فقر وجود دارد و یک رابطه مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و 

نابرابری وجود دارد. در بلند مدت، رابطه مثبت و معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری 

درآمد، انتشار دی اکسید کربن و نابرابری درآمد، فقر و نابرابری درآمد در پاکستان وجود دارد. 

بری اقتصادی، انتشار کربن و نابرا در طرف دیگر رابطه منفی بین انتشار دی اکسید کربن و رشد

درآمدی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد. در این مقاله نشان میدهد که نابرابری درآمد 

بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی دارد و سالمت جامعه را به خطر می اندازد و به طور قابل 

 ین کشور هایی با نا برابری درآمدی باالتوجهی باعث انتشار دی اکسید کربن باال میشود. بنابرا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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باید سیاست های توزیعی به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر سالمت پیاده سازی کنند. 

 فناوری های کم کربن کلید توسعه اقتصاد جهانی است.

رشد اقتصادی و کاهش فقر: شرایط اولیه "( در مقاله ای تحت عنوان 2004سان و کاکوانی )

یل چگونگی تغییر رابطه بین رشد و فقر با سطوح اولیه توسعه اقتصادی و نابرابری به تحل "

با استفاده از کشش فقر نشان دادند که رشد اقتصادی تا چه حد فقر را کاهش میدهد.  میپردازند.

در این مقاله چندین گزاره ارائه می دهد تا نشان دهد سطوح اولیه توسعه اقتصادی و نابرابری 

تواند اثرات قابل توجهی در کاهش فقر داشته باشد. در این مقاله نشان می دهد یک درآمد می

کشور با سطح نابرابری اولیه باالتر، با رشد حامی فقرا قادر به دستیابی سریع تر به کاهش فقر 

است و تاثیر منفی افزایش نابرابری بر فقر در کشورهایی با سطح نابرابری اولیه باالتر، کوچکتر 

د بود. با توجه به ماهیت کشش رشد فقر در صورتی ک رشد اقتصادی بدون تغییر در خواه

نابرابری باشد با کاهش فزاینده فقر مواجه میشویم. همچنین در این مقاله نشان داده شده که با 

ثابت بودن سایر شرایط تنها زمانی افزایش نابرابری باعث افزایش فقر میشود که خط فقر از 

دالر  2د کمتر باشد. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه کم درآمد، خط فقر میانگین درآم

در روز بیش از سرانه است و این خط فقر برای تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه مناسب 

 نیست.

فقر، نابرابری و رشد در مناطق شهری  "( در مقاله ای تحت عنوان 2005منگ و همکاران)

به بررسی رابطه بین فقر، نابرابری و  1986 -2000ده از داده های سال های با استفا "چین، 

رشد پرداخته اند. در این مقاله به بررسی تغییرات فقر به عنوان یک نتیجه از رشد درآمد و 

ساله  15تغییرات نابرابری می پردازد. آنها نشان دادند که فقر شهری در اوایل و اواسط دوره 

کاهش یافته است.  1997به اوج خود رسیده. در نهایت پس از سال  1993 افزایش یافته و در

درصد کاهش می دهد. آنها به  39تا  19درصد افزایش در درآمد فقر را بین  10آنها دریافتند هر 

این نتیجه رسیدند که افزایش نرخ فقر با افزایش نسبی مواد غذایی، نیاز به آموزش، مسکن و 

سال رشد درآمد، استانداردهای زندگی در مناطق  20رتباط است. پس از مراقبت های پزشکی در ا

 شهری چین به طور قابل توجهی بهبود یافت.

نابرابری درآمد و فقر در کشور بنگالدش  ( به بررسی رابطه رشداقتصادی،2012مین یودین )

را نماینده او افزایش در تولید ناخالص داخلی  (پرداخت.1982-1981و  2009-2010برای دوره )

همراه با افزایش نابرابری داشته ولی نابرابری  بنگالدش رشد رشد اقتصادی جامعه انتخاب کرد.
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رشد در بخش کشاورزی به دلیل  .است اثرات مثبت رشد اقتصادی بر کاهش فقر را از بین نبرده

د در رشحاکم بودن این بخش بر اقتصاد بنگالدش در کاهش فقر اثر معناداری داشته است و با 

 بخش صنعت تعداد زیادی از فقرا در این بخش استخدام میشوند و فقر کاهش می یابد. 

شدت کاربری هر بخش و رشد  ( به بررسی رابطه بین دستمزد،2009نورمن لویزا ودیگران)

با استفاده ازیک مدل تئوریکی دو بخشی دریافتند که بخش هایی که کاربرتر  بخشی پرداختند.

 تری بر کاهش فقر دارند.هستند اثر بیش

مورد بررسی   2004-1985( کاهش فقر در برزیل را طی سالهای 2009راوالیون و دیگران )

نشان دهنده  2000-1980به عقیده آنها کاهش فقر با سرعت کم در طی سالهای  قرار دادند.

ر د پایین بودن رشد اقتصادی و کشش کاهش فقر نسبت به رشد اقتصادی می باشد. کاهش رشد

( اثر منفی بر کاهش فقر 1994)در مقایسه با سالهای قبل از 1994بخش خدمات پس از سال 

 داشته که باعث شده تاثیر رشد اقتصادی بر کاهش فقر از بین برود.

اثر رشد بخش صنعت در کاهش فقردر مناطق مختلف متفاوت بوده و به شرایط اولیه سالمت 

 و سطح توانمندی بستگی دارد.

دهد رشد در بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی  ررسی آنها نشان مینتایج ب

همچنین رشد در مناطقی که مرگ و میر نوزادان کمتر  بیشتر منجر به کاهش فقر شده است.

بوده و کارگران بیشتری عضو اتحادیه کارگران بودند بیشتر حامی فقرا بوده است. از طرف دیگر 

از طریق تاثیربر نرخ رشد و افزایش کشش فقر نسبت به رشد،  سانی،سرمایه گذاری در سرمایه ان

 منجر به کاهش فقرمیشود.

آیا رشد اقتصادی برای فقر کافی "( در مقاله ای تحت عنوان 2012دوالح مولک و دیگران )

یین این مقاله به تع به بررسی رابطه رشد و فقر در مالزی میپردازد.  "است؟شواهد تجربی از مالزی

رشد اقتصادی برای می دهد نتایج نشان  طه تجربی رشد و کاهش فقر در مالزی میپردازد.راب

 کاهش فقر الزم است اما کافی نیست، به خصوص اگر هدف، کاهش سریع و پایدار فقر باشد.

 کشورها در مبارزه با فقر یکی از موفق ترین به عنوان مالزی 1950در سال  از زمان استقالل 

کاهش  2009در سال  درصد 3,6حدود  به  1970سال  در 4/52درصد از . فقرشناخته شده است

باور بر   بسیاری، از جمله رشد اقتصادی نسبت داده شده است.  عوامل به این کاهش .یافته است

قیم و رابطه مست اندازه گیری می شود رشد تولید ناخالص داخلی با  که رشد اقتصادی این است
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 کاهش فقر متمرکزبه مطالعه پیشنهاد می کند که اگر هدف یک سیاست  این .فقر دارد با کاهش

 .است، کاهش فقر و رشد اقتصادی باید به طور همزمان به عنوان هدف نهایی باشد

( در مقاله خود به بررسی روند فقر، رشد اقتصادی و نابرابری در 2014فردوسی و همکاران)

دش یکی از کشورهایی است که باالترین میزان فقر بنگالدش میپردازند. طبق اظهارات آنها، بنگال

را به خود اختصاص داده است و میلیون ها مردم از مشکالت فقر رنج میبرند. در حال حاضر یک 

سوم از جمعیت بنگالدش زیر خط فقر زندگی میکنند. دستیابی به کاهش فقر و نابرابری یکی از 

 چالش های اساسی در بنگالدش است.

ه نشان داده شده که مسئول افزایش نابرابری درآمدی در بنگالدش، تورم عمومی در این مقال

و تورم مواد غذایی میباشد. با وجود رشد مداوم در این کشور مردم از فقر رنج می برند، زیرا رشد 

ر د کار نیروی بیشترین  هزینه های خانوار و تورم مواد غذایی بیشتر از رشد درآمد بوده است.

ر د پرورش و آموزش به دسترسی. اند مشغول درآمد کم و پایین وری بهره رسمی با مشاغل غیر

 معیتج فقیر گروه .است پایین سطوح تمام در پرورش و آموزش کیفیت و است محدود سطوح باال

 اساسی خدمات به همچنین و نهادی مالی امور به و است محروم شدت به مالکیت نظر دارایی از

و در آخر به  فاضالب دسترسی کافی ندارند. و آب درمان، و بهداشت یفیت،ک با آموزش جمله از

 و استراتژی اصالح و تجدید در باید این موضوع اشاره میکنند که برای حل این مشکالت دولت

 نینهمچ خالق باشد و غذایی مواد تورم و غذایی مواد قیمت پی در پی افزایش کنترل برای روشی

 .دهد افزایش را زدایی فقر برنامه به اختصاص داده شده  بودجه

(، برای نشان دادن رابطه بین رشد و فقر، منحنی اصابت رشد را مطرح 2003راوالیون و چن )

های مختلف درآمدی دهد که چگونه نرخ رشد درآمد سرانه بین گروهکردند. این منحنی نشان می

ن است که کننده آکند. نتایج بیانمی گیریکند. منحنی فوق رشد به نفع فقیر را اندازهتغییر می

است و این نرخ رشد کرده  1999تا  1990های درصد طی سال 7درآمد سرانه در چین ساالنه 

که است. درحالیدرصد بوده  11درصد و برای ثروتمندترین  3رشد برای فقیرترین درصد درآمدی 

 درصد است.  4رشد به نفع فقیر در حدود 
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 1990-1999حنی اصابت رشد چین،: من1-2نمودار

 
 

 "فقر، رشد و نابرابری در کشورهای در حال توسعه "( در مقاله ای تحت عنوان2012) گویگا

 ینرابطه ب نظریه های مختلف در رابطه با کشورهای در حال توسعه موقعیت برخی از به ارزیابی

 52 از داده های پانل فاده ازبا است اقتصادسنجی یک تحلیلاو و نابرابری میپردازد.  فقر، رشد

کاهش فقر انجام میدهد  منابع اصلی، برای تعیین 1990-2005 برای دوره در حال توسعه کشور

شان ن معادالت همزمان یک سیستم رشد با استفاده از فقر، نابرابری و وابستگی متقابل میان و

آموزش و  مانند تماعیبخش های اج سرمایه گذاری دولت در نشان می دهد که می دهد. نتایج 

مایت ح و کاهش نابرابری روستاییان می تواند از رشد اقتصادی بهبود شرایط زندگی بهداشت و

  .می کنند

رشد، نابرابری و کاهش فقر: مطالعه موردی "( در مقاله ای تحت عنوان 2014لو و همکاران )

ستان چین در طول به بررسی عملکرد رشد و نابرابری درآمدی در هشت ا "هشت استان چین

پرداخته اند. نتایج نشان می دهد رشد درآمد خانوار تا حد زیادی میتواند  1989-2004دوره 

 بازده آموزش را افزایش دهد و در اشتغال تحصیل کرده ها تغییر ایجاد کند.
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آیا رشد اقتصادی ، نابرابری درآمد را در  "( در مقاله ای تحت عنوان 2015محسن مهرارا )

اده د با استفاده از در ایران نابرابری درآمد رشد اقتصادی بر اثر به بررسی "کاهش می دهد؟ایران 

 به تجزیه و تحلیل  WALS 1پرداخت. با استفاده از روش1976-2010در طول دوره های ساالنه

به این نتیجه رسید که رشد تولید ناخالص داخلی  پرداخت.  نابرابری درآمد رشد اقتصادی بر اثر

نیروی قدرتمند برای کاهش فقر می باشد و میزان کاهش فقر به عنوان یک نتیجه از رشد یک 

رشد  که نتایج نشان می دهدبستگی به نحوه تغییرات توزیع درآمد پس از رشد دارد. هم چنین 

در ایران که به طور کلی در رابطه با افزایش درآمد نفت یا اصالح قیمت ها و سیاست  اقتصادی

 ازی میباشد باعث بدتر شدن توزیع درآمد میشود.های آزاد س

-1993ی ده ساله )(، به بررسی تغییرات در میزان فقر در یک دوره2001اسدزاده و پل )

-های فقر و منحنیبا بکارگیری از شاخص ( در مناطق شهری و روستایی ایران میپردازند.1983

نشان دادند. این مطالعه بر مبنای سه های اصابت فقر، ارتباط بین فقر، رشد و توزیع مجدد را 

ی سیاست به نفع فقیر، بررسی دوم برای دوره بررسی به عمل آمده است؛ بررسی اول بر پایه

ای که وجه غالب استراتژی رشد محور است، انجام شده است. نتایج جنگ و بررسی سوم دوره

ر در مناطق شهری حتی به که فقطورینشان داد در پنج سال اول شاهد افزایش فقر بوده، به

توان در اثر جنگ، رکود اقتصادی و است. علت این افزایش را میبیش از دو برابر افزایش یافته 

کاهش درآمد نفتی مشاهده کرد. در پنج سال دوم میزان فقر کاهش یافته و این کاهش فقر به 

 سال، میزان فقر در باشد. در طول دههای تعدیل اقتصادی دولت میدلیل تأثیر مثبت سیاست

درصد  40بیشتر از  که فقر در مناطق شهریمناطق روستایی اندکی کاهش پیدا کرده، در صورتی

 است.افزایش داشته 

(، به تخمین 2011(، چمبرز و هنگ)2007(، رام )2004(، آدامز )2007راوالیون و چن)
2GEP که کاهش فقر به  بر اساس داده های پنل پرداختند.در اکثر مطالعات مشاهده شده

 مثبت است. 3IEPمیباشد و  2-تا  4-بین  GEPنابرابری و رشد اقتصادی بستگی دارد.مقدار 

( به بررسی تاثیر رشد بر کاهش فقر پرداخت.بررسی او بر اساس یک نمونه جهانی 2009فسو )

و کشور های غیر  4SSA، داده های نا متوازن پنل برای کشورهای 1997-2004در سال های 

                                                           
1.  weighted-avarage least square 
2.  Growth Elasticity of Poverty 
3.  Inequality Elasticity of Poverty 
4.  Sub Sahara African 
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SSA .برای کشورهای به طور قابل توجهی  کشش مقادیر او در مطالعه خود دریافت می باشد

SSA  از کشورهای غیر از پایین تر SSA   .نشان داده شده که که تاثیر رشد  و همچنینبود

GDP  بر کاهش فقر یک تابع نزولی از نابرابری اولیه است و با افزایش نابرابری، فقر تشدید می

 شود.

به بررسی  "رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی "( در مقاله ای تحت عنوان 2005نگ)هیسی

 1968-2001اثر درآمد بر رشد اقصادی آمریکا میپردازد. نتایج حاصل از برآوردها در دوره زمانی 

نشان میدهد که نابرابری درآمد اندازه گیری شده توسط چهار شاخص مختلف، بر رشد اقتصادی 

ه است. همچنین متغیر های سرمایه انسانی و نرخ پیشرفت تکنولوژی، صرف نظر اثر منفی داشت

از نوع شاخص به کار گرفته شده برای نابرابری درآمد اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی   

 داشته اند.

 به بیان موضوع "درباره ی توزیع درآمد و رشد "( در مقاله ای تحت عنوان 2007بامول)

است،  گرفته درآمد صورت نابرابری و رشد با ارتباط در که بسیاری مطالعات رغم به که دمیپرداز

 این نویسنده .ابهام است دارای و برانگیز سوال مسئله ای متغیر، دو این بین ارتباط همچنان

میدهد،  قرار بررسی صورت مورد این به را اقتصادی رشد بر درآمد نابرابری متناقض اثر دو مقاله

 تامین برای را کافی مالی جامعه، منابع در باال درآمد نابرابری علت به کار نیروی چنانچه -الف

 مسئله این و داشت نخواهد نیز را کارایی الزم باشد، نداشته اختیار در تغذیه و آموزش سالمتی،

 برای را انگیزه جامعه، یک در برابر توزیع تقریبا -ب. میگذارد اقتصادی رشد نرخ بر منفی اثر

 در موثرتری نقش جامعه، در کار نیروی انواع دیگر با مقایسه در کارآفرینان) که و مخترعان

 مالی پاداشهای که درصورتی بنابراین .میدهد کاهش(  دارند اقتصادی رشد و تکنولوژی پیشرفت

 چنین ارائه صورت در و مییابد، کاهش اقتصادی رشد نگیرد، سرعت تعلق افراد این به بزرگ

 این بیان با نهایت در مقاله این مییابد. اما افزایش جامعه در نابرابری درآمد نیز هایی داشپا

، بیشتر برابری وجود با کندتر است، رشد بشری جوامع در موجود مصیبت بدترین فقر، که موضوع

 ریبراب مقاله این واقع میدهد. در باالتر تشخیص نابرابری وجود با سریعتر از رشد تر مناسب را

 در فقرا رفاه افزایش را مبادله این از حاصل و منفعت مبادله میکند سریعتر با رشد را بیشتر

 جامعه معرفی میکند.

ایالت های  برخی از رشد اقتصادی در چرا "( در مقاله ای تحت عنوان 2002دات و راوالیون)

قر زدا نمودن رشد هر بیان میکند، زمینه های ف "فقر زدا میباشد؟ دیگرایالت ها بیشتر از هند
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اقتصادی متفاوت است. اما در همه اقتصاد ها شرایطی باید فراهم شود تا دستیابی افراد فقیر به 

منافع حاصل از رشد را تسهیل کند. همچنین سیاست های رشد باید در راستای اشتغال زایی 

 بیشتر در گروه فقیر باشد. 

 "رابطه توسعه مالی و کاهش فقر"حت عنوان (، در مقاله ای ت2014الدین و همکاران )صالح

ا هی مالی، رشد اقتصادی و فقر در کشور بنگالدش پرداختند. آنبه بررسی ارتباط بین توسعه

با شکست  ARDLبرای تعیین ارتباط میان متغیرها از یک رویکرد جدید و بر اساس همگرایی 

ی نشان میدهد که بین توسعه ، استفاده کردند. نتایج2011تا  1975های ساختاری طی سال

لی ی مامالی، رشد اقتصادی و کاهش فقر در بنگالدش یک ارتباط بلندمدت وجود دارد و توسعه

 کند اما به صورت مستقیم و خطی نیست.به کاهش فقر کمک می

به  "ارتباط رشد اقتصادی و رشد درآمد "( در مقاله ای تحت عنوان 1377نیلی و فرحبخش)

یافتند که رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد با جهت گیری دوطرفه، حرکتی  این نتیجه دست

هم جهت دارند. افزایش رشد اقتصادی به بهبود توزیع درآمد ها کمک میکند و نامطلوب تر شدن 

 وضعیت توزیع درآمد موجب کند شدن رشد اقتصادی میگردد.

ی درآمدی در ایران طی سال های نابرابر"( در مقاله ای تحت عنوان1387راغفر و ابراهیمی)

 کردند. با بررسی 1385تا  1363 های سال طی ایران در نابرابری تغییرات "1385-1363

 و شهری مناطق به تفکیک درآمدی نابرابری تغییرات خانوارها، درآمد و هزینه آمار از استفاده

 ضریب تغییرات، ضریب ضریب جینی، از منظور این کردند. برای محاسبه ایران در روستایی

 مینشان  پژوهش آتکینسون استفاده کردند. این سنجه و تایل شاخص نسبی، میانگین انحراف

 مورد ساله سه و بیست دوره طول در شده های محاسبه شاخص حسب بر نابرابری روند که دهد

 طی را نزولی روند مطالعه مورد پایانی سال دو جز به زیاد های و نشیب فراز رغم علی بررسی،

 مورد در تنها و دارند، سازگاری مختلف های شاخص با شده محاسبه نابرابری مقادیر .است کرده

 با شاخص آتکینسون، این سنجة با ارتباط دارد. در وجود تری کم سازگاری تغییرات ضریب

 نابرابری مقادیر عمومی روند با وسازگارتر تر مناسب ایران برای =5/0ε و=ε 25/0پارامترهای 

    توصیه سیاستی اقدامات برای مجموع در .است دیگر های شاخص برحسب شده گیری دازهان

 و تایل شاخص نسبی، میانگین انحراف ضریب جینی، نابرابری ضریب های شاخص که شود می

 .گیرد قرار گذاران سیاست عمل آتکینسون راهنمای سنجة
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تفاده ، با اس" بر فقر در اقتصاد ایرانتاثیر رشد اقتصادی "(، در پژوهشی با عنوان 1386پروین )

از تجزیه شاخص فقر به دو عامل نابرابری و تغییرات میانگین درآمد ها تاثیر رشد اقتصادی بر 

فقر در اقتصاد ایران را ارزیابی نموده است.برای این منظور از توابع پارامتریک منحنی لورنز برای 

مد خانوارهای شهری و روستایی استفاده شد. درآ-و داده های هزینه 1382-1387دوره زمانی 

نتایج تجزیه شاخص های فقر در این مطالعه نشان میدهد فقر و نابرابری در کلیه شاخص ها در 

این بررسی نشان میدهد، در اقتصاد ایران فقر به رشد  مناطق روستایی ایران گسترده تر است.

 تر باشد، فقر در مقابل تغییرات ناییطور نسبی هر چه آستانه فقر پ به اقتصادی حساس است.

ل از این رو زمانی که آستانه حداق درآمد حساس تر است. ننابرابری در مقایسه با تغییر در میانگی

رشد اقتصادی مورد نیاز برای جبران پیامد  فقر مالک عمل قرار گیرد)بسته به نوع شاخص فقر(،

درصد در مناطق  1/4تا  6/1مناطق شهری و درصد در  2/3درصد تا  6/1یک درصد نابرابری، بین 

 روستایی تغییر خواهد کرد.

شناسایی رشد بخش های اقتصادی در کاهش فقر  "( در مقاله ای تحت عنوان1392پروین )

با به کار گیری ماتریس حسابداری   "5SAMبا استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت 

صادی را در کاهش فقر پیگیری کرده است. برای این اجتماعی، اثر گذاری رشد بخش های اقت

به همراه اطالعات سرشماری نفوس و مسکن و بودجه  1385منظور از ماتریس اجتماعی سال 

خانوار، تغییرات مستقیم و غیر مستقیم شاخص فقر را در اثر رشد بخش های اقتصادی بررسی و 

بخش اقتصادی، از دو عامل،  14در  تحلیل کرده است. نتایج حاکی از این است که کاهش فقر

تغییر در میانگین درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوار ها و کشش شاخص فقر نسبت به 

تغییر میانگین درآمد گروه های مزبور، تاثیر میپذیرد. بیشترین سهم در کاهش فقر خانوار ها، به 

نین چو خرده فروشی میباشد. همده فروشی ترتیب مربوط به رشد بخش کشاورزی، ساختمان، عم

بخش های واسطه گری های مالی و آموزش سهم قابل توجهی را در کاهش شکاف درآمدی 

خانوار ها نسبت به خط فقر به همراه داشته اند. به این ترتیب رشد بخش های مذکور، رشد فقر 

 زدا می شود.

 درآمد، نابرابری بین باطارت بررسی "( در مقاله ای تحت عنوان 1389اکبریان و فام کار )

 کشور در درآمد نابرابری و رشد بین ارتباط چگونگی به بررسی "اقتصادی رشد و آموزشی مخارج

                                                           
5 . Social Accounting Matrix 
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 قرار بررسی مورد واسطه عامل یک عنوان به دولت مخارج آموزشی گرفتن نظر در با ایران

 روش و است شده استفاده همزمان معادالت الگوی سیستم یک از منظور این برای میگیرد. 

 است. داده های شده انتخاب آن برآورد مناسب برای روش عنوان به ای مرحله دو مربعات حداقل

 .میباشد 1384 تا 1353 به سالهای مربوط و زمانی سری نوع از برآورد این در استفاده مورد

 متغیرهای و وابسته متغیرهای اقتصادی رشد نرخ و دولت آموزشی مخارج معادالت سیستم در

 متغیرهای درآمد نابرابری و دولت گذشته سالهای آموزشی مخارج انسانی، سرمایه تراکم جمعیت،

 و واسطه با درآمد نابرابری متغیر که میدهد نشان برآورد از حاصل نتایج .توضیحی میباشند

 دارد. همچنین ایران در اقتصادی رشد نرخ با منفی ارتباط دولت مخارج آموزشی واسطه بدون

 سالهای آموزشی مخارج اما. دارد منفی رابطه اقتصادی نرخ رشد با نیز دولت آموزشی مخارج

 میدهد.  نشان رشد نرخ با را مثبتی ارتباط آموزشی دولت، مخارج واسطه با دولت گذشته

 کششی رویکرد با فقر و اقتصادی رشد رابطه بررسی "( در مقاله ای تحت عنوان 1387جلیلی)

 اقتصادی شدر هب نسبت فقرش کش هب توجه با فقر کاهش بر اقتصادی رشد تأثیر "ایران در فقر

 رشد تغییرات مطالعه مورد های سال طی که دهد می نشان نتایجداده است.  قرار سید بررمور

 از فقر شاخص همچنین و است نداشته فقر کشش و فقر شاخص بر چندانی اثر ایران در اقتصادی

 نابرابری مانند دیگری عوامل به اقتصادی رشد بر عالوه و است نبوده ثابتی مقدار کششی لحاظ

 چند هر داخلی ناخالص تولید رشد ضریب شده انجام محاسبات طبق طوریکه به دارد، بستگی اولیه

 ثابت متغیرها سایر که صورتی در دارد، فقر سرشمار شاخص بر ناچیزی اثر اما است دار معنی

 006/0 حدود فقر سرشمار شاخص داخلی، ناخالص تولید رشد درصدی یک افزایش با بمانند،

 رشد متغیر به نسبت فقر شاخص کشش که صورتی در .است ناچیز بسیار که کندیم تغییر درصد

 ناچیز آمده دست به کشش ضریب مذکور، متغیر ضریب بودن ناچیز دلیل به شود، برآورد اقتصادی

 در رود می انتظار که شد برآورد(  -04/0)معادل 1372 سال برای ضریب این که طوری به است

 شاخص اقتصادی، رشد روند تغییر با نتیجه در .باشد حاکم مشابهی وضعیت نیز ها سال دیگر

 .گیرد نمی قرار تأثیر تحت چندان کشور در فقر سرشمار

 با که طوری به .دارد فقر شاخص تشدید بر مالحظه قابل اثری نابرابری به مربوط متغیر چنین هم

 54/3 فقر خص سرشمار، شایابد افزایش درصد یک مربوطه ضریب صورتیکه در متغیرها سایر باتث

 .دهد می قرار تأثیر تحت را وابسته متغیر وسیعی سطح در که یابد می افزایش درصد
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 بر کالن اقتصاد متغیرهای اثرات بررسی "( در مقاله ای تحت عنوان1388زیبایی و شیروانیان)

 اقتصاد متغیرهای و فقر نرخ میان همبستگی به بررسی "ایران در روستایی و شهری فقر نرخ

میپردازد.   اول ی مرتبه تفاضلی فرم به فقر تابع از استفاده با متقارن نا اثرات وقوع امکان و کالن

 می 1357-1383ی دوره مربوط به فقر نرخ و کالن اقتصاد متغیرهای زمانی سری های داده

 با فقر اما بود، دستمزد تغییرات و فقر بین کشش بی کامل طور به ای رابطه بیانگر نتایج. باشد

 کشش که داد نشان همچنین نتایج. داشت دار معنی و مستقیم ی رابطه بیکاری و تورم نرخ

 این .است تورم نرخ به نسبت متغیر این پذیری کشش از بیش بیکاری نرخ به نسبت فقر پذیری

 نرخ و فقر میان ی رابطه اما نیست نامتقارن بیکاری و فقر بین ی رابطه که آمد دست به نتیجه

 افزایش از بیش تورم، نرخ بودن پایین هنگام به فقر کاهش که صورت این به است، نامتقارن تورم

 .است تورم نرخ بودن باال هنگام در آن

و نابرابری اثر رشد اقتصادی بر فقر   "( در مقاله ای تحت عنوان 1385پیرایی و قناعتیان)

به بررسی پدیده فقر در ارتباط با رشد  "درآمد در ایران: اندازه گیری شاخص رشد به نفع فقیر

و مناطق شهری و روستایی ایران را در  1374-1382اقتصادی می پردازد. این مقاله دوره زمانی 

 دوره موردبر میگیرد. نتایج نشان می دهد که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در 

بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. هم چنین 

فقر و نرخ های رشد معادل فقر و مبادله  -با توجه به شاخص ها، منحنی های اصابت رشد و رشد

بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سال های مورد نظر در 

طق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارتی دیگر رشد منا

به دلیل اینکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر  1377ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال 

 نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و یا به عبارت دیگر تشدید کننده فقر بوده است.

 "رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران"( در مقاله ای تحت عنوان 1387) همکارانمهرگان و 

 یافته .پرداخته درآمد توزیع و اقتصادی رشد بین رابطه رگرسیون به تبیین  های مدل براساس

 کاهش به منجر که منابع های تخصیص شیوه شناخت ضرورت از حکایت تحقیق این های

 به اقتصادی های بخش بین منابع تخصیص مقاله، نحوة این ارد. درد شود، می درآمدها نابرابری

 ها است. یافته شده ارائه گذاری سیاست های درآمدها معرفی و توصیه نابرابری کاهش منظور

 می تاثیر درآمد توزیع بر چگونگی اقتصادی، رشد در ها بخش سهم و ترکیب که دهد می نشان

 .شود می تر متعادل اقتصادی یابد توزیع شافزای کشاورزی بخش سهم چه هر .گذارد
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 نتایج -2-3
ادبیات بحث شده در باال به وضوح  نشان می دهد که دانشگاهیان اهمیت زیادی برای برآورد 

فید برای سیاستگذاران بسیار م کشش فقر نسبت به رشد و نابرابری  این کشش ها قائل بودند.

 د کمک میکند.رشد و توزیع مجد با رابطه فقر است و به درک

تعداد زیادی از مطالعات نشان داده اند که نابرابری ممکن است نقش مهمی در کاهش فقر 

، 2000، استرلی 2003، بورگیگون  2004ناشی از رشد داشته باشد) به عنوان مثال آدامز 

 (.1997، راوالیون 2007، ورشور و کالواجی 2008فسو

ی یک ابزار مهم برای کاهش فقر می باشد. اما بررسی ادبیات نشان می دهد که رشد اقتصاد

رابطه بین رشد و کاهش فقر، توسط الگوی نابرابری تعیین میشود. اگر نابرابری درآمد باال باشد، 

رشد تاثیر کمتری بر فقر می گذارد، در نتیجه برای همه کشورها یک سیاست یکسان نمیتوان به 

ر رساندن رشد کافی باشد و در برخی کشور های کار برد. ممکن است در برخی کشورها به حداکث

دیگر ممکن است نیاز به اعمال سیاست رشد حامی فقرا با تمرکز بر کاهش نابرابری باشد )کاکوانی 

 (.2000و پرنیا،

رشد و نابرابری در ایران با استفاده از تخمین این  هدف این پایان نامه ارزیابی رابطه فقر،

 باشد. کشش ها می
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 مقدمه -3-1
به لحاظ منطقی، رشد اقتصادی شرط الزم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی شمار زیادی 

از ساکنان کشور هایی است که سطح محصول ناخالص ملی سرانه ی آنها اندک است. این رشد 

تقال درآمد و دارایی های دیگر ثروتمند ضروری است، زیرا در غیر این صورت افراد فقط از طریق ان

خواهد شد. بنابراین همانطور که گفتیم، رشد اقتصادی شرط کافی برای بهبود سطح زندگی توده 

ی مردم نیست، زیرا توزیع درآمد ایجاد شده نیز مهم است. دست کم به سه دلیل خطا است که 

نای درآمد باالتر برای همه یا حتی فرض کنیم محصول ناخالص ملی سرانه ی باالتر الزاما به مع

 ن رشد اقتصادیاکثر خانواده ها خواهد بود. اول، دولت ها نه فقط با اندیشه ی بهبود رفاه شهروندا

بلکه گاه عمدتا برای افزایش قدرت و جالل دولت و حاکمان آن به چنین  را بهبود می بخشند،

هسته ای تولید کنند یا مجتمع های کاری اقدام میکنند. برخی کشورها ممکن است سالح های 

شهری پرشکوه برپا سازند. زمانی که منافع حاصل از رشد مصروف چنین طرح های پر هزینه ای 

شود، منافع حاصل برای شهروندان اندک خواهد بود. دوم، منابع ممکن است به شدت مصروف 

بعدی موکول شود.  ارتقای رشد اقتصادی شوند، به طوری که افزایش سطح مصرف به دوره های

سوم، میزان درآمد و مصرف ممکن است افزایش یابد، اما آنان که وضع رفاهی نسبتا بهتری دارند، 

بخش اعظم یا حتی تمامی منافع حاصل را به خود اختصاص می دهند. بنابراین ثروتمند ها 

 6شود(. ثروتمند تر و فقرا فقیر تر خواهند شد) به عبارت دیگر بر شمار فقرا افزوده می

 آنها بر اقتصادی کالن رهاییمتغ ریتأث نیهمچن و اقتصادی رشد و درآمد عیتوز رامونیپ بحث

 درآمدی نابرابری ه،ینظر نیا طبق .کرد آغاز ( 1955 ) کوزنتس های هینظر یبررس با توان یم را

 یط باالخره و شودیم تراز هم سپس و گذارد یم شیافزا به رو اقتصادی رشد مراحل نیاول یط

 شد. رد ای دیتأئ محققان از ارییبس سوی از بعدها مسأله نیا البته. ابدییم کاهش بعدی مراحل

 فقر -3-2
 مشکل فقر اصطالح از دقیقی و جامع تعریف ارائه فقیر، و فقر بعدی چند طبیعت دلیل به

 ه هایده طی ذیل تعاریف .نمود تقسیم بندی و تعریف گوناگون جهات از توان را می است.  فقر

 :است شده ارایه فقر برای مختلف

 

                                                           
 .120-117، نشر نی :تهران، اقتصاد توسعه ( 1391) ودیگران. گیلیس.   6
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  7تانسند تعریف -3-2-1

 جمعیتی گروههای و خانوارها افراد، که داشت اعتقاد 1970 و 1960 های دهه در تانسند 

 غذایی، های رژیم انواع کسب برای منابع فقدان با که آورد حساب به فقیر توان می زمانی را

 .باشند مواجه زندگی معمول ناتامکا و شرایط و ها فعالیت در مشارکت

 8سن تعریف -3-2-2

 های قابلیت از محرومیت صورت به باید را فقر که است کرده اشاره 1981 سال در نس

 . است فقر شناسایی متعارف ضابطه که آمدها در بودن صرفاً پایین نه و گرفت نظر در اساسی

، متفاوت های زمان و ها انمک در است ممکن که نسبی است مفهومی خود البته محرومیت،

 است این دهد می انجام فقر تحلیل در قابلیتی انداز چشم که آنچه. داشته باشد متفاوتی تعاریف

 .دهد می گسترش و محرومیت فقر علل و ماهیت از را ما درک که

 آسیا توسعه بانک تعریف -3-2-3

 .باشد می اآنه مستحق فرد هر که است فرصتهایی و داراییها از محرومیت فقر 

  9و روانتری بوت تعریف -3-2-4

 تمایز بیان کردند.  نسبی و مطلق فقر دو تعریف نوزدهم قرن اواخر در دان اقتصاد دو این 

 بستگی لذا و شده است تعریف زندگی استاندارد اقل حد کسب در ناتوانی عنوان به مطلق فقر

 سطح معین یک کسب در ناتوانی عنوان به نسبی فقر و دارد معاش حداقل تعریف چگونگی به

 شده تعریف شود، می داده تشخیص مطلوب یا الزم فعلی، جامعه در که زندگی های استاندارد از

 . است

 درآمد مطلق میزان از بیش ثروت و درآمد توزیع در نابرابری به نسبی فقر تعریف در بنابراین

 خانوارها یا افراد درآمد بین توزیع در نابرابری عمق به دستیابی منظور به  .شود توجه می افراد

 دریافت درآمد درصد با را جامعه قشر فقیرترین توسط شده دریافت درآمد درصد کل میتوان

 کشورهای در مفهوم این که داشت توجه باید البته .کرد قشر مقایسه ثروتمندترین توسط شده

 تغییر نیز اقتصادی التتحو اثر بر زمان طی شودودر می تعریف مختلف صورتهای به مختلف

 .است یافته

                                                           
7.  Townsand 
8 . Amartiya Kumar Sen 
9 . Booth & Rownetree 
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 اجتماعی های شاخص از استفاده با فقر تعریف -3-3
 :از عبارتند نمود گیری اندازه را فقر توان می آنها کمک با که اجتماعی های شاخص

 اساسی نیازهای حداقل -3-3-1

 ها شاخص این از است، برخی شده تشکیل شاخص 15 از که OECDهای  شاخص مجموعه

 هستند وزنی دچارکم که کودکانی درصد - 3 میر و مرگ نرخ - 2 زندگی به امید - 1 :از تندعبار

 نرخ - 7 خانوار سرانه درآمد -6 سرانه داخلی ناخالص تولید - 5 دبستان سالهای متوسط - 4

 ...و سالم آب به دسترسی -8 بیکاری

  )UNDP(10انسانی توسعه شاخص -3-3-2

 عمر طول : است مولفه استوار سه بر که نمود معرفی 1990 لسا در را ترکیبی شاخص این 

 زندگی سطح و و باسوادی آموزش میزان شود، می تعریف تولد بدو در زندگی به امید براساس که

 .شود می تعریف خرید قدرت و سرانه داخلی ناخالص تولید حسب بر که

 11انسانی فقر شاخص -3-3-3

 از محرومیت. زندگی سطح و دانش عمر، طولکند:  می منعکس بعد نیز سه را شاخص این 

 محرومیت و بمیرند ازچهارسالگی قبل رود می انتظار که درصد افرادی حسب بر عمر طول بعد

 : متغیر سه ترکیب از زندگی سطح در محرومیت و سواد بالغ بی افراد درصد برحسب دانش در

 دسترسی بهداشتی خدمات به که یافراد درصد دسترسی ندارند، سالم آب به که افرادی درصد

 .آید دست  می به هستند وزنی دچارکم که ای ساله پنج کودکان درصد و ندارند

 فقر خط تعاریف -3-4

 می تعریف ای آستانه شود، گرفته نظر در نسبی یا مطلق مفهوم فقر تعریف در اینکه به بسته

 نامیده 12فقر خط آستانه، این .میکند مشخص را جامعه افراد سایر و فقیران بین که مرز شود

 .شود می

  مطلق فقر خط -3-4-1

 فرهنگی،اجتماعی، های زمینه به توجه با که درآمدی مقدار" از است عبارت خط فقر مطلق

 مسکن پوشاک، غذا، )مانند افراد نیازهای حداقل تامین برای بررسی مورد جامعه .... اقتصادی،

                                                           
10 . Human Development Index 
11 . Human Poverty Index 

12 . Poverty Line 
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(  .... و مسکن تحصیالت، درآمد، میزان حداقل )مانند شرایطی حداقل یا و است الزم (... . و

شود،  نظرگرفته در فقیر عنوان به بررسی مورد فرد تا شود می آن موجب تامین عدم که است

 گویند می نیز "نیازهای اساسی روش" را فقر خط تعیین روش این

 نسبی فقر خط -3-4-2

 شکل یک به یا ( و جامعه درآمد میانگین جامعه )یا درآمد از معینی درصد صورت به هم 

 .شود می تعریف گیرند، می قرار آن از تر پایین جامعه افراد از معینی درصد که درآمدی مرز

 فقر های شاخص از برخی معرفی -3-5
 فقر وضعیت از شناختی که داریم هایی شاخص ، جامعه هر در فقر اندازه بهتر درک برای

 ارایه

 فقر، خط اندازه فقیر، افراد درآمد متوسط فقیر، افراد بین آمددر نابرابری دهند. میزان می

 در . دارند تاثیر فقر میزان بر که هستند هایی مولفه جامعه افراد کل و تعداد فقیران کل تعداد

 .داشت خواهیم ای فقر اشاره های شاخص از برخی به قسمت این

        فقیر افراد نسبت شاخص -3-5-1

  .است شده تعریف جامعه افراد تعدادکل به فقیر افراد تعداد سبتن صورت به شاخص این

(3-1                                                              )0<H<1                 𝐻 =
𝑞

𝑛
                                                         

 صفر )حالتی بین شاخص این است. اندازه جامعه افراد کل تعداد nتعداد افراد فقیر و  qکه 

 درآمد از کمتر جامعه افراد کلیه درآمد که )حالتی یک ندارد( و وجود جامعه در فقیری هیچ  که

 .کند می تغییر فقر باشد( خط با متناظر

 درآمدی شکاف نسبت شاخص  -3-5-2

 .است فقر خط به فقیر افراد درآمدی شکاف میانگین نسبت شاخص، این

(3-2                                 )𝐼 =
1

𝑞
∑ (𝑧 − 𝑦𝑖) 𝑧⁄ =

𝑞

𝑖=1
(𝑧 − �̅�𝑝) 𝑧⁄ = 1 −

�̅�𝑝

𝑧
 

𝑧 خط فقر،  zشاخص شکاف درآمدی،  Iکه در آن  − 𝑦𝑖  و شکاف فقر�̅�𝑝 =
1

𝑞
∑ 𝑦𝑖

𝑞
𝑖=1 

 متوسط درآمد افراد فقیر می باشد.
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 ذور شکاف فقر )شدت فقر(شاخص مج -3-5-3

چنانچه بخواهیم از شاخصی استفاده کنیم که نابرابری در بین فقرا را نیز نشان دهد  از شاخص 

مجذور شکاف فقر استفاده میکنیم. این شاخص جمع وزنی شکاف فقر) که نسبت به خط فقر 

د. به ی باشسنجیده میشود( می باشد. که وزن هر شکاف فقر، نسبت شکاف فقر در بین فقرا م

عنوان مثال شکاف فقری که ده درصد خط فقر باشد وزن ده درصد را به خود اختصاص می دهد 

درصد خواهد بود. در نتیجه  50درصد خط فقر باشد وزن مربوط به آن  50و یا شکاف فقری که 

با مجذور کردن شکاف فقر، وزن بیشتر مختص مشاهداتی است که در فاصله بیشتری از خط فقر 

سر می برند. اهمیت این شاخص بیشتر برای برجسته کردن وزن افرادی است که از محرومیت  به

 بیشتری برخوردارند.

(3-3                                                                                   )𝑝2 =
1

𝑞
∑ (

𝐺𝑖

𝑧
)

2
𝑞
𝑖=1 

 

𝐺𝑖امین فرد خانوار و  𝑖مقدار مخارج برای  𝑦𝑖خط فقر،  zر، شاخص شدت فق 𝑝2که در آن =

𝑧 − 𝑦𝑖  شکاف فقر برای فردi می باشد . 

 سن فقر شاخص -3-5-4

 شاخص فقر سن به صورت زیر میباشد: 

(3-4                                                                                     )𝑃 = 𝐴 ∑ 𝑣𝑖𝑔𝑖
𝑞

𝑖=1
 

 

 شده میباشد  نرمال ثابت جزءA 13امین فرد فقیر میباشد و  iفقر،  شکاف وزن 𝑣𝑖که در آن 

 .دارد بستگی zو  n ،qبه  که

 ارائه را P شاخص از دیگری شکل نهایت در و نمود پیشنهاد را موضوعه اصل دو سپس وی

 :کرد

(3-5                               )                                            𝑃 = 𝐻 [𝐼 + (1 − 𝐼) 𝐺] 

  فقیرها بین درآمد توزیع جینی ضریب  Gدرآمد،  نسبی شکاف Iدرصد فقیرها،  Hآن،  در که

 شود ومحاسبه محاسبه Gو  H ،Iشاخص  سه باید ابتدا سن فقر شاخص محاسبه باشد. برای می

                                                           
13 . axiom 
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ارضروم چیلر،  ).باشد می فقر خط داشتن اختیار در زممستل الذکر اخیر شاخص سه از یک هر

1384) 

  رشد -3-6
(در 2004( و سان )2003(، کاکوانی،خاندکر و سن )2000مدل های کاکوانی و پرنیا)بر اساس 

 تجزیه و تحلیل اثر رشد اقتصادی بر فقر، سه سناریوی مختلف شکل گرفته:

 رشد فقرزدا -3-6-1

در خصوص توزیع  1979تدالل های چنری و آهلووالیا در دهه ریشه های رشد فقر زدا به اس

، می تواند "توزیع مجدد درآمد همراه با رشد "مجدد برمی گردد. طبق مدل چنری و آهلووالیا، 

 به جای واژه ،1990فقر زدا محسوب گردد.در گزارش توسعه جهانی در سال نقطه آغازین رشد 

 د.رشد فقر زدا، مفهوم رشد فراگیر رایج بو

از جمله آن میتوان به تعریف بانک جهانی و سازمان  تعاریف زیادی ارائه شده، فقرزدابرای رشد 

اشاره کرد که رشدی را فقر زدا می دانند که به کاهش معنی داری در فقر  2000ملل در سال 

منجر شود و به موجب آن رشد، فقرا منتفع شوند و دسترسی آنها به فرصت های اقتصادی برای 

 تقای درآمدشان افزایش یابد.ار

به رشد را، رشد فقر زدا معرفی کردند. کاکوانی  ( کشش باالی فقر نسبت2002دات و راوالیون)

( رشد فقر زدا را نوعی رشد فقر می دانند که به فقرا امکان می دهد تا فعاالنه در 2000و پرنیا )

ین طبق امد را داشته باشند. فعالیت های اقتصادی سهیم شوند و سهم بیشتری از افزایش درآ

تعریف زمانی رشد فقر زداست که نیروی کار را جذب کند و با کاهش سیاست ها و برنامه هایی 

که نابرابری را تخفیف می دهد، همراه شود و برای فقرا، به خصوص زنان و گروه های محروم 

 قر را کاهش دهد. سپسدیگر، تولید درآمد واشتغال کند. چنین رشدی، به سرعت میتواند وقوع ف

طبق سناریو رشد فقرزدا، رشد اقتصادی فقر را کاهش می دهد ولی فقرا به طور متناسب منافع 

 بیشتری کسب میکنند. به عبارتی، رشد، فقر را همراه با کاهش درنابرابری، کاهش می دهد.

از کشورها (، در میان کشور های موفق در فقر زدایی، نیمی 2007طبق مطالعات بزلی و کورد)

با درآمد متوسط) اندونزی، هند، برزیل و تونس( و نیمی دیگر با درآمد پایین) بنگالدش، غنا، 

اوگاندا و ویتنام( هستند. گرچه در سطوح مختلف توسعه یافتگی بسته های سیاستی متفاوتی 

ی قتصادبرای کاهش فقر به کار گرفته شده است، اما تمامی کشور ها در هر مرحله ای از توسعه ا
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که قرار داشته باشند، قادر هستند سیاست هایی را به کار گیرند که بخش عمده ای از جمعیت 

 آنها نسبت به وضعیت فعلی از مزایای رشد اقتصادی بهره مند شوند.

در کشور های با درآمد متوسط، سیاست های کالن و برخی عوامل سیاسی، عوامل محرک 

شور های با درآمد پایین، کاهش فقر عموما ناشی از بهبود کاهش فقر را تشکیل می دهند. در ک

 (.2010صادرات، اصالحات ساختاری و سرمایه گزاری عمومی وسیع بوده است) بزلی و کورد، 

 دهد. ( دو تعریف از رشد فقر زدا ارائه می2000راوالیون)

درآمد  هر را کاهش می دهد، در صورتی که همتعریف اول: رشد فقر زدا رشدی است که فق

ها با نرخ رشد مشابه افزایش یابند. این تعریف تاکید بر میزان فقر دارد و رشدی را در نظر میگیرد 

 که فقر را کاهش میدهد.

تعریف دوم: رشد فقر زدا رشدی است که فقر و نابرابری را کاهش دهد. در این تعریف تاکید 

نظر گرفته شود و رشد باید به گونه بر محور های توزیعی دارد که در طول دوره ی رشد باید در 

 .(1391)پروین، رآمد افراد غیر فقیر افزایش یابدای باشد که درآمد فقرا بیشتر از د

ارائه دادند که عبارتند از تعریف نسبی و  رشد به نفع فقیرکاکوانی و همکاران دو تعریف از 

 تعریف مطلق. 

ع فقیر بیشتر از افراد غیر فقیر از مناف رشد نسبی به نفع فقیر عبارت است از رشدی که افراد

 آن بهره مند می شوند و رشد هم فقر و هم نابرابری را کاهش می دهد.

رشد مطلق به نفع فقیر عبارت است از رشدی که نفع مطلق آن بیشتر نصیب افراد فقیر شود 

 ه کرد.تا افراد غیر فقیر.در این حالت باید از نرخ رشد فقر و الگوی توزیعی آن استفاد

 رشد سر ریز -3-6-2

جریان  بود. در این سناریو،1960و  1950این سناریو، تفکر حاکم بر توسعه در دهه های 

عمودی منافع حاصل از رشد، به تدریج از اغنیا به فقرا سرازیر می گردد. بدین مفهوم که منافع 

بعد، وقتی که آنها این و اغنیا می رسد و آنگاه در مرحله ی  بتدا به ثروتمندانحاصل از رشد ا

منافع را خرج میکنند، فقرا از آن منتفع می گردنند. بدین ترتیب، فقرا به طور غیر مستقیم و آن 

هم از طریق جریان عمودی از کانال اغنیا، از رشد اقتصادی بهره مند میشوند. طبق این سناریو، 

این وجود، رشد می تواند فقر  فقرا همواره از رشد اقتصادی منافع کمتری به دست می آورند. با

را کاهش دهد، اما ممکن است نرخ کاهش فقر بسیار کند باشد. زیرا منافع حاصل از رشد اقتصادی 

 که به طور عمودی واز طریق اغنیا صورت می پذیرد، منجر به افزایش نابرابری می گردد.
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 رشد فقرزا -3-6-3

در فقر می شود. این وضعیت زمانی رخ منجر به افزایش  در این حالت، رشد اقتصادی زیاد،

از  این حالت می دهد که نابرابری آن قدر افزایش یابد که اثر کاهندگی فقر را نیز خنثی کند.

( با اقتباس از شرایط انقالب سبزمطرح شده است: ورود تکنولوژی 1988رشد توسط باگواتی)

د و ی از زارعان)پیشرو، ثروتمنپیشرفته به بعضی از کشور های گرمسیری و کاربرد آن توسط برخ

با سواد(، در بعضی نواحی این کشورها، موجب افزایش بازده برخی محصوالت غذایی تا حدود 

پنجاه درصد شده است. این تکنولوژی عموما به انقالب سبز معروف شده است.این انقالب، شامل 

شاورزان و دهقانان پیشرو، نهاده های کشاورزی، به ویژه انواع بذر های جدید اصالح شده بود. ک

از بذر های جدید و اصالح شده استقبال کردند و با کاشت آن بذر ها، محصوالت فراوانی تولید 

شد. در نتیجه، قیمت این گونه محصوالت کاهش یافت. از طرف دیگر، کشاورزان و دهقانان خرده 

ردند، به ید در تنگنا به سر می بپا و فقیری که از نظر دستیابی به اعتبارات، دانش فنی و ابزار تول

ه مند نتوانستند از انقالب سبز بهر .در نتیجه سهولت و سرعت قادر به استفاده از تکنولوژی نشدند

گردند. سرانجام این دهقانان خرده پا در اثر افزایش شکاف بین هزینه تولید و کاهش قیمت 

امر نابرابری در مالکیت زمین  محصوالت کشاورزی، مجبور به فروش زمین های خود شدند. این

)نابرابری در دارایی( را افزایش داد. در نتیجه، رشد اقتصادی ناشی از انقالب سبز، فقر را افزایش 

در استفاده از تکنولوژی های تازه میتواند موجب افزایش داد. بنابراین، رشد ناشی از توزیع نابرابر 

اشی از رشد اقتصادی زیاد اثر کاهندگی فقر را خنثی فقر گردد. در سناریوی رشد فقرزا، نابرابری ن

 می کند.

 14توزیع درآمد  -3-7

سنجه نابرابری مقیاسی است که نمایش عددی از تفاوت های درآمدی بین افراد را در یک 

بری که در مطالعات اقتصادی عرضه شده اند را می نابراجمعیت معین بیان می کند. سنجه های 

یزان م کوشند تقسیم بندی کرد. از یک سو سنجه هایی قرار دارند که میتوان به دو طبقه کلی 

نابرابری را در یک مفهوم عینی اندازه گیری کنند که معموال با استفاده از سنجه های آماری 

ی دیگر گیرند. از سو تغییر نسبی درآمد مانند) واریانس، ضریب تغییر و ضریب جینی( صورت می

وشند تا نابرابری را بر حسب یک مفهوم هنجاری از رفاه اجتماعی سنجه هایی هستند که می ک

                                                           
 .60-63، نشر نی تهران: ،ث اساسی اقتصاد توسعهمباح(  7813) .میر، جرالد.  14
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اه اجتماعی ایین تر رفپاندازه گیری کنند، به نحوی که درجه نابرابری بیشتر منعکس کننده سطح 

برای سطح معینی از درآمد کل است مانند سنجه های آتکینسون و تایل. در اینجا از ضرایب 

 ی استفاده می شود.جینی برای اندازه گیری نابرابر

 منحنی لورنز و ضریب جینی-3-7-1

که میزان نابرابری را بر اساس متداول ترین شاخص نابرابری درآمدی ضریب جینی می باشد 

 ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه دانضریب جینی توسط آمار منحنی لورنز محاسبه میکند.

 1905ط کنراد لورنز آماردان آلمانی در سال منحنی لورنز توس .اعالم شد 1912یافت و در سال 

از نظر ترسیمی ضریب جینی شود. جینی معموالً به صورت درصد بیان می ضریب ابداع گردید.

عدد میباشد. 45و منحنی لونز تقسیم بر مساحت مثلث زیر خط 45برابر با مساحت بین خط 

درجه( است و باال رفتن این  45 خط با لورنز منحنی انطباق) کامل برابری ی دهندهصفر نشان

 عدد به معنای نابرابری بیشتر است. 

برای توضیح بیشتر میتوان گفت، محور عمودی، درصد درآمد متعلق به دریافت کنندگان 

ت افدرآمد را، که به صورت درصدی روی محور افقی تنظیم شده است، اندازه گیری میکند. دری

کنندگان درآمد به ترتیب از فقیر ترین به ثروتمند ترین، با حرکت از سمت چپ به راست، مرتب 

درصد از درآمد را دریافت  aدرصد از جمعیت)فقیرترین گروه(،  OX، 1-3شده اند. در شکل 

ی ، بدست میآید. برابری کامل تنها در صورتی اتفاق مLمیکنند و تا آخر، تا اینکه منحنی لورنز، 

 1-3درصد از درآمد باشند، همانطور که در شکل  aدرصد از جمعیت، دریافت کننده  aافتد که 

به  Gنشان داده میشود. منحنی نابرابری کامل، که در نقطه  Eبرابری کامل به وسیله منحنی 

است. این منحنی بیانگر موردی است که یک نفر در  OGHسمت راست تمایل دارد، منحنی  

 رصد درآمد را در اختیار خود داشته باشد.د 100جامعه 

، L، ومنحنی لورنز، E، که بین خط فرضی برابری کامل، 1-3 منطقه هاشور زده در شکل

محصور شده است،به عنوان منطقه ی تمرکز و یا منطقه نابرابری شناخته میشود. ضریب جینی 

ق ب جینی به این طرینسبت این منطقه به کل منطقه ی زیر خط برابری است. محاسبه ی ضری

، با همدیگر جمع کنیم، سپس حاصل  WXYZاست که مناطق زیر همه ی ذوذنقه ها را، مانند 

) خط برابری کامل( کسر کنیم تا منطقه تمرکز بدست آید. به این ترتیب  Eرا از منطقه زیر 

مد( نسبت مورد نظر به دست خواهد آمد. دامنه ی ضریب جینی) به عنوان مقیاس تمرکز درآ
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بین عدد صفر و یک است. هرچه این ضریب بزرگ تر باشد، نابرابری درآمدی بیشتر است. از این 

 رو عدد صفر بیانگر برابری کامل و عدد یک بیانگر نابرابری کامل است.

منحنی لورنز ارتباط بین نسبت تجمعی دارندگان درآمد و نسبت تجمعی درآمد دریافت شده 

به شرط آنکه دارندگان درآمد بر حسب میزان درآمدشان به ترتیب  توسط آنان را نشان میدهد،

 صعودی مرتب شده باشند.

 

 : منحنی لورنز1-3شکل 

 
د، همه ی آنها درامد های باالتر در صورتی که افراد جامعه در انتخاب درآمد خود مختار باشن

لیل داشتن درآمد کنونی ز درآمد خود را انتخاب میکنند. بنابراین، هر یک از افراد جامعه به دا

 این خود را دچار محرومیت میداند و یا اینکه خود را از یک منفعت مورد انتظار محروم میبیند.

از تفاوت درامد کنونی آنها با درآمد مورد انتظارشان می باشد. بر این اساس  یمحرومیت ناش

ها در الگوی  ضریب جینی عبارت است از نسبت متوسط مجموع قدر مطلق کلیه جفت درآمد

توزیع درآمد جامعه مفروض ) به مثابه محرومیت ناشی از نابرابری توزیع منافع( به اندازه ی این 
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قدر مطلق در یک الگوی توزیع درآمد کامال عادالنه) به مثابه ی بیشترین اندازه ممکن محرومیت 

 (. 1973ناشی از نابرابری توزیع منافع( می باشد )آمارتیاسن،

 حالت ضریب جینی به صورت زیر تعریف می شود:در این دو 

𝐼(𝑋) = 𝐺 =
1

2𝜇
×

∑ ∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛2

= 1 +
1

𝑛
−

2

𝑛2𝜇
[𝑛𝑥1 + (𝑛 − 1)𝑥2 + (𝑛 − 2)𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛] 

(3-6) 

 

 میتوان نشان داد:

محدود بودن دامنه  الف( ضریب جینی ویژگی های سهولت برآورد، وضوح محتوی و مفهوم،

ی تغییرات بین صفر و یک، عدم حساسیت نسیت به تغییر متناسب کلیه درآمد ها و حساسیت 

 نسبت به تغییر ثابت کلیه درامد ها را تامین میکند.

ب( ویژگی حساسیت متفاوت نسبت به انتقال درآمد بین افراد دارای رتبه متفاوت در الگوی 

 ی( و تجزیه ژذیری در ضریب جینی مصداق ندارد.توزیع درآمد ) اصل انتقال نزول

ی دالتون( در موارد-ج( ویژگی حساسیت نسبت به انتقال درآمد بین افراد جامعه) اصل پیگو

 در این شاخص تامین نمیشود.

د( در صورتی که منحنی لورنز الگوی توزیع درآمد در جامعه همدیگر را قطع نکنند، ضریب 

ابرابری آنها می باشد ولیکن اگر این دو منحنی همدیگر را قطع جینی شاخصی مناسب ی میزان ن

 کنند، ضریب جینی ممکن است رتبه بندب نادرستی از نابرابری آنها نشان دهد.

 15شاخص آتکینسون -3-7-2

اعتقاد دارد که شاخص نابرابری توزیع  آتکینسون مانند برخی دیگر از محققان توزیع درآمد،

راکندگی در این الگوی توزیع باشد، بلکه باید ره ی نشان دهنده ی پد صرفا یک آمادرآمد نبای

دارای محتوی و مفهمم صریح اقتصادی بوده و از آن جمله، در بر گیرنده ی مالحظات ناشی از 

 (.1970تابع مطلوبیت فردی و اجتماعی ناشی از درآمد در اختیار افراد جامعه باشد )آتکینسون،

                                                           
15 .  Atkinson Index 
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 تعریف "یع کامال برابرمعادل درآمدی توز "فهومی را تحت عنواناو برای تامین این منظور م

ن را درآمد سرانه ای ذکر می کندکه اگر به تمام افراد جامعه پرداخت شود، مطلوبیت میکند  و آ

 کل حاصل از آن کامال برابر شود.

 16شاخص تایل -3-7-3

ر متکی هستند، ب شاخص تایل بر خالف سایر شاخص ها که بر منحنی لورنز و توابع تولید

نظریه، وقایع محتمل قابل قبول در  مفهوم آنتروپی در نظریه اطالعات استوار است. بر پایه این

این رویداد ها است که محتوای داده ای هر  یک محیط داده ای برابر با مجموع موزون داده ای

رخداد یک رویداد  رویداد به نوبه ی خود تابع نزولی احتمال رخداد آن است.یعنی هر چه احتمال

بیشتر باشد، ارزش محتوی داده ای این رویداد کمتر است. یا به بیان دیگر هرچه رویداد نا محتمل 

 (.2008 تر باشد، دانستن این که آن چیز در واقع رخ داده است جالب توجه تر خواهد بود)کاول،

 الگوهای فقر، رشد و نابرابری -3-8
 :ریمعکوس )وارونه( نابراب Uفرضیه ی 

، 1955سایمون کوزنتس در نطق انتخابیه اش در مقام ریاست انجمن اقتصادی آمریکا در 

اظهار داشت رابطه ی بین محصول ناخالص ملی سرانه و نابرابری در توزیع درآمد ممکن است 

وارونه بگیرد. یعنی، همانطور که درآمد سرانه باال می رود، نابرابری ممکن است باال رود،  Uشکل 

 د از سطح متوسط به حداکثر برسد و سپس سقوط کند. درآم

معکوس )وارونه( سایمون کوزنتس، و اینکه توزیع درآمد در مسیر توسعه تغییر  Uفرضیه ی 

می یابد، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده. کوزنتس در مقاالت اولیه خود فرضیه ای را 

شکل معکوس تبعیت  Uری از یک الگوی مطرح می سازد که بنا بر آن وضعیت بلند مدت نابراب

میکند، به این صورت که ابتدا نابرابری نسبی درآمد، در مراحل اولیه توسعه افزایش و سپس در 

مسیر توسعه کاهش می یابد. گرچه وی احتیاط الزم را در نشان دادن محدودیت های مربوط به 

ی طوالنی در نابرابری) که مشخص مصادیق تجربی به عمل می آورد، اما اظهار می دارد که نوسان

کننده ساختار بلند مدت درآمد است( وجود دارد. این نوسان به این شکل است که در مراحل 

اولیه رشد اقتصادی ) زمانی که انتقال از اقتصاد ماقبل صنعتی بسیار سریع صورت میگیرد( 

ری احل آخر رشد این نابرابنابرابری درآمد گسترش یافته، برای مدتی ثابت می ماند، و سپس در مر

                                                           
16 .theil Index 
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کمتر میشود. هم چنین وی اظهار داشته که اندازه توزیع درآمد در کشور های کمتر توسعه یافته 

 در سا های پس از جنگ جهانی دوم نابرابر تر شده است. 

یک بررسی مجدد و دقیق در خصوص رابطه ی بین توزیع درآمد و فراگرد های توسعه توسط 

نجام شده است. آلووالیا بر نقایص و محدودیت های توزیع درآمد تاکید میکند، ( ا1976آلووالیا )

اما از تحلیل رگرسیون چند متغیر ناشی از داده های بین کشوری برای شصت کشور نتیجه 

 میگیرد که:

به طور اساسی در مراحل   17دالیل نیرومندی برای این گزاره وجود دارد که نابرابری نسبی -1

افزایش می یابد و در مراحل پایانی این فراگرد معکوس میشود. این امر، خواه نمونه اولیه توسعه 

ی خود را به کشورهای در حال توسعه محدود کنیم و خواه آنرا به کشور های سوسیالیستی و 

پیشرفته نیز تسری دهیم، صادق است. حتی به نظر میرسد که این فراگرد برای فقیر ترین گروه 

 تداوم یابد.کشور ها بیشتر 

برخی از فراگرد ها که همگام با توسعه اتفاق می افتند) فراگرد هایی مانند جا به جایی  -2

میان بخشی در ساختار تولید، گسترش و آموزش و سطح مهارتی نیروی کار، کاهش میزان رشد 

د میرس جمعیت( با نابرابری درآمد در ارتباط اند و می توان آنها را علت توسعه دانست. به نظر

عملکرد این فراگرد ها توضیح دهنده ی بهبود های ایجاد شده در توزیع درآمد ) در مراحل پایانی 

 توسعه( باشد، لیکن قادر به توضیح کاهش فراگرد توزیع درآمد در مراحل اولیه توسعه نباشد.

 نتایج مقطعی از این فرضیه) که بدتر شدن نابرابری نسبی، نیازمندی های مطلق بخش -3

وسیعی از جمعیت را در نسیر توسعه انعکاس نمیدهد( حمایت نمی کند. الگوی بین کشوری 

نشان دهنده افزایش متوسط درآمدهای مطلق گروه با درآمد های پایین) درصد های پایین 

درآمدی( همزمان با افزایش محصول ناخالص ملی  سرانه استف گرچه این افزایش نسبت به گروه 

  آهسته تر صورت میگیرد.های با درآمد باال

در نهایت، نتایج مقطعی از این دیدگاه که میزان رشد سریع تر به طور سیستماتیک با  -4

نابرابری درآمد بیش از حد مورد انتظار، به فرض انجام مرحله ی توسعه، مرتبط می شوند، حمایت 

 کنند.)جرالد میر( نمی

                                                           
17.  relative ineguality 
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 18نظریه های فقر، نابرابری ورشد -3-9
وره ی کالسیک اندیشه ی اقتصادی، فقر و نابرابری و ارتباطشان با رشد اقتصادی در خالل د

عالقه ی اصلی نظریه پردازان بود. این توجه، به ویژه در اثر دیوید ریکاردو، در اوایل دهه ی 

 ) زمانی که انگلستان کشوری رو به توسعه بود( مشهود است. 1800

 مدل دو بخشی ریکاردو -3-9-1

لین بار مدل دو بخشی توسعه را ارائه داد. وی در تحلیل مدل پیشنهاد کرد که اگر ریکاردو او

انگلستان قوانین غالت، که کشاورزان را در برابر رقابت خارجی حمایت می کرد، منسوخ نکند و 

واردات مواد غذایی را برای سوخت رسانی به انقالب صنعتی اجازه دهد، درآمد از سرمایه داران 

پنداشت که دستمزد ها در سطح بخور و نمیر  زمین توزیع مجدد می شود) او میبه صاحبان 

باقی خواهد ماند(. از آنجا که ریکاردو صاحبان زمین را آدم هایی مسرف در نظر می گرفت و 

اعتقاد داشت که منابع مالی برای رشد اقتصادی با پس انداز های طبقه سرمایه دار مقتصد فراهم 

 ه گرفت که این باز توزیع به رشد اقتصادی آسیب خواهد رساند. شود، چنین نتیج می

هر چند نظریه ی ریکاردو ابداعی و ذاتا باثبات بود، تمامی پیش بینی های ریکاردو درباره ی 

مد. اجاره) درآمد صاحبان زمین( سهم فزاینده ای از آتوزیع درآمد و رشد اقتصادی غلط از آب در

به صنعتی شدن نگرفته است، اما در عوض سهم نسبتا اندکی باقی  درآمد ملی را در کشورهای رو

به زور گرفته نشده و دستمزد ها به سطح بخور و  (مانده است. سهم سود) درآمد سرمایه داران

نمیر نرسیده است. اما دست کم در مرحله ی بعدی گام های توسعه صنعتی شتاب گرفته است. 

حساب آید، به افزایش تمایل داشته است. این که چرا  سهم دستمزد ها در درآمد ملی، اگر به

گرایش های واقعی، با آنچه در مدل پیش بینی شده ی ریکاردو آمده، با هم جور نشده چند علت 

داشته است. یکی این است که انگلستان تجارت آزاد را، چنان که ریکاردو می خواست، انتخاب 

نزولی احتماال تا حد وسیعی با تغییرات فنی جبران  کرد. اما حتی اگر هم انتخاب نمیکرد، بازذه

شده بود، زیرا امکان رشد فزاینده ی تولید مواد غذایی، از لحاظ کمی و کیفی، را فراهم ساخته 

 بود.

                                                           
 .143-150، نشر نی :تهران ،اقتصاد توسعه ( 1391و دیگران ) گیلیس.  18
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 دیدگاه مارکس-3-9-2

کارل ماکس نیز اعتقاد داشت که توسعه ی سرمایه داری توزیع درآمد نابرابر فزاینده ای ایجاد 

او می پنداشت که سرمایه داران برای ایجاد ارتشی ذخیره از بیکاران مشتاق اند، که خواهد کرد. 

حضور ترس آورشان سبب خواهد شد که دستمزد های کارگران شاغل در سطح بخور و نمیر باقی 

بماند. ) مارکس نظریه ی مالتوس مبنی بر اینکه  نیروهای جمعیتی مازاد نیروی کار را ایجاد 

و این خط فکر را توهینی به طبقه کارگری انگاشت.( از دید مارکس، مالکان  میکنند، رد کرد

غالب اند. اما هم چنان که سرمایه داری توسعه می یابد،  19"دولت بورژوازی"سرمایه بر اقتصاد و 

شوند و مقدمات فروپاشی موسسات فراهم می  میزان سود سقوط می کند و بحران ها واقع می

نهایی سرمایه داری   20زایش می یابد. سر انجام در یک بحران فاجعه آمیزآید و تمرکز صنعتی اف

ریزد و جای آن را سوسیالیزم میگیرد. آن گاه طبق نظر مارکس، فقط وضعیت  خودش در هم می

 توده ی کارگران بهبود می آید.

 ،هر چند مارکس پیشگامی انقالبی بود و با خرده گیری از سرمایه داری نفوذ فراوانی داشت

پیشگویی وی درباره ی این توزیع درآمد در طول زمان تحول خواهد یافت، دقیق تر از ریکاردو 

 نبود.

 نظریه ی نو کالسیک -3-9-3

 نظریه غالبی که امروزه برای بیان توزیع درآمد در کشور های توسعه یافته ازآن استفاده می

فت. نظریه نوکالسیک)بهره وری شود در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به خوبی پیش ر

ینکه میزان بهره وری آن ها اکند که تمامی عوامل تولید از منابع کم یابند و  نهایی( فرض می

شود. این نظریه هم چنین به کشور  برابر با تولید نهایی شان در بازار های عامل رقابتی تنظیم می

شتر قابل بحث است، زیرا فرض نظریه های رو به توسعه مربوط می شود، اما کاربرد پذیری آن بی

 که تولید و بازار های عامل کامال رقابتی هستند در چنین تنظیماتی کمتر معتبر است.

 مدل مازاد کار آرتور لویس-3-9-4

برای تحلیل کردن توزیع درآمد در کشورهای روبه توسعه، مدل مازاد کار آرتور لویس گزینه 

ن بار آرتور لویس مشاهده کرد که شرایط در کشورهای کمتر ای برای نظریه نوکالسیک است. اولی

توسعه یافته، به طرقی، بیشتر شیبه شرایطی است که در کشور های صنعتی شده قبل از انقالب 

                                                           
19 . bourgeois state 
20 . apocalyptic crisis 
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صنعتی غالب بود، تا شرایط کشور هایی که امروز در همان وضعیت قرار دارند. بنابراین، یک نظریه 

بوط به اقتصاد های کم درآمد امکان داشت بر پایه ی فرضیه مفید برای تجزیه و تحلیل آثار مر

عروفش   مهای کالسیکی ساخته شود تا بر مبنای فرضیات نو کالسیک. این بینش، لویس را به مدل 

مارکس بهره میبرد؛ -هدایت کرد، که از فرض ریکاردو« توسعه اقتصادی با تامین کار نامحدود» 

نامحدود با دستمزد واقعی ثابت موجود است نه یک عامل  فرض مبنی بر اینکه کار به مقادیر

 کمیاب تولید که باید جدا از دیگر کابرد ها به مزایده گذاشته شود.

مدل مازاد کار بیان گر این است که ابتدا نابرابری افزایش می یابد و بعد همین که توسعه واقع 

نچه واقعا روی میدهد سازگار شد محو می شود. به این ترتیب، با تعمیم کوزنتس در خصوص آ

است. لویس دو علت ذکر می کند که چرا احتمال یک افزایش نابرابری ممکن است وجود داشته 

باشد. یکی اینکه سهم درآمد سرمایه داران )یعنی کسانی که کنترل سرمایه، از جمله موسسات 

ر افزایش می یابد، باال دولتی، را در دست دارند. ( هم چنان که اندتزه بخش مدرن یا سرمایه دا

می رود. دومین علت آن است که نابرابری در توزیع درآمد کار نیز در طول دوره ی اولیه افزایش 

می یابد، اما هنوز شمار نسبتا اندکی از کارگران از دستمزد در سطح بخور و نمیر به سمت 

درصد  30دارد به دستمزد در سطح بخش سرمایه داری حرکت میکنند، که لویس میگوید تمایل 

 باالتر در شرایط واقعی برسد. 

اگر این موضوع نا معقول به نظر می رسد، تصور کنید که اختالف دستمزد درون هر یک از 

 30بخش های دوگانه ی اقتصادی وجود ندارد اما، چنان که لویس فرض می کند، یک اختالف 

توزیع درآمد کار در ابتدای جریان درصدی بین دو بخش وجود دارد. در این حالت، نابرابری در 

توسعه، وقتی که تمامی کارگران در بخش کم دستمزد استخدام می شوند صفر خواهد بود، و در 

پایان جریان، وقتی تمامی کارگران در بخش دستمزد باال استخدام شوند، دوباره صفر می شود. 

ابرابری مجود خواهد داشت. در در تمامی نقاط بین این دو کرانه، در توزیع درآمد کار، قدری ن

مدل ساده ی ما، نابرابری در توزیع درآمد کار تا نقطه ای باال خواهد رفت که در آن نیمی از 

 نیروی کار در بخش دستمزد باال استخدام می شود و سپس نزول می کند.

وقتی که سرانجام تمامی کار اضافی به درون اشتغال بخش مدرن جذب می شود، گرایش 

باال رفتن نابرابری در خالل مراحل اولیه توسعه به شدت معکوس میشود. در آن نقطه، کار برای 

یک عامل کمیاب تولید میشود، و افزایش های بیشتر در تقاضا مستلزم افزایش هایی در دستمزد 

های واقعی برای به مزایده گذاشتن کار جدا از کاربرد های نهایی است. مدل بیانگر این است که 
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یش الزامی در سطح عمومی دستمزد ها نه تنها یک تنزا احتمالی در نابرابری بلکه همچنین افزا

 امحای فقر بسیار به انتظارنشسته، دست کم با معیار های پیشین، را سبب می شود.

 در نسخه لویس برای مدل مازاد کار، نابرابری تنها یک اثر ضروری از رشد اقتصادی نیست،

ک توزیع درآمد که به نفع گروه های با درآمد باال است، به رشد کمک بلکه مسبب رشد است. ی

میکند، زیرا کسب کنندگان سود برای به دست آوردن وجوه نقد برای گسترش موسسات خود 

پس انداز میکنند. هر چه اینان درآمد بیشتری دریافت کنند، بیشتر سرمایه گذاری میکنند. پس 

افزایش ظرفیت تولید حیاتی است و به این ترتیب رشد تولید  انداز و سرمایه گذاری آن ها برای

مساله ی اصلی در نظریه ی » را سبب میشود. در یک نقل قول مشهور، لویس بیان می دارد که 

درصد درآمد  5یا  4توسعه اقتصادی، درک فرا گردی است که از طریق آن جامعه ای که قبال 

کرد خودش را به درون اقتصادی می رساند که پس ملی خود را پس انداز و سرمایه گذاری می 

او دلیل می آورد که پاسخ در « درصد درآمد ملی یل بیشتر دارد.  15تا  12انداز اختیاری حدود 

درصد یا بیشتر درآمد ملی را در کشور با مازاد کار دریافت  40ده درصد جمعیتی نهفته است که 

فه بیشتر پس انداز کنند؛ نه  به سبب اینکه کشش میکنند. رشد زمانی واقع میشود که افراد مر

نهایی شان به پس انداز کردن افزایش می یابد بلکه به دلیل آنکه درآمد جمعی شان و سهم در 

درآمد کل باال می رود. این امر واقع می شود زیرا سهم سود از درآمد همراه با رشد بخش مدرن 

 بت می ماند.افزایش می یابد، در حالی که سهم دستمزد، ثا

طبق گفته ی لویس، نه تنها نابرابری واقعا در رشد سهیم است، بلکه تالش ها برای توزیع 

این خطر را در پی خواهد داشت که رشد اقتصادی متوقف شود؛ « پیش از موقع» مجدد درآمد 

ز همانطور که در نظریه ی ریکاردو، هر چیزی که دستمزد های شهری را باال میبرد، به سود و ا

این جهت به پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تقسیم می شود. عواملی که ممکن است 

چنین اثری داشته باشند، عبارتند از افزایش در قیمت مواد غذایی مربوط به قیمت کاالهای 

ساخته شده و اقدامات اتحادیه های کارگری یا دولت برای به توافق رسیدن یا وضع قانون برای 

های افزایش یافته ی بخش مدرن. چنین تالش هایی به هر حال نتیجه ی اندکی خواهد دستمزد

داشت؛ چنان که قبال گفته شد، در کشور های فقیر برای توزیع مجدد درآمد چیز اندکی وجود 

خواهد داشت؛ به نظر لویس اگر آن ها برای فراگرد توسعه منتظر شوند تا به آن برسند، هرکس 

خواهد شد. افزایشی موقتی در نابرابری بهایی است که باید برای این دستاورد  به موقع بهره مند

 ها پرداخت شود.
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مفاهیم ضمنی مدل مازاد کار تا حدی به تفصیل ارائه شده است، زیرا این الگو به مدت تقریبا 

چهل سال غالب بوده است. به هر حال از پذیرش جهانی بسیار دور است و اغلب حرف حدیث 

ی آن بسیار بوده است. چندین پرسش درباره ی مدل مطرح شده است: آیا سرمایه داران  درباره

پس انداز میکنند یا به مصرف کاالهای تجملی مبادرت می ورزند؟ اگر آنان پس انداز میکنند، آیا 

لزوما در وطن سرمایه گذاری می کنند یا میزان بهره وری باالتر را در خارج جست وجو خواهند 

ا چه سرعتی سرمایه داران بخش)مدرن( نیروی کار را جذب می کنند؛ به ویژه که ممکن کرد؟ ب

است با استفاده از تکنولوژی سرمایه بر وارداتی از کشور های توسعه یافته و نا مناسب به اعطای 

یک اقتصاد مازاد کار فقیر و ورشکسته تبدیل شود؟ دست آخر، آیا دولت ها در کشور های رو به 

امروزی طاقت انتظار کشیدن فراگرد انباشتگی برای کار و برای منافع رشدی را دارند که توسعه 

قرار است سرانجام در سراسر جامعه توزیع شود؟ یا فقر، رشد جمعیت و بی ثباتی سیاسی مستلزم 

 مد اخالقی است تا زود تر درآمد توزیع شود؟

مجود ندارد. برخی سرمایه داران برای این پرسش های مبهم هیچ گونه پاسخ محکم و مطمئن 

در سطح منطقه پس انداز و سرمایه گذاری میکنند، در حالی که دیگران درآمد باالی خویش را 

خرج میکنند یا در خارج سرمایه گذاری میکنند. آنچه آنان انجام می دهند احتماال به مجموعه 

در یک کشور به خصوص و به ای پیچیده از عواملی مربوط به خصوصیات گروه با درآمد باالتر 

شرایط اقلیمی سرمایه گذاری محلی وابسته است. سرمایه دار کردن دولت لزوما مشکل را حل 

نمیکند. دولت های اندکی قادر بوده اند که مدل انباشت سریع تحت نظامی از حالت های سرمایه 

ظم و ه اند تا ترکیب نداری روسیه را دنبال کنند. بیشتر کشورهایی که سعی کرده اند قادر نبود

 مشوق های الزم را برای موسسات علنا تصاحب شده برای تولید مازاد به وجود آورند.

 و نابرابری رشد، فقر -3-10

اقتصاد دانان کالسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد 

ادی، افزایش نابرابری درآمدی میباشد. ممکن نیست و یکی از شرایط الزم برای بهبود رشد اقتص

وابسته به ,زیرا تقریبا تمام درآمد گروه فقیر صرف هزینه های مصرفی میگردد و رشد اقتصادی 

)نیلی و گذاری را فراهم میکند خواهد بود پس انداز گروه های پر درآمد جامعه که اساس سرمایه

 .(1377فرحبخش،
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نها از ارتباط متقابل آ بل و تفکیک ناپذیر با یکدیگر دارند.متقا  رشد و نابرابری درآمد رابطه ای

آن جهت است که هم رشد بر نابرابری درآمد اثر میگذارد و هم نابرابری درآمد بر رشد اثر میگذارد. 

ارتباط تفکیک ناپذیرشان از آن جهت است که نمیتوان رشد را بدون اثرات توزیعی و نابرابری را 

 نمود.بدون اثرات رشد بررسی 

رشد اقتصادی ممکن است نابرابری درآمدی را افزایش دهد زیرا درآمد افراد شاغل در بخش 

هایی با ارزش افزوده باالتر)مانند تولید(، سریع تر از افراد شاغل در بخش هایی با ارزش افزوده 

دالل ( است1955کوزنتس ) (.2011پایین تر )مانند کشاورزی( افزایش می یابد )تیمور و رحمان، 

می کند که رشد در مراحل اولیه توسعه توزیع درآمد را بدتر میکند و نابرابری افزایش می یابد. 

در این مرحله اکثریت جمعیت یک کشور در بخش کشاورزی باقی می مانند و جمعیت کمی به 

ت به بیشتر مردم در نهای سمت تولید حرکت میکنند و در نتیجه درآمد بیشتری کسب میکنند.

 کنند. یت هایی با ارزش افزوده باالتر حرکت میفعال

 قالب در همگی گیرند، می بر در را درآمد نابرابری و رشد رابطه که هایی مقوله کلی طور به

 و رشد کالسیک الگوی در .گنجند می الگو دو این از تلفیقی یا و مدرن یا کالسیک الگوی دو

 این میکنند. به پیدا ارتباط یکدیگر با فیزیکی هسرمای یا انداز پس عامل طریق از درآمد نابرابری

 میل که جامعه مرفه قشر اختیار در بیشتری ثروت یابد افزایش درآمد نابرابری چه هر که صورت

 انباشت و کل پس انداز افزایش سبب موضوع گیرد. این می قرار دارند باالتری انداز پس به نهایی

 کالسیک، الگوی برخالف. میدهد افزایش را اقتصادی رشد نهایت در و گردد می سرمایه بیشتر

 عامل انسانی سرمایه و میشود منفی ارزیابی درآمد نابرابری و رشد بین ارتباط مدرن الگوی در

 در سرمایه گذاری امکان جامعه در برابری بیشتر که صورت این به .است منفی ارتباط این

 کمتری درآمد نابرابری چه هر نتیجه کند. در فراهم می جامعه از بیشتری افراد برای را آموزش

 الزم. یابد می بهبود اقتصادی رشد و میگردد بیشتری حاصل انسانی سرمایه باشد، داشته وجود

 بوده اند اقتصاد مسلط عرصه در طوالنی ی ها سال برای کالسیک نظریه های که است ذکر به

 تلقی توسعه در حال کشورهای صادیاقت توسعه برنامه های در مسلم واقعیت یک عنوان به و

 را توسعه حال در از کشورهای زیادی نمونه اخیر، ی ها سال آماری مشاهدات اما. گردیدند می

 عمدتا امر این. کرده اند را تجربه درآمد توزیع بهبود با همراه اقتصادی رشد که دهد می نشان

 .است آمده وجود به آموزش طریقاز  انسانی نیروی در سرمایه گذاری همچون دالیلی واسطه به

 دارند وجود... و تایوان جنوبی، کره سریالنکا، هنگکنگ، کاستاریکا، چین، کشور مثل موردهایی
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 همراه آن با افزایش نه و نابرابری کاهش با میتواند اقتصادی رشد باالتر سطح دهد می نشان که

 .(1389)اکبریان، دارد توسعه فرآیند چگونگی به بستگی کامالً موضوع این که باشد،

 نتیجه گیری -3-11

ش بخذاران  گاست های مصلحین اجتماعی و سی ترین دغدغه کاهش فقر همواره یکی از اصلی

 توسعه مطالعات مختلفی در خصوص چگونگی کاهش فقر در کشورهای درحال .است عمومی بوده

 لی کاهش فقر مورد تأکیدعنوان راه حل اص رشد اقتصادی به ها است که در اغلب آن شده انجام

رح جتماعی باعث طااما نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی و دیگر فرآیندهای است.  قرارگرفته

 ؟برد که آیا فقرا همواره از رشد اقتصادی وآثار آن نصیبی خواهند این سؤال اساسی شده است

 می چنین استدالل یگروه .را به دو گروه تقسیم کرده است پژوهشگران پاسخ به این سؤال

را از فقر نجات خواهد  ها کرد و آن خواهد خودکار فقرا را منتفع طور به که رشد اقتصادی کنند

قر برای از بین بردن ف تنهایی به اقتصادی که رشد معتقدند اما در طرف مقابل گروه دیگری .ادد

اند که  بر این عقیده این گروه .کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است

 بر این اساس .از بین بردن فقر مؤثر است در اقتصادی رشد ی اندازه اهش در نابرابری بهک

د جووهنوز این امکان  مند شوند، بهره هایی از مردم از رشد اقتصادی ممکن است گروه درحالیکه

عالوه  ابرابرینعتقدند م آنها .هایی از مردم در اثر رشد اقتصادی بدتر شود وضعیت گروه دارد که

 ز سرعتنیمی شود به صورت غیر مستقیم به صورت مستقیم سبب افزایش نرخ فقر اینکه بر 

 .دهد تحت تأثیر قرار می را رشد اقتصادی  کاهش فقر در اثر

طراحی و اجرای  را در گذاران تواند سیاست چند نکته حائز اهمیت در شناخت پدیده فقر می

نکته نخست این است که فقر محصول یک فرآیند است . دایی یاری کندهای فقرز درست برنامه

توان صرفاً با تأکید بر حمایت در یک بُعد مصرف یا درآمد خانوار انتظار داشت که  نمی و بنابراین

 نامهرب نیست و مستلزم مداومت در دوم اینکه حل معضل فقر امری کوتاه مدت. فقر کاهش یابد

های مشارکت در تولید محصول اجتماعی توسط آحاد  هم آوردن فرصتتوانمندسازی و فرا های 

های کاهش فقر را  توانند تالش های فاحش می اینکه نابرابری سوم .کشور و از جمله فقرا است

توان انتظار داشت که  تر باشد می در جامعه عادالنهدرآمد هر چه توزیع  رو ازاین. خنثی کنند

 باشد. تر بخشهای فقرزدایی اثر تأثیر سیاست
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 مقدمه -4-1
 علوم از شاخه هر محققین که طوری دارد. به را خود خاص روش تحقیقی و مطالعه هر

 و است الزم تحقیق هدف به رسیدن برای که خاصی ابزارآالت و وسایل با به کارگیری مختلف

 تجربی میرسانند. تحقیقات انجام به را خود تحقیقاتی کار حوزه، آن متدولوژی مخصوص با

 نوین روشهای از بهره مندی با و اقتصاد تئوریک مبانی نظر گرفتن در با نیز اقتصادی

 .پذیرد می انجام اقتصادسنجی

آشنا  قبل لفص در رابطه فقر و رشد و نابرابری تئوریکی اصول و نظری مباحث با که حال

 اقتصادسنجی های آزمون به ابتدا به توضیح مدل های استفاده شده و سپس بخش این در شدیم،

  .شود می پرداخته تحقیق این در استفاده مورد های روش و

 روش برآورد الگو -4-2
متدولوژی و روش اقتصاد سنجی به کار برده شده در تحقیق حاضر، روش پانل دیتا می باشد. 

به توضیح پاره ای از اصول اولیه و کلیات درباره ی مدل های رگرسیون با داده های پانل  در ادامه

 می پردازیم.

 مزایای استفاده از داده های پانل -4-2-1

 مبتنی بر داده های تابلویی می باشند. داده های تابلویی یترکیب مدل های رگرسیون تابلویی یا

مقطعی یا تکی طی چند دوره زمانی حاصل شده  متشکل از مشاهداتی است که از واحد های

 است. 

 استفاده از داده های تابلویی مزایایی دارد:

از آن جا که داده های تابلویی به افراد، بنگاه ها، ایاالت، کشورها و از این قبیل واحد ها  -1

ی طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحد ها محدود می شود. تکنیک ها

تخمین با داده های تابلویی، همانگونه که نشان خواهیم داد میتوانند این ناهمسانی واریانس را با 

متغیر های تکی خاص مورد مالحظه و بررسی خاص قرار دهند. واژه تکی را در مفهوم کلی برای 

 در بر گرفتن واحد های خرد مانند افراد، بنگاه ها، ایاالت و کشور ها استفاده میکنیم.

با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های تابلویی با اطالعات بیشتر، تغییر  -2

پذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیر ها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می 

 نمایند.
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با مطالعه ی مشاهدات مقطعی تکراری، داده های تابلویی به منظور مطالعه ی پویای  -3

تر و بهترند. دوره های بیکاری، چرخش شغلی و تحرک نیروی کار با داده تغییرات مناسب 

 های تابلویی بهتر بررسی می شوند.

داده های تابلویی تاثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری  -4

زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می کنند. برای مثال اثرات قوانین حداقل دستمزد بر اشتغال 

کسب درآمد را بهتر می توان مطالعه کرد، اگر نوسان پیاپی افزایش حداقل دستمزد در و 

 حداقل دستمزد های فدرال یا ایالتی را بررسی کنیم.

داده های تابلویی ما را قادر می سازند تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.  -5

ی سیل و تغییرات تکنولوژیکی را مبرای مثال، پدیده هایی مانند صرفه جویی نسبت به پتان

توان با داده های تابلویی در مقایسه با داده های سری زمانی و مقطعی خیلی بهتر بررسی 

 کرد.

داده های تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند اثر تورشی را که ممکن است  -6

 حاصل می شود، حداقل سازد.در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه ها ) به صورت کلی و جمعی(  

داده های تابلویی با وجود مزایای زیاد، با چند مشکل و مسئله تخمین و استنباط مواجه اند. 

از آنجا که این داده ها شامل ابعاد مقطعی و زما نی اند، مشکالت پدید آمده از کاربرد داده های 

نند خود همبستگی( نیز باید مقطعی ) مانند ناهمسانی واریانس( و داده های سری زمانی) ما

بررسی شوند. مشکالت دیگری مانند همبستگی مقاطع در واحد های تکی در نقاط زمانی یکسان 

 نیز وجود دارند.

 مدل تحقیق -4-3
به فردی فقیر گفته میشود که با درآمدش قادر به تامین نیازهای اساسی خود نباشد. بنابراین 

تواند نقش مهمی را در  مد باشد. عالوه بر این نابرابری میتواند تابعی از تغییرات درآ فقر می

عملکرد فقر بازی کند، در یک توزیع درآمد عادالنه تر میزان فقر کمتر است. بنابراین فقر تابعی 

 از درآمد و نابرابری خواهد بود. 

 با توجه به این مشخصات تابع فقر به صورت زیر خواهد بود: 

(4-1                    )                                                          𝑝 = 𝑏1 + 𝑏2𝑦 + 𝑏3𝑔 
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ضریب جینی به عنوان نماینده  𝑔تولید ناخالص داخلی است،  𝑦نرخ فقر است،  𝑝که در آن 

 نابرابری درآمد است. الزم به ذکر است همه متغیر ها در لگاریتم در نظر گرفته شده است.

𝑏2  کشش مربوط به درآمد است که انتظار می رود منفی باشد یعنی با افزایش درآمد، فقر ،

کشش مربوط به نابرابری است که انتظار می رود مثبت باشد یعنی افزایش  𝑏3کاهش می یابد و 

 نابرابری باعث افزایش فقر می شود.

د تمام گروه های درآمدی کن ( می باشد که فرض می2002این معادله مربوط به دالر و کری)

شوند که این حاکی از توزیع یکنواخت اثر رشد است و هیچ  به طور متناسب از رشد بهره مند می

 توسط دیگر محققاننقش خاصی را برای نابرابری در اثر رشد در نظر نگرفته است. این معادله 

 (.2000) برای مثال علی و توبک، برآورد شده است

، 2008، فسو 200، ایسترلی 2004ات مختلف استدالل شده)آدامز همانطور که در مطالع

( نرخ رشد درآمدی که باعث کاهش فقر می شود به سطح نابرابری بستگی دارد. 1997راوالیون 

 کاهش فقر در نتیجه یک نرخ رشد درآمد کمتر خواهد بود، اگر نابرابری باالتر باشد.

 ه میکنیم:( به عنوان مدل اصلی استفاد2008از مدل فسو)

(4-2                                                                  )𝑝 = 𝑐1 + 𝑐2𝑦 + 𝑐3𝑔𝑦 + 𝑐4𝑔 

ضریب جینی به  𝑔تولید ناخالص داخلی است،  𝑦نرخ سرشمار فقر می باشد،  𝑝که در آن 

همه متغیر ها در لگاریتم در نظر  عنوان نماینده نابرابری درآمد است. هم چنین الزم به ذکر است

 گرفته شده است.

𝑐2  تاثیر مستقل رشد بر فقر می باشد و پیش بینی میشود که منفی باشد زیرا زمانیکه توزیع

به لحاظ نظری مثبت  𝑐4درآمد کامال برابر باشد رشد درآمد باعث کاهش فقر میشود. هم چنین 

ود، با ثابت بودن سایر شرایط، انتظار میرود فقر افزایش است. هنگامی که توزیع درآمد بدتر میش

انتظار میرود مثبت باشد، زیرا نشان دهنده تاثیر نابرابری بر اثر رشد درآمد به  𝑐3یابد. ضریب 

فقر است، با افزایش نابرابری و نابرابر تر شدن توزیع درآمد، اثر تغییرات درآمد بر فقر کاهش می 

 یابد.

 معادله باال کشش درآمدی فقر اینگونه بدست می آید: با استفاده از

(4-3                                                                                        )𝐸𝑦 = 𝑐2 + 𝑐3𝑔 

 به طور مشابه، اثر بخشی نابرابری بر فقر اینگونه بدست می آید: 

(4-4                        )                                                                𝐸𝑔 = 𝑐4 + 𝑐3𝑦 
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𝐸𝑦 پیش بینی میشود عالمت مثبت باشد، به طوری که افزایش رشد  𝐸𝑔منفی و عالمت   

 درآمد، رشد فقر را کاهش دهد و افزایش نابرابری رشد فقر را تشدید کند.

 ین و نتایجداده ها، تخم -4-4
در مدل، از داده های هزینه درآمد مرکز آمار ایران استخراج شده  داده های مورد استفاده

است.. آمار مربوط به شاخص نرخ فقر)سرشمار فقر(، نابرابری درآمد) ضریب جینی( و میانگین 

 شاخص عنوان به سرانه تولید ناخالص داخلیمدل نرخ رشد  توضیحی متغیرهای درآمد است.

شاخص  باشند. همچنین می درآمدی نابرابری شاخص عنوان جینی به ضریب و اقتصادی درش

 . گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد فقر برای شاخصی عنوان سرشماربه نسبت

 استفاده شده است.  STATA13برای تخمین مدل از نرم افزار 

دفی قابل بیان و بررسی مدل داده های تلفیقی در دو قالب کلی مدل های اثرات ثابت و تصا

شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت بوده و جمله   می باشند، به طور کلی در مدل های اثرات ثابت

ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است، هرچند اثر زمانی معنادار نیست، اما اختالف معناداری 

متغیر ها به صورت تصادفی  میان مقاطع وجود دارد و ضرایب مقاطع با زمان تغییر نمی کند. اگر

انتخاب شده باشند و بین متغیر های توضیحی و خطا هم بستگی وجود نداشته باشد، می توان 

 برای رسیدن به تخمین های کارا و سازگار از روش اثر تصادفی استفاده کرد.

ن به منظور تعیی قبل از تخمین مدل الزم است تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود.

ا مورد بررسی قرار داده ربرابری عرض از مبدا  لیمر Fل بهینه ابتدا الزم است از طریق آزمون مد

آماره این آزمون دارای  .داده های تلفیقی انتخاب کنیم روشو  داده های تابلوییو بین روش 

 یها داده(مبداها  از عرض بودن کسانی انگریب𝐻0 هیفرض آزمون نیا درباشد می Fتوزیع 

       ) ییتابلو یها داده(مبداها  عرض از یناهمسان دهنده نشان𝐻1 ه مخالفیفرض و ی( قیفتل

برای معادله   و  7,36برابر 1-4برای معادله F  نتایج آزمون نشان می دهد که آزمون باشد. یم

 بنابراین. می شود رد صفر فرضیه درصد 95 احتمال سطح در نتیجه در که است 20/6 برابر ،4-2

متفاوت در نظر بگیریم. حال برای اینکه بدانیم تفاوت  را مبدا از عرض برآوردی مدل در باید ما

هاسمن انجام شده کند یا اثرات تصادفی آزمون ها به طور اثرات ثابت عمل میدر عرض از مبدا

 است.

ابل ق های اثرات ثابت و اثرات تصادفیمدل در قالب کدام یک از مدل ،باید مشخص کنیم حال

بررسی است. لذا، هاسمن آزمونی را پیشنهاد کرده است، که بر اساس آن وجود اختالف بین 
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های روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی به عنوان فرض صفر در نظر گرفته شده تخمین زن

توان نتیجه گرفت که استفاده از روش اثرات ثابت بهتر است. به این ترتیب با رد فرض صفر می

        هاسمن را انجامبنابراین به منظور انتخاب بین دو روش اثرات ثابت و تصادفی آزمون  است.

به  ،2-4برای معادله   و  20,48برابر 1-4برای معادلهزمون توسط نرم افزار آنتایج این  .می شود

شود و درصد فرضیه صفر رد می 95احتمال  محاسبه گردید که در نتیجه در سطح 24/18مقدار 

د. کنصورت ثابت عمل میه های مقطعی ببرای تخمین مدل، تفاوت بین عرض از مبدا برای واحد

 .باشدهای پانل با اثرات ثابت میبنابراین این مدل از نوع داده

در تخمین یک مدل پانل یکی از فروض اصلی استقالل مقاطع از یک دیگر است. اخیرا حجم 

تاج نموده اند که مدل های داده های ترکیبی احتماال در زیادی از ادبیات داده های پانل استن

(. این وابستگی احتماال 2006معرض وابستگی جزء خطای مقاطع هستند)هویزو سارافیدس، 

ناشی از وجود تکانه های عمومی و اجزای ناشناخته هستند که در نهایت بخشی از جز خطا 

ب ی قوی مقاطع با یکدیگر باشد که به سبتواند ناشی از وابستگ شوند. این پدیده می محسوب می

 فعالیت در یک شرایط واحد و شباهت ساختارها و نوع فعالیت ها شکل گیرد.

در صورت وابستگی مقاطع تخمین زن های استاندارد اثرات متقاطع و اثرات ثابت سازگار 

ن این مسئله اما خطاهای معیار تخمین زده شده تورش خواهند داشت. بنابراین آزمو، خواهند بود

در تخمین یک مدل داده های تلفیقی از اهمیت برخوردار است. اگر مدل داده های تلفیقی از 

باشد، آزمون ضریب الگرانژ و بروش پاگان برای آزمون وابستگی مقاطع مناسب ( N<T)نوع بلند 

ین تحقیق، ، مانند مدل مورد بررسی در ا( N>T)خواهد بود اما برای مدل داده های تلفیقی کوتاه 

. پسران برای آزمون وابستگی (2004)پسران، استفاده از آزمون های مذکور مطلوب نخواهد بود

 (. 1392را معرفی نمود)احمدیان، CDمقاطع چنین مدل هایی، آزمون 

است، از آزمون پسران برای بررسی احتمال توجه به اینکه مدل پانل کوتاه با  مطالعهدر این 

ده شده است. نتایج این آزمون نشان میدهد ، فرضیه صفر یعنی نبود وابستگی مقاطع استفا

 وابستگی مقاطع رد می شود.
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 پسران  آزمون وابستگی مقاطع  -1-4جدول   

 معادله Prob آماره پسران

16,120 0,0000 4-1 

14,777 0,0000 4-2 

 

 کند استفاده شده. از آزمون نسبت راست نمایی که وجود ناهمسانی واریانس را آزمون می

 توان می است، مطالعه مورد زمانی دوره از باشد بیشتر انفرادی واحدهای تعداد که صورتی در

 قاعده یک فقط مورد این البتهد. باشن واریانس ناهمسانی دارای اخالل اجزای که داشت انتظار

در   استاتا دکاربر همکاران، و زاده محمد پرویز راست )دکت آزمون انجام از قبل سرانگشتی

 و مقید رگرسیون مدل دو اخالل جمالت بین واریانس ناهمسانی آزمون . برای)اقتصادسنجی

 مستقل و یکسان توزیع فرض یا واریانس همسانی فرض مقید مدل در .میشود زده نامقید تخمین

 واریانس نبودن یکسان بر فرض نامقید مدل در حالیکه در نظرگرفته میشود، در اخالل جمالت

مدل،  دو هر بعد از تخمین .می باشد  )واریانس ناهمسانی( واحدهای مقطعی بین اخالل جمالت

فرضیه  آزمون به زیر محاسباتی فرمول از استفاده با و 21نسبت راستنمایی آزمون آماره اساس بر

 .میشود پرداخته ناهمسانی واریانس

(4-5                                                  )                             𝐿𝑅 = 2(𝐿𝑈𝑅 + 𝐿𝑅) 

 مقید مدل در راستنمایی لگاریتم 𝐿𝑅 و نامقید مدل راستنمایی لگاریتم  𝐿𝑈𝑅فوق رابطه در

 .میباشد

 نتیجه این آزمون نشان دهنده ناهمسان بودن واریانس در مدل های مورد بررسی می باشد.

 ناهمسانی واریانس نتایج آزمون  -2-4جدول 

 معادله Prob آماره آزمون

131,35LR chi2(30) =     0,0000 4-1 

117,42LR chi2(30) =     0,0000 4-2 

 

که وجود خودهمبستگی جمالت اخالل را آزمون می کند  Xtserialهم چنین از آزمون 

 بررسی می باشد.استفاده شده که نتیجه آزمون موید خود همبستگی جمله اخالل در مدل مورد 

                                                           
21.  Likelihood Ratio 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



51 
 

 نتایج آزمون خود همبستگی -3-4جدول 

 معادله Prob آماره آزمون

28,799F =     0,0000 4-1 

30,017F =     0,0000 4-2 

 

با توجه به نتایج آزمون ها که ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی جمالت اخالل را نشان 

گی بین مقطعی است، به منظور تصحیح دادند و با توجه به آزمون پسران که نشان دهنده وابست

   خطا های معیار از روش دریسکول و کری استفاده شده است.

 1-4قر در استان های ایران معادله نتایج تابع ف -4-4جدول 

 متغیر های توضیحی ضرایب tآماره 

 (y)رشد تولید ناخالص داخلی -0,0959454 -3,00

 (g)ضریب جینی 1,189085 3,93

0,0010prob = 8,80 (=303و)F آماره های رگرسیون 

 منبع: یافته های تحقیق

 

(4-6                                           )𝑝 = 5.602431 − 0.0959454𝑦 + 1.189085𝑔 

 2-4قر در استان های ایران معادله نتایج تخمین تابع ف -5-4جدول 

 متغیر های توضیحی ضرایب tآماره 

ولید ناخالص رشد ت -1,032759 -5,88

 (y)داخلی

 (g)ضریب جینی 11,658 6,06

3,99 0,9539231 Y× g 

Prob=0,000 F (3و30=)33,89  آماره های رگرسیون 

 منبع: یافته های تحقیق

 

𝑝 = 15,87835−1,032759 𝑦 +0,9539231𝑔𝑦 +11,658 𝑔                                                                                                    (4-7)      

با توجه به ضرایب به دست آمده به محاسبه کشش فقر نسبت به رشد درآمد و نابرابری می 

 پردازیم.
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𝐸𝑦 =  −1,032759+0,9539231 𝑔                                                                     (4-8)        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

𝐸𝑔 =11,658 +0,9539231 𝑦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (4-9)                  

 در ضمیمه آورده شده است. 1شده در جدول  های محاسبهکشش 

 تحلیل نتایج -4-5 

، رییر مستقیم که با افزایش نابرابنابرابری از دو کانال باعث افزایش فقر می شود، یک کانال غ

اثر رشد درآمد در کاهش فقر را کم میکند و دیگری به طور مستقیم افزایش نابرابری باعث افزایش 

 فقر میشود.

تحلیل از فقر به عنوان متغیر وابسته و ضریب جینی و رشد درآمد به عنوان  برای تجزیه و

 متغیر توضیحی استفاده شده است.

مشاهده میکنیم، در ایران، کشش فقر نسبت به رشد برابر  4-4همانطور که در در جدول 

 می نتایج رگرسیون نشانمی باشد.  1,189085و کشش فقر نسبت به نابرابری  -0,0959454

دی ، با یک درصد رشد اقتصاباشد د، تخمین ضرایب ما تقریبا مطابق با آنچه انتظار می رود، میده

درصد کاهش پیدا میکند و با کاهش یک درصد نابرابری درآمدی شاهد کاهش  0,09فقر حدود 

کشش فقر نسبت به رشد منفی و مقدار بسیار کمی می باشد که  درصد فقر هستیم. 1,2حدود 

هم چنین میزان کشش فقر نسبت به ده تاثیر کم رشد در کاهش فقر می باشد. این نشان دهن

اثیر که این نشان از تنابرابری درآمدی بیشتر از کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی می باشد 

 بیشتر توزیع درآمد بر فقر می باشد.

نتظار می ضرایب ما تقریبا مطابق با آنچه اکنیم،  مشاهده می 5-4همانطور که در در جدول 

طور که پیش بینی می  می باشد و همان -1,032759باشد. تاثیر مستقل رشد بر فقر  رود، می

که توزیع درآمد کامال برابر باشد رشد درآمد باعث کاهش فقر  زمانی باشد، زیرا شود منفی می

ه کهمانطور که انتظار می رفت مثبت است. هنگامی شود. هم چنین تاثیر نابرابری بر فقر   می

  Y× g                 افزایش می یابد. ضریب متغیرشود، با ثابت بودن سایرشرایط، فقر توزیع درآمد بدتر می

نشان دهنده تاثیر نابرابری بر اثر رشد درآمد به فقر است، با افزایش نابرابری و نابرابر تر شدن 

 یابد. توزیع درآمد، اثر تغییرات درآمد بر فقر کاهش می
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 ی نتایج با توجه به برنامه های توسعه سوم تا پنجمبررس -4-6
حال به بررسی نتایج با توجه به برنامه های توسعه سوم تا پنجم می پردازیم. ابتدا سیاست 

های کلی برنامه های توسعه سوم تا پنجم را بیان کرده، سپس به منظور ارزیابی عملکرد ناشی از 

استان تهران، فارس، خراسان  4ایانی برنامه ها در اجرای برنامه ها نتایج سال های نخست و پ

 رضوی و اصفهان مورد بررسی قرار میگیرد.

 ( 1379-1383توسعه کشور) سومبرنامه  -4-6-1

خصوصی  و آزاد سازی منظور به نهادی و ساختاری اصالحات برنامه، این اصلی جهت گیری

 راهبرد با سوم برنامه است. عروفم» ساختاری اصالح برنامه « به برنامه این بود. لذا سازی

آزاد  سمت به از طریق حرکت »توسعه اقتصاد رقابتی «رویکرد  بر مبتنی اقتصادی اصالحات

 و نهادی قانونی و اصالحات و اجتماعی تأمین جامع نظام شکل گیری با همراه اقتصادی سازی

 صدی گری دولتت کاهش و خصوصی بخش مشارکت زمینه های شدن فراهم برای انحصارات لغو

 .شد تدوین و طراحی

 برنامه سوم توسعه قانون  -4-6-1-1

 خط مشی های اساسی برنامه سوم توسعه به شرح ذیل می باشد:

 تأمین نظام و اقتصادی کالن های سیاست در ساختاری اصالح بر تأکید بااین برنامه   ـ

 . شد تدوین محور عدالت وتوسعة اجتماعی

قانون برنامه  40نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد تاکید دارد. ماده  این برنامه به ایجاد  ـ

سوم توسعه دولت را موظف به تدوین ساختار سازمانی مناسب تامین اجتماعی با هدف ایجاد 

مستندات برنامه سوم توسعه نیز بیشتر  کند. یکپارچگی و هماهنگی بین سازمان های ذیربط می

و یکپارچگی نظام تامین اجتماعی کشور به عنوان یک مسئله اساسی بر فقدان کار آمدی، انسجام 

 تاکید داشته و خواهان رفع نا هماهنگی ها، تداخل ها و دوباره کاری ها می باشد.

نیز مورد توجه برنامه سوم قرار داشته است. این برنامه عمدتا به  هدفمند کردن یارانه ها ـ

فمند یارانه ها توجه داشته و به این منظور اصالحاتی نقش دولت در تامین اجتماعی و اختصاص هد

 پیشنهاد می کند. را در ساختار دولتی نظام تامین اجتماعی 

عدالت » های مربوط به رشد و توسعة اقتصادی به سمت و سوی ـ تمرکز دادن همه فعالیت

 .درآمدو کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم »اجتماعی
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درآمد جامعه و کمک به های متوسط و کمـ تالش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه

 .گذاری و ایجاد اشتغال برای آنانسرمایه

های مناسب و حمایت و تشویق های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزهـ فراهم آوردن زمینه

جهت کاهش بیکاری، به خصوص زا در های اشتغالگذاری و کارآفرینی و توسعة فعالیتسرمایه

 .های متوسط و کوچکهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاهدر بخش

حمایت بخش غیر بیمه ای، پیشگیری، توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان، عالوه بر  ـ

خدمات ویژه ای که در برنامه های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروه های نیازمند در 

 .ی شودنظر گرفته م

 .اقتصاد پذیری رقابت ـ

 .اقتصادی های تبعیض و انحصارات حذف ـ

 .احزاب قالب در مدنی نهادهای گسترش طریق از مردم مشارکت گسترش ـ

 بررسی نتایج برنامه سوم توسعه کشور -4-6-1-2

درصد در  6به لحاظ اهداف کمی برنامه، رشد اقتصادی )رشد تولید ناخالص داخلی( ساالنه 

ده دانست. نرخ پیش بینی شفته شد. این رشد حداقل رشدی بود که دولت قابل قبول مینظر گر

 5و دولتی  5/8درصد )بخش خصوصی  1/7رشد سرمایه گذاری در این دوران به طور متوسط 

درصد( بود که تحقق آن نیازمند تجهیز پس انداز عمومی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی و فضایی 

 د. های کالن اقتصادی دولت بو د عمومی نسبت به سیاستمطمئن و جلب اعتما

درصد و رشد کل  5/5بررسی عملکرد این برنامه نشان داد که رشد اقتصادی به طور متوسط 

 . درصد بوده است 9/6سرمایه گذاری 

برنامه موجود  ها وتنگناهایی در اصول و مبانی اینهای مثبت این برنامه، چالشبه رغم ویژگی

را با مشکل روبرو ساخت. به طور خالصه تمرکز بیش از  تحقق اهداف پیش بینی شده آنبود که 

عنوان یکی از اهداف فرابخشی این برنامه و غفلت وری و اصالح ساختار به حد بر افزایش بهره

نسبی از سایر اهداف برنامه سبب شد که برنامه سوم خروجی مشخصی در حوزه سایر اهداف 

 سازگاری میان سیاستنین فقدان هماهنگی مناسب در مراکز تصمیم گیر، نانداشته باشد. همچ

 بینی شده، بوده استعاملی جهت مشکل شدن تحقق اهداف پیش، های اجرایی

 دراستان تهران، در شود، مشاهده می 2-4و  1-4و نمودار های  6-4 جدول در همانطورکه

می باشد. یعنی   -0,46448تصادی کشش فقر نسبت به رشد اق توسعه سوم برنامه نخست سال
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد کاهش می یابد. در همین سال  0,46448با افزایش یک درصد نرخ رشد اقتصادی، فقر 

می باشد و با کاهش یک درصد نابرابری، فقر  1,862342نابرابری کشش فقر نسبت به 

تر از ر بیشدرصد کاهش می یابد. همان طور که انتظار می رفت تاثیر نابرابری بر فق 1,862342

که در استان تهران قدر مطلق کشش  نشان می دهد 83 سال نتایجتاثیر رشد اقتصادی می باشد. 

کاهش پیدا کرده و تاثیر رشد اقتصادی بر کاهش  79فقر نسبت به رشد اقتصادی نسبت به سال 

سیده ر1,576308فقر کم شده است. همچنین تاثیر نابرابری بر فقر کاهش یافته و مقدار آن به  

 است.

طی این دوره تورم دچار  مشاهده می شود، 3-4همان طور که در نمودار  در استان تهران،

 تغییرات زیادی نشده و کشش ها  به مقدار خیلی کم کاهش یافته اند.

       کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی توسعه سوم برنامه اول سال دراستان خراسان رضوی، در

درصد کاهش  0,47547با افزایش یک درصد نرخ رشد اقتصادی، فقر  می باشد. یعنی -1,47547

می باشد و با کاهش یک درصد  1,85332می یابد. در همین سال کشش فقر نسبت به نابرابری 

درصد کاهش می یابد. تاثیر نابرابری بر فقر بیشتر از تاثیر رشد اقتصادی  1,85332نابرابری، فقر 

به  1,85332، از مقدار   79سبت به نابرابری نسبت به سال کشش فقر ن 83 سال درمی باشد. 

کاهش یافته و تاثیر نابرابری اقتصادی بر کاهش فقر کاهش یافته. همچنین تاثیر  1,567694

 رشد اقتصادی بر فقر کاهش یافته و مقدار کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی آن به

 رسیده است. 0,3948

در این استان کشش فقر نسبت به رشد در ابتدا بینیم،  می 1-4همانطور که در نمودارهای 

دانست، زیرا با کاهش تورم،  80را کاهش تورم در سال  که می توان دلیل آن ، افزایش می یابد

مطلق  قدر شتر منتفع می گردند. بعد از آن نابرابری کاهش می یابد و فقرا از رشد اقتصادی بی

درصد، شروع به کاهش میکند. با  15درصد به  10 این کشش به دلیل افزایش تورم از حدود

زیرا آنها دارایی )زمین، ملک و...( ندارند که با افزایش  ،افزایش تورم وضعیت فقرا وخیم تر می شود

تورم ارزش آنها تعدیل شود. به همین دلیل نابرابری افزایش می یابد و تاثیر رشد اقتصادی بر 

 کاهش فقر کاهش می یابد.

می باشد  -0,4150104کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی  79تان فارس در سال در مورد اس

درصد می شود. همچنین  0,4150104و یک درصد رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر به میزان 

مقدار قدر مطلق هر  83می باشد. در سال  1,801705کشش فقر نسبت به نابرابری در این سال 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 1,45538و کشش  نابرابری به  -0,36974شش رشد به  دو کشش کاهش یافته است، مقدار ک

 رسیده است. می توان نتیجه گرفت در این دوره تاثیر رشد و نابرابری بر فقر کاهش یافته است. 

درصد  10تورم در این استان، طی این دوره، از حدود می بینیم،  3-4همانطور که در نمودار 

می رسد. افزایش تورم باعث شده تا در این استان درصد  20شروع می شود و در پایان دوره به 

 هم با کاهش تاثیر رشد بر فقر مواجه باشیم.

کشش  83تا  79نتایج در مورد استان اصفهان مشابه سه استان دیگر می باشد و طی دوره 

با یک درصد  79در سال  های فقر نسبت به نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی کاهش می یابد.

 1,852848درصد کاهش می یابد و با کاهش یک در صد نابرابری، فقر  0,5، فقر  رشد اقتصادی

میزان کشش فقر نسبت به نابرابری و رشد اقتصادی به ترتیب  83درصد کاهش می یابد. در سال 

  می باشد. -0,3791و  1,509546

مورد  ایندرصد افزایش داشته است که  5تورم در استان اصفهان در طی این سال ها حدود 

 .می باشدبر فقر کاهش تاثیر رشد اقتصادی یکی از دالیل 

به طور کلی در این دوره در استان های مورد بررسی، تورم افزایش یافته و تاثیر رشداقتصادی 

د و رش درآمدی هر دو کشش فقر نسبت به نابرابری مقداربر فقر کاهش یافته است. هم چنین 

 اقتصادی کاهش یافته است.
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 79-83کشش فقر نسبت به نابرابری درآمدی طی سال های  -1-4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق

 

 79-83کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی طی سال های  -2-4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق
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 79-83تورم طی سال های  -3-4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی تحقیقمنبع: یافته ها

 ( 1384-1388)توسعه کشور چهارمبرنامه  -4-6-2

 توسعه، سوم برنامه ساختاری اصالح سیاستهای ادامه بر تأکید بر عالوه توسعه چهارم برنامه در

 سند قالب در توسعه چهارم طراحی شد. برنامه کشور توسعه روند در تغییر برای جدید پایه های

 شکل اقتصادی پرشتاب مستمر و رشد کلی هت گیریج با و 1404 افق در کشور چشم انداز

 نگاه، نوع این که الزمه بود مسائل به آینده ساز و فعال نگاه برنامه ریزی، نوع این از گرفت. هدف

 .است چشم انداز مدیریت پایه بر حرکت

 توسعه کشور برنامه چهارم قانون -4-6-2-1

 می باشد:توسعه به شرح ذیل  چهارمخط مشی های اساسی برنامه 

به منظور کاهش فقر و محرومیت واستقرار ثبات و عدالت اجتماعی  در برنامه چهارم توسعه ـ

طراحی برنامه های ویژه »و «تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمند سازی متناسب»بر 

 اتخاذ رویکرد توانمند »و «اشتغال، توانمندسازی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی

 تاکید می گردد. «سازی بر اساس الگوی نیاز های اساسی توسعه
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در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور فقر زدایی و رفاه اجتماعی بر مشارکت بخش  ـ

این قانون، جلب مشارکت های اجتماعی  95اجتماعی تاکید شده است. یکی از سیاست های ماده 

موسسات خیریه در برنامه های فقر زدایی و  و ارتقای مشارکت های نهادهای غیر دولتی و

 شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر می باشد.

 .اعمال سیاست های مالیاتی، با هدف بازتوزیع عادالنه درآمدها ـ

 های اجتماعی، آموزش مهارت های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکتطراحی برنامهـ 

 .زندگی، به ویژه برای جمعیت های سه دهک پایین درآمدی در کشورهای  مهارت های شغلی و

 آوری. فن توسعةتاکید بر  ـ 

 .اقتصاد پذیری رقابتتاکید بر  ـ 

 .اقتصادی و سریع پایدار رشد تاکید بر ـ

 همه. برای برابر های فرصت ایجاد ـ

 .تیآ ونسل فعلی نسل سرمایة به عنوان نفت بخش به توجه و ها ظرفیت ارتقای ـ

 .ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکارى  ـ

 .مهار نوساناتو   اقتصادی ثبات ایجاد ـ

 ها. یارانه نمودن هدفمندـ 

 .اجتماعی تأمین جامع و فراگیر و کارآمد نظام برپایی ـ

 .فقرا توانمندسازی و کارآفرینی توسعة ـ

نسانى و او آگاهى، سرمایة ـ تالش براى دستیابى به اقتصادى متنوع و متکى بر منابع دانش 

 .فناورى نوین

ورى عوامل تولید )انرژى، سرمایه، نیروى کار، آب و ـ ایجاد سازوکار مناسب براى رشد بهره

 .خاک ...(

 .ـ پشتیبانى از کارآفرینى، نوآورى و استعدادهاى فنى و پژوهشى

ف و کاهش فاصله درآمد و محروم و مستضعهاى کمـ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه

 .هاى مناسب جبرانیهاى باال و پایین درآمدى جامعه و اجراى سیاست بین دهک

 .در آمد و نیازمندهاى کمـ حمایت از تأمین مسکن گروه

هاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرک اصلى رشد اقتصادى و کاهش سازى بخشـ توانمند

 .امور حاکمیتى تصدى دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو
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 بررسی نتایج برنامه توسعه چهارم کشور -4-6-2-2

درصد بوده است که با هدف  5,7متوسط نرخ رشد اقتصادی در چهار سال نخست این برنامه 

 درصد 6,9گذاری در این مدتدرصدی برنامه فاصله دارد. همچنین متوسط نرخ رشد سرمایه 8

دی برنامه را محقق کرده است. در این گزارش درص  12,2بوده است که حدودا نیمی از هدف

که از ، گذاری مطلوب اشاره شده استرمایهناکامی در تحقق رشد س علل از برخی  همچنین به

پذیری مهترین آنها می توان به تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت

کار، عدم توفیق وهای فضای کسبمحصوالت داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص

های گذاری دولتی، ناکارآیی نظامدر تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه

های گذاری در کشور، کند بودن روند واگذاری شرکتکننده اعتبار، باال بودن ریسک سرمایهتامین

گزارش همچنین متوسط نرخ تورم در دولتی و تاثیر متقابل اقتصاد و سیاست اشاره کرد. در این 

درصد اعالم کرده است که بیانگر عدم توفیق دولت در  14,2چهار سال نخست برنامه چهارم را 

 .تک رقمی کردن نرخ تورم است
کشش فقر نسبت  84در استان تهران در سال  5-4و  4-4و نمودارهای   6-4مطابق جدول 

می باشد. یعنی یک درصد رشد اقتصادی موجب  1,513911و  -0,5تیب به رشد و نابرابری به تر

درصد فقر را افزایش می  1,513911درصد کاهش فقر و یک درصد افزایش در نابرابری،  0,5

مطلق این دو کشش کاهش می یابد و تاثیر رشد و قدر مقدار  88دهد. در پایان دوره، در سال 

درصد  0,39رشد اقتصادی موجب با یک درصد  88نابرابری بر فقر کاهش می یابد. در سال 

 درصد افزایش فقر می شود. 1,35کاهش فقر و یک درصد افزایش نابرابری درآمدی موجب 

درصد می باشد که این  9تورم حدود  84بینیم، در سال  می 6-4نمودار همانطور که در 

نابرابری . این افزایش فزاینده تورم موجب افزایش شده استدرصد  25بیش از  87مقدار در سال 

و  یافتهتورم کاهش  88. در سال داده استشده و تاثیر رشد اقتصادی بر فقر را بسیار کاهش 

 .شده استباعث افزایش کشش های فقر 

و با افزایش یک  1,492595در استان خراسان در ابتدای دوره کشش فقر نسبت به نابرابری 

این کشش  88پایان دوره، در سال درصد افزایش می یابد. در  1,492595درصد نابرابری فقر 

، کشش فقر نسبت به 83رسیده است. همچنین در سال  1,360829کاهش یافته و به مقدار 

شده است. کاهش  -0,47058این کشش  88و در پایان دوره، در سال   -0,5375رشد اقتصادی 

 دیم.هر دو کشش فقر نسبت به نابرابری و رشد را در این دوره در استان خراسان شاه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در استان فارس و اصفهان هم طی این دوره مقدار قدر مطلق این کشش ها کاهش یافته است 

 و تاثیر رشد بر کاهش فقر کاهش یافته است.

  6-4نمودار اثر تورم در این دوره بر مقدار کشش ها به وضوح پیداست، همانطور که در 

برای هر  87یم و تورم در سال با تورم های شدید مواجه هست 87و  86در سال های پیداست، 

درصد افزایش یافته، تورم فزاینده در این دوره  20چهار استان نسبت به ابتدای دوره حدود 

تاثیر منفی تورم بیشتر متوجه خانوار های فقیر می موجب شده  توزیع درآمد نابرابر تر شود، 

ارند که ارزش آن متناسب با تورم شود. در زمان تورم خانوار های فقیر دارایی)زمین، ملک و ...( ند

تعدیل شود، قدرت خریدشان کم میشود و فقیر تر میشوند، اما ارزش دارایی خانوار های ثروتمند 

تعدیل میشود و اثر تورم را احساس نمیکنند. بنابراین کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی و 

 88ر کم میشود. در سال نابرابری درآمدی کاهش می یابد و تاثیر رشد اقتصادی بر کاهش فق

استان کاهش یافته  و با کاهش تورم تاثیر رشد اقتصادی بر  4میزان تورم در هر  87نسبت به 

فقر افزایش یافته. اما کاهش کشش ها در سال هایی که تورم باال بوده بسیار بیشتر از افزایش 

 می باشد. 88کشش ها در سال 

و رشد  ل تاثیر رشد و نابرابری بر فقر کاهش یافته استبنابراین، در این دوره هم مانند دوره قب

اقتصادی در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره کمتر توانسته فقر را کاهش دهد. این نشان از 

 بدتر شدن اوضاع به ضرر فقرا، در این دوره می باشد.
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 84-88کشش فقر نسبت به رشد طی سال های  -4-4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق

 84-88کشش فقر نسبت به نابرابری طی سال های  -5-4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق
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 84-88تورم طی سال های  -6-4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق

 

 (: 1394-1390برنامه پنجم توسعه کشور) -4-6-3

 در عدالت و پیشرفت مبنایی رویکرد با و یست سالهب چشم انداز سند وبچارچ در توسعه پنجم برنامه

 درآمد توزیع بهبود  برنامه، طول در درصد  8 میزان اقتصادی به پرشتاب رشد شد. تحقق آغاز  1390سال

 نرخ کاهش و تورم مهار  یارانه ها، هدفمندکردن  پایان برنامه، در درصد  39  به  جینی ضریب کاهش و

 بخش در پنجم برنامه قانون های موضوع ازجمله مهمترین برنامه پایان در درصد  9  میزان به بیکاری

 .است اقتصاد

 برنامه پنجم توسعه کشور قانون -4-6-3-1

 خط مشی های اساسی برنامه سوم توسعه به شرح ذیل می باشد:

ف در آن دولت مکل پردازد والیحه برنامه پنجم توسعه به بررسی فضای اشتغال می 75ماده   ـ

عه ای و توسهای منطقهشده در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل

های مالی و حقوقی را به انجام برساند. در این ماده لحاظ شده که حمایت مالی مشاغل نو، حمایت

 .ر باشدهای تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دوباید در قالب خوشه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل ـ 

 .نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى 8%

 .ذارى از طریق کاهش شکاف پس اندازتوسعه سرمایه گـ 

 .ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه ارتقاء سهم بهره ـ 

ب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کالن، فراهم آوردن ـ بهبود فضاى کس

هاى هاى ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرىزیرساخت

 .کالن اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه

 .تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى ـ

ع مناب»نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به ـ تغییر 

 .«هاى زاینده اقتصادىو سرمایه

هاى ـ اصالح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن نظام

 .الحسنه،قرض

بیمه( با تأکید بر کارایى، شفافیت و ارتقاء کمى و کیفى بازارهاى مالى)سرمایه، پول و ـ 

 .سالمت

 .گیرى بازارهاى رقابتىحمایت از شکل ـ

 .ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى)سیاست گذارى، هدایت و نظارت( ـ

 .ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى ـ

هداشت و اشتغال به طورى که در پایان اى: آموزش، بـ ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه

  د.برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى باال برس

 بررسی نتایج برنامه توسعه پنجم کشور -4-6-3-2

 پنجم برنامه نخست سال دراستان تهران، در شود، مشاهده می 6-4 جدول در همانطورکه

رصد نرخ می باشد. یعنی با افزایش یک د -0,30706قتصادی کشش فقر نسبت به رشد ا توسعه

درصد کاهش می یابد. در همین سال کشش فقر نسبت به نابرابری 0,30706رشد اقتصادی، فقر 

درصد کاهش می یابد. در  1,248254می باشد و با کاهش یک درصد نابرابری، فقر  1,248254

ابری بر فقر بیشتر از تاثیر رشد اقتصادی می طور که انتظار می رفت تاثیر نابر این سال همان

کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی نسبت  که در استان تهران نشان می دهد 92 سال نتایجباشد. 
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 . همچنین تاثیراست کاهش پیدا کرده و تاثیر رشد اقتصادی بر فقر کاهش یافته 90به سال 

 رسیده است.1,220719و مقدار آن به   است نابرابری بر فقر کاهش یافته

کشش فقر  توسعه، پنجم برنامه نخست سال دراستان خراسان رضوی، در، 7-4مطابق نمودار 

می باشد. یعنی با افزایش یک درصد نرخ رشد اقتصادی،  -0,32429 نسبت به رشد اقتصادی 

 1,223179درصد کاهش می یابد. در همین سال کشش فقر نسبت به نابرابری  0,32429فقر 

درصد کاهش می یابد. در این سال  1,223179و با کاهش یک درصد نابرابری، فقر می باشد 

کشش فقر نسبت به  92 سال درمی باشد.  تاثیر نابرابری بر فقر بیشتر از تاثیر رشد اقتصادی

کاهش یافته و تاثیر نابرابری  1,202052به  1,223179، از مقدار   90نابرابری نسبت به سال 

فقر، کاهش یافته است. همچنین تاثیر رشد اقتصادی بر فقر کاهش یافته و اقتصادی بر کاهش 

 رسیده است.  -0,2231به  ار کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی مقد

می باشد و  -0,31871کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی  90در مورد استان فارس در سال 

د. همچنین کشش فقر درصد می شو 0,31871رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر به میزان 

مقدار قدر مطلق هر دو کشش  92می باشد. در سال  1,21895نسبت به نابرابری در این سال 

رسیده  1,185661و کشش  نابرابری به  -0,24893به یافته است، مقدار کشش رشد  کاهش

 یافته است. کاهشاست. می توان نتیجه گرفت در این دوره تاثیر رشد و نابرابری بر فقر 

کشش  92تا  90ایج در مورد استان اصفهان مشابه سه استان دیگر می باشد و طی دوره نت

با یک درصد  90در سال  می یابد. کاهشهای فقر نسبت به نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی 

درصد کاهش می یابد و با کاهش یک در صد نابرابری، فقر  0,26984 رشد اقتصادی، فقر

میزان کشش فقر نسبت به نابرابری و رشد اقتصادی  92بد. در سال کاهش می یادرصد  1,20413

 می باشد.  -0,1654و 1,188118به ترتیب 

افزایش سطح عمومی قیمت ها به نفع گروه فقیر نیست و وضعیت آن ها را بدتر میکند، 

توجه  انابرابری درآمدی را افزایش داده و تاثیر رشد اقتصادی را بر فقر کاهش می دهد. بنابراین ب

درصد رسیده و همچنین  35تورم بسیار افزایش یافته و به حدود  92و  91به اینکه در سال های 

درصد افزایش یافته است. با افزایش نابرابری درآمدی و کاهش تاثیر رشد اقتصادی  100قیمت ارز 

 یم.هست بر کاهش فقر مواجه

قر نسبت به رشد و نابرابری کشش فمشاهده شد،   8-4و  7-4در نمودار های  همانطور که

 نبود داده های به کاهش داشته است، با این حال، با توجه 92در برنامه پنجم توسعه تا سال 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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پیش بینی می شود که باتوجه  دارد. زمان گذشت به نیاز برنامه این درباره نتیجه گیری ،94 سال

ها در این دوره افزایش ، مقدار قدر مطلق کشش  94و  93به کاهش میزان تورم در سال های 

 یابد و تاثیر رشد اقتصادی بر فقر افزایش یابد.

 

 90-92طی سال های  رشدنسبت به  فقرکشش  -7-4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منبع: یافته های تحقیق
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 90-92کشش فقر نسسبت به نابرابری درآمدی طی سال های  -8-4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یقمنبع: یافته های تحق

 

90-92تورم طی سال های  -9-4نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق
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کشش های فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی -6-4جدول   

eg ey   تهران 

  برنامه سوم 79 -0,46448 1,862342

  1,576308 0,42132- 83 

  برنامه چهارم 84 -0,5 1,513911

  1,35 0,39- 88 

بخشی از برنامه  90 -0,30706 1,245284

 پنجم

  1,220719 0,20209-  
92 

 خراسان رضوی      

1,85332 0,47547-  برنامه سوم 79 

  1,569674 0,3948-  83 

1,492595 0,5375-  برنامه چهارم 84 

  1,360829 0,47058-  88 

1,223179 0,32429- بخشی از برنامه  90 

 پنجم

  21,202205  0,2231-  
92 

 فارس      

1,801705 0,4150104-  برنامه سوم 79 

  1,45538 0,36974-  83 

1,407133 0,43566-  برنامه چهارم 84 

  1,367632 0,36974-  88 

1,21895 0,31871- بخشی از برنامه  90 

 پنجم

  1,185661 0,24893-  
92 

 اصفهان      
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 منبع: یافته های تحقیق                  

 79روند تغییرات کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی طی سال های  -4-7

 92تا 
 ها منفی می بینیم که کشش فقر نسبت به رشد در اکثر مناطق و زمان می 10-4 نموداردر 

باشد. یعنی با افزایش رشد، فقر کاهش می یابد. مقدار این کشش بسیار کم و کمتر از یک می 

 باشد که نشان می دهد رشد اقتصادی تاثیر ناچیزی بر کاهش فقر دارد.

یگر بوده و تقریبا یک روند نزولی دارد. با این حال شاهد رفتار د رفتار اکثر استان ها مشابه یک

یکی از دالیل آن را میتوان عدم کیفیت داده ها عنوان نمود.  های متفاوت استان ها هستیم که 

به عنوان مثال داده های استان ایالم بسیار کم است و می توان متفاوت بودن رفتار استان ایالم 

 را اینگونه توجیه کرد.

توان به دلیل افزایش تورم در طی این سال ها به  کاهش این کشش در طی این سال ها را می

 را خود درآمد از شترییب قسمت ریفق افراد که آنجا دانست. از 92و  91خصوص در سال های 

ی واقع ارزش کاهش قیطر از تورم، آمدن به وجود نیبنابرا کنند،ی م نقد نگهداری پول صورت به

و موجب افزایش نابرابری می شود. به همین  کندیم وارد شترییب بیآس ریفق افراد به ،هایی دارا

 دلیل با کاهش تاثیر رشد اقتصادی بر کاهش فقر مواجه هستیم.

 ندارد، زیرا رشد در ایراناز طرف دیگر می توان گفت، رشد اقتصادی تاثیر یکسانی روی فقر 

ایجاد نمی کند. رشد بی کیفیت در ایران باعث شده نمی باشد، فقر زدا نیست و اشتغال هدفمند 

 تاثیر آن بر کاهش فقر بسیار کم باشد. 

 

 

1,852848 0,5-  79 
 برنامه سوم

,5095461  0,3791-  83 

1,461837 0,45375-  84 
 برنامه چهارم

1,40616 0,39703-  88 

1,20413 0,26974- بخشی از برنامه  90 

-0,1654 1,1881118 پنجم  92 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 79-92کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی طی سال های  -10-4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:یافته های تحقیق
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روند تغییرات کشش فقر نسبت به نابرابری درآمدی اقتصادی طی  -4-8

 92تا  79سال های 
مشاهده میکنیم، کشش فقر نسبت به نابرابری در اکثر استان  11-4 نمودارهمانطور که در 

ها مثبت بوده، یعنی با افزایش نابرابری و بد تر شدن توزیع درآمد، فقر هم افزایش می یابد. در 

ه باستان کهکیلویه و بویر احمد در بعضی از سال ها این کشش منفی شده است. در این استان 

دلیل پایین بودن میانگین درآمد و نزدیک بودن افراد غیر فقیر به  خط فقر، با کاهش نابرابری، 

افراد غیر فقیر، زیر خط فقر می روند و فقیر تر می شوند. به همین دلیل با کاهش نابرابری شاهد 

 افزایش فقر هستیم. 

اشته است. این نشان دهنده در اکثر استان ها روند نزولی د 79-92    این کشش طی سال های

 این است که تاثیر نابرابری بر فقر طی این سال ها کاهش یافته است.

یکدیگر بوده، با این حال شاهد رفتار متفاوت بعضی استان ها هستیم  رفتار اکثر استان ها مشابه

نطور اکه دلیل آن را میتوان تفاوت در توسعه یافتگی هر استان دانست. یکی دیگر از دالیل، هم

 که قبال گفتیم، عدم کیفیت داده ها می باشد.

تورم تاثیرات مخربی روی نابرابری و توزیع درآمد دارد. تاثیر منفی تورم بیشتر متوجه خانوار 

های فقیر می شود. در زمان تورم ارزش دارایی خانوار های ثروتمند تعدیل میشود و اثر تورم را 

دارایی ندارند که ارزش آن متناسب با تورم تعدیل شود، احساس نمیکنند ولی خانوار های فقیر 

قدرت خریدشان کم میشود و فقیر تر میشوند. با توجه به اینکه در این اکثر این سال ها با افزایش 

 تورم مواجه بودیم، روند نزولی کشش فقر قابل توجیه است.

، بنابراین بر فقر می باشدبه طور کل تاثیر نابرابری بر کاهش فقر بسیار بیشتر از تاثیر رشد 

 می توان نتیجه گرفت که در کنار رشد هدفمند، باید به بهبود توزیع درآمد هم توجه کرد.
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 79-92:کشش فقر نسبت به نابرابری درآمدی طی سال های  11-4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:یافته های تحقیق
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 رابری درآمدی و رشد اقتصادیمقایسه کشش فقر نسبت به ناب -9 -4
به مقایسه بین کشش فقر نسبت به نابرابری و رشد پرداختیم. برای اینکار  12 -4در نمودار 

از قدر مطلق کشش رشد نسبت به فقر استفاده کردیم تا بتوانیم اندازه مطلق کشش ها را مقایسه 

 کنیم. 

فقر نسبت به نابرابری بیشتر همانطور که مشاهده می شود در اکثر مناطق و زمان ها کشش 

است. بنابراین می توان نتیجه گرفت تاثیر نابرابری بر فقر  از اندازه کشش فقر نسبت به رشد

 نسبت به تاثیر رشد، بیشتر می باشد.

 نسبت شاخص فقر پذیرتر بودن کشش فقر و بر اقتصادی رشد تأثیر کم بنابراین، با توجه به 

در  نابرابری کاهش بر مبتنی فقرزدایی های سیاست از استفاده بر توان می ،رآمدهاد نابرابری به

 گروه مالیات از اخذ و هدفمند یارانه های پرداخت از استفاده با آن مجدد وتوزیع درآمدها توزیع

 داشت. تأکید درآمدها افزایش و اقتصادی رشد کنار در پردرآمد، های
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 79-92نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی طی سال های  مقایسه کشش فقر -12-4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: یافته های تحقیق
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 نتیجه گیری -4-10
رابطه ی رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمدی از کشش فقر در این مطالعه برای نشان دادن 

توسط فسو به  2008ه است، که در سال نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی استفاده شد

 کاربرده شده است.

، اوال گذارد نابرابری از دو طریق بر فقر اثر می بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت، 

سطح باالی نابرابری، توانایی رشد درآمد را در کاهش فقر محدود می کند. ثانیا به طور کلی 

 شود.افزایش نابرابری باعث افزایش فقر می 

پاسخ فقر به رشد درآمد یک تابع کاهنده نابرابری است و  نتایج به دست آمده نشان می دهد،

کشش درآمدی فقر کوچکتر از کشش نابرابری است. بنابراین توزیع درآمد می تواند نقش مهم 

 تری بازی کند و فقر به تغییرات نابرابری نسبت به تغییرات درآمد حساس تر است.

درآمدی، یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر فقر بوده و رابطه تنگاتنگی با آن  وجود نابرابری

دارد. در واقع هر چه نابرابری درآمد بیشتر شود، شکاف بین فقرا و ثروتمندان زیاد شده و همین 

شکاف، منجر به گسترش معضل فقر می شود. کشش رشد درآمد به طور قابل مالحظه ای پایین 

ت بر حساسیت کاهش فقر نسبتا پایین به رشد درآمدی است. تاثیر کم رشد است که این دالل

 اقتصادی بر فقر نشان دهنده بی کیفیت بودن رشد در ایران می باشد.
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 مقدمه -5-1
می  خت دقیق و عمیقفقر یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصادی است که حل آن نیازمند شنا

باشد. موضوع فقر در یک جامعه هنگامی اهمیت می یابد که به صورت فراگیر و پایدار بروز نماید. 

در چنین شرایطی تدوین و اجرای سیاست های فراگیر و هماهنگ در جهت فقر زدایی الزم و 

اهی هرچه آگ ضروری است. در پژوهش های مرتبط با فقر، این اندیشه بدیهی تلقی شده است، که

در مورد فقر بیشتر باشد، کاهش آن آسان تر است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فقر، رشد 

نابرابری درآمدی یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیر گذار بر فقر بوده و رابطه  اقتصادی است.

یشتر می ب تنگاتنگی با آن دارد. در واقع هر چه نابرابری بیشتر شود، شکاف بین فقرا و ثروتمندان

 شود. همین شکاف منجر به گشترش معضل فقر می شود.

یکی از عرصه های چالش برانگیز اقتصاد ارتباط بین فقر، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی 

 قرار گذاری سیاست نهادهای توجه مورد درآمد، توزیع و اقتصادی رشد میان ی رابطه است.

 مشخص اهداف به یابی دست برای ریزی برنامه از دتوانی نم اقتصادی گذار سیاست زیرا، دارد

 برای آیا که دارد وجود دغدغه این همواره گذار، سیاست برای. بماند غافل مؤلفه دو این برای

 توزیع در بهبود برای آیا و پذیرفت را درآمد نابرابری از سطحی باید اقتصاد، رشد در تسریع

 ارتباط نظری تبیین بنابراین، داد؟ تن تصادیاق رشد شدن کند به باید ،و کاهش فقر درآمد

 و اساسی های پرسش از یکی گوی پاسخ تواند می درآمد توزیع و اقتصادی رشد بین متقابل

 مزبور، کشورهای زیرا باشد؛ توسعه حال در کشورهای در ویژه به اقتصادی، ریزان برنامه بنیادین

 شاید. اند بوده رنج در درآمدی های کافش گستردگی نیز و سرانه درآمد پایین سطح از همواره

 نظر در اقتصادی رشد با همراه وقتی درآمد، نابرابری تعدیل و فقر کردن کن ریشه گفت، بتوان

 کشورهای در اقتصادی گذاران سیاست ی وظیفه دشوارترین و هدف بزرگترین به شود، گرفته

) خصوص این در السیکک های نظریه که است ذکر شایان. شود می تبدیل توسعه حال در

 برای( کندی م فراهم اقتصادی رشد و سرمایه انباشت برای را الزم ی انگیزه درآمد، نابرابری

 برنامه در مسلم واقعیت یک عنوان به و بوده مسّلط اقتصادی ی عرصه در طوالنی های سال

 .گردید می تلقی توسعه حال در کشورهای اقتصادی ی توسعه های

ا برداخته شده است. کشش فقر نسبت به رشد و نابرابری پمحاسبه ی  به حاضر تحقیق در

به دست آمد، می توان عنوان نمود که رشد اقتصادی و  کشش ها توجه به نتایجی که از برآورد 

نابرابری درآمدی فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین می توان یک رابطه تفکیک ناپذیر و 
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شد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد متصور بود. این روابط متقابل اتخاذ متقابل، میان سه متغیر ر

سیاست های ترکیبی را که هر دو مفهوم رشد اقتصادی و نابرابری درآمد را در نظر داشته باشند، 

 طلب می نماید.

 نتایج -5-2
قر ش فرابطه ی رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمدی از کشدر این مطالعه برای نشان دادن 

توسط فسو به  2008نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی استفاده شده است، که در سال 

 کار برده شده است.

این مطالعه نشان می دهد نابرابری از دو طریق بر فقر اثر میگذارد، اوال سطح باالی نابرابری، 

ی افزایش نابرابری باعث توانایی رشد درآمد را در کاهش فقر محدود می کند. ثانیا به طور کل

 افزایش فقر می شود.

این مطالعه به بررسی میزان تاثیر نابرابری بر تاثیر رشد درآمد بر میزان تغییرات فقر میپردازد 

پاسخ فقر به رشد درآمد یک تابع کاهنده نابرابری است و کشش درآمدی فقر و نشان می دهد، 

درآمد می تواند نقش مهم تری بازی کند و فقر  کوچکتر از کشش نابرابری است. بنابراین توزیع

 به تغییرات نابرابری نسبت به تغییرات درآمد حساس تر است.

وجود نابرابری درآمدی، یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر فقر بوده و رابطه تنگاتنگی با آن 

 زیاد شده و همین دارد. در واقع هر چه نابرابری درآمد بیشتر شود، شکاف بین فقرا و ثروتمندان

 شکاف، منجر به گسترش معضل فقر می شود. 

کشش رشد درآمد به طور قابل مالحظه ای پایین است که این داللت بر حساسیت کاهش 

فقر نسبتا پایین به رشد درآمدی است. تاثیر کم رشد اقتصادی بر فقر نشان دهنده بی کیفیت 

 بودن رشد در ایران می باشد.

بررسی رفتار چهار استان بزرگ)تهران، اصفهان،خراسان رضوی و فارس( در این مطالعه به 

طی برنامه های پنج ساله توسعه سوم و چهارم و پنجم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، 

در برنامه سوم توسعه، کشش های فقر نسبت به رشد و نابرابری در هر چهار استان کاهش یافته 

وسعه، در برنامه چهارم تاقتصادی بر فقر کاهش یافته است.  اثیر رشدتورم افزایش یافته و ت است،

با تورم های شدید مواجه  87و  86اثر تورم بر مقدار کشش ها به وضوح پیداست، در سال های 

درصد افزایش  20برای هر چهار استان نسبت به ابتدای دوره حدود  87هستیم و تورم در سال 

متوجه خانوار های فقیر می شود. در زمان تورم خانوار های فقیر  تاثیر منفی تورم بیشتریافته، 
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دارایی)زمین، ملک و ...( ندارند که ارزش آن متناسب با تورم تعدیل شود، قدرت خریدشان کم 

میشود و فقیر تر میشوند، اما ارزش دارایی خانوار های ثروتمند تعدیل میشود و اثر تورم را 

ین بنابر ادر این دوره موجب شده  توزیع درآمد نابرابر تر شود،  تورم فزایندهاحساس نمیکنند. 

کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی کاهش می یابد و تاثیر رشد اقتصادی بر 

استان کاهش یافته  و با  4میزان تورم در هر  87نسبت به  88کاهش فقر کم میشود. در سال 

اما کاهش کشش ها در سال هایی که  است، فقر افزایش یافتهکاهش تورم تاثیر رشد اقتصادی بر 

بنابراین، در این دوره هم  می باشد. 88تورم باال بوده بسیار بیشتر از افزایش کشش ها در سال 

و رشد اقتصادی در انتهای  قبل تاثیر رشد و نابرابری بر فقر کاهش یافته است های  مانند دوره

های  ، در سالدر برنامه پنجم توسعهر توانسته فقر را کاهش دهد. کمت دوره نسبت به ابتدای دوره

کاهش داشته  92کشش فقر نسبت به رشد و نابرابری تا سال تورم بسیار باال بوده و  92و  91

 به نیاز برنامه این درباره نتیجه گیری ،94 سال نبود داده های به است، با این حال، با توجه

پیش بینی می شود  .در مورد آن اظهار نظر دقیقی نمودتوان  چندان نمیو  دارد زمان گذشت

، مقدار قدر مطلق کشش ها در این دوره 94و  93که باتوجه به کاهش میزان تورم در سال های 

 افزایش یابد و تاثیر رشد اقتصادی بر فقر افزایش یابد.

، در تمامی توسعهتغییرات این کشش ها در برنامه سوم و چهارم و پنجم سی در پایان به برر

می درج شده، ضمیمه که در  3و  2جدول طور که در  همان نتایجمی پردازیم، طبق استان ها 

 و مشخص راهبرد ،سوم تا سال های سپری شده از برنامه پنجم برنامه های سال طی که بینیم

رشد و تاثیرات  است نشده دنبال ریزان برنامه سوی از فقر زدودن و کاهش رشد هدفمند برای

همچنین اثر رشد و نابرابری در استان های مختلف، بر فقر  بر فقر طی برنامه ها متفاوت است.

 متفاوت است.

 توصیه های سیاستی -5-3

با توجه به نتایجی که از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی به دست آمد، می توان عنوان نمود که 

و وجود فقر در یک جامعه  رار می دهندرشد اقتصادی و نابرابری درآمدی فقر را تحت تاثیر ق

 برخاسته از تلفیق دو عامل پایین بودن سطح درآمد و توزیع نابرابر درآمد در بین خانوار هاست.

قر و نابرابری ف بنابراین می توان یک رابطه تفکیک ناپذیر و متقابل، میان سه متغیر رشد اقتصادی،

است های ترکیبی را که هر دو مفهوم رشد اقتصادی . این روابط متقابل اتخاذ سیدرآمد متصور بود

و نابرابری درآمد را در نظر داشته باشند، طلب می نماید و برای رسیدن به هدف کاهش فقر، باید 
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ابراین، همگام با دستیابی به رشد اقتصادی باالتر، لزوم بن به توزیع درآمد در کنار رشد توجه شود.

همچنین  .و کاهش نابرابری درآمدی در کشور پیشنهاد می شوداجرای برنامه های مبارزه با فقر 

در کنار رشد، توزیع درآمد نیز مسیر دیگری است که سیاست ها اقتصادی از طریق آن، رفاه 

 خانوار های فقیر را متاثر می سازد.

رشد باید هدفمند باشد و   همچنین باید به چگونگی رشد اقتصادی و کیفیت آن توجه شود،

اد اشتغال شود. به طور مثال سرمایه گذاری در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، شغل باعث ایج

 ایجاد نمیکند ولی سرمایه گذاری در کشاورزی و بنگاه های کوچک، اشتغال ایجاد می کند.

 با صرفاً توان نمی بنابراین و است فرآیند یک محصول فقرودر پایان می توان نتیحه گرفت، 

 معضل ل، حیابد کاهش فقر که داشت انتظار خانوار درآمد یا مصرف بُعد کی در حمایت بر تأکید

 فرصت آوردن فراهم و توانمندسازی های برنامه در مداومت مستلزم و نیست مدت کوتاه امری فقر

 های نابرابری. است فقرا جمله از و کشور آحاد توسط اجتماعی محصول تولید در مشارکت های

 درنابرابری درآمدی  چه هر رو ازاین. کنند خنثی را فقر کاهش های تالش توانند می فاحش

 .باشد تر اثربخش فقرزدایی های سیاست تأثیر که داشت انتظار توان میباشد،  تر عادالنه جامعه

 

 برای مطالعات آتی پیشنهادات -5-4

 برآورد مدل با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی.  -1

 ط فقر، بیکاری و ... .برآورد مدل با اضافه کردن متغیر های خ  -2

 برآورد مدل با فرض درون زا بودن متغیر ها. -3

تخمین اثر رشد بخش های مختلف) صنعت، کشاورزی، خدمات و ...( بر کشش های فقر  -4

 نسبت به فقر و نابرابری.
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ضمایم
 

ادی در استان های ایران طی سال (: کشش فقر نسبت به نابرابری درآمدی و رشد اقتص1جدول شماره )

1379-1392های   

 eg ey استان سال

79 markazi 1.30801 -0.3981 

80 markazi 1.188896 -0.39955 

81 markazi 1.124049 -0.28681 

82 markazi 1.121509 -0.30382 

83 markazi 1.035436 -0.44216 

84 markazi 0.9946 -0.35551 

85 markazi 0.863731 -0.38301 

86 markazi 0.849818 -0.49251 

87 markazi 0.935818 -0.34173 

88 markazi 0.95832 -0.41557 

89 markazi 0.894554 -0.49975 

90 markazi 0.778927 -0.31125 

91 markazi 0.794657 -0.29422 

92 markazi 0.841324 -0.1231 

79 gilan 1.750509 -0.39222 

80 gilan 1.703451 -0.37167 

81 gilan 1.614206 -0.32862 

82 gilan 1.576672 -0.34662 

83 gilan 1.550411 -0.25009 

84 gilan 1.466258 -0.38659 

85 gilan 1.40964 -0.44828 

86 gilan 1.302253 -0.48969 

87 gilan 1.318654 -0.36517 

88 gilan 1.318255 -0.37102 

89 gilan 1.352236 -0.31202 

90 gilan 1.294147 -0.22335 

91 gilan 1.347539 -0.2077 

92 gilan 1.293917 -0.05123 

79 mazandaran 1.589124 -0.35874 

80 mazandaran 1.489658 -0.34726 

81 mazandaran 1.419689 -0.36281 

82 mazandaran 1.356684 -0.32096 

83 mazandaran 1.328097 -0.42373 

84 mazandaran 1.230065 -0.42022 

85 mazandaran 1.191982 -0.41367 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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86 mazandaran 1.122768 -0.40503 

87 mazandaran 1.081267 -0.35096 

88 mazandaran 1.097048 -0.30057 

89 mazandaran 1.069632 -0.31885 

90 mazandaran 1.053363 -0.1791 

91 mazandaran 1.104609 -0.12284 

92 mazandaran 1.074059 -0.02838 

79 azarbayjan sharghi 1.689218 -0.45641 

80 azarbayjan sharghi 1.654782 -0.4678 

81 azarbayjan sharghi 1.556288 -0.49976 

82 azarbayjan sharghi 1.536442 -0.40941 

83 azarbayjan sharghi 1.425614 -0.4467 

84 azarbayjan sharghi 1.375559 -0.3879 

85 azarbayjan sharghi 1.301547 -0.43188 

86 azarbayjan sharghi 1.226824 -0.42216 

87 azarbayjan sharghi 1.287094 -0.43253 

88 azarbayjan sharghi 1.299644 -0.37904 

89 azarbayjan sharghi 1.28345 -0.34602 

90 azarbayjan sharghi 1.216356 -0.31386 

91 azarbayjan sharghi 1.254021 -0.18643 

92 azarbayjan sharghi 1.279395 -0.05921 

79 azarbayjan gharbi 1.492853 -0.38353 

80 azarbayjan gharbi 1.487276 -0.39461 

81 azarbayjan gharbi 1.423099 -0.43758 

82 azarbayjan gharbi 1.382519 -0.38765 

83 azarbayjan gharbi 1.347277 -0.39302 

84 azarbayjan gharbi 1.230118 -0.36448 

85 azarbayjan gharbi 1.131969 -0.37493 

86 azarbayjan gharbi 1.14096 -0.42369 

87 azarbayjan gharbi 1.176341 -0.37761 

88 azarbayjan gharbi 1.085364 -0.3186 

89 azarbayjan gharbi 1.103671 -0.32222 

90 azarbayjan gharbi 0.998104 -0.2348 

91 azarbayjan gharbi 1.086156 -0.22218 

92 azarbayjan gharbi 1.032902 -0.08894 

79 kermanshah 1.380697 -0.36015 

80 kermanshah 1.302717 -0.42939 

81 kermanshah 1.20651 -0.41189 

82 kermanshah 1.119118 -0.35595 

83 kermanshah 1.00164 -0.45644 

84 kermanshah 0.914186 -0.39707 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



88 
 

85 kermanshah 0.844938 -0.48109 

86 kermanshah 0.787702 -0.34121 

87 kermanshah 0.791284 -0.3716 

88 kermanshah 0.738242 -0.35762 

89 kermanshah 0.614453 -0.38001 

90 kermanshah 0.535817 -0.28068 

91 kermanshah 0.593936 -0.29117 

92 kermanshah 0.64788 -0.03826 

79 khuzestan 0.59007 -0.27013 

80 khuzestan 0.63717 -0.20841 

81 khuzestan 0.431315 -0.09241 

82 khuzestan 0.455152 -0.04222 

83 khuzestan 0.279832 -0.3813 

84 khuzestan 0.105963 -0.42564 

85 khuzestan 0.048024 -0.44319 

86 khuzestan -0.04296 -0.32304 

87 khuzestan 0.115431 -0.33896 

88 khuzestan 0.337887 -0.44092 

89 khuzestan 0.184963 -0.35946 

90 khuzestan 0.089787 -0.26077 

91 khuzestan 0.442969 -0.20185 

92 khuzestan 0.422436 -0.00316 

79 fars 1.801705 -0.41501 

80 fars 1.732947 -0.43 

81 fars 1.601256 -0.36029 

82 fars 1.546473 -0.31301 

83 fars 1.45538 -0.36974 

84 fars 1.407133 -0.43566 

85 fars 1.310655 -0.435 

86 fars 1.265554 -0.41 

87 fars 1.21 -0.36041 

88 fars 1.367632 -0.36974 

89 fars 1.259574 -0.43704 

90 fars 1.21895 -0.31871 

91 fars 1.203972 -0.3061 

92 fars 1.185661 -0.24893 

79 kerman 1.493983 -0.47962 

80 kerman 1.622456 -0.46711 

81 kerman 1.572626 -0.48641 

82 kerman 1.594345 -0.50316 

83 kerman 1.532602 -0.49175 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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84 kerman 1.378103 -0.50154 

85 kerman 1.192059 -0.54232 

86 kerman 1.155569 -0.4633 

87 kerman 1.366347 -0.50695 

88 kerman 1.340948 -0.47606 

89 kerman 1.208108 -0.4336 

90 kerman 1.215447 -0.25278 

91 kerman 1.182109 -0.22132 

92 kerman 1.192098 -0.00537 

79 khorasan razavi 1.85332 -0.47547 

80 khorasan razavi 1.812358 -0.51249 

81 khorasan razavi 1.751964 -0.55574 

82 khorasan razavi 1.694964 -0.49353 

83 khorasan razavi 1.569674 -0.3948 

84 khorasan razavi 1.492595 -0.5375 

85 khorasan razavi 1.407176 -0.54563 

86 khorasan razavi 1.345929 -0.54921 

87 khorasan razavi 1.3 -0.45595 

88 khorasan razavi 1.360829 -0.47058 

89 khorasan razavi 1.294268 -0.47102 

90 khorasan razavi 1.223179 -0.32429 

91 khorasan razavi 1.223802 -0.29 

92 khorasan razavi 1.202052 -0.2231 

79 esfahan 1.852848 -0.5 

80 esfahan 1.846327 -0.48608 

81 esfahan 1.777991 -0.42422 

82 esfahan 1.656527 -0.33262 

83 esfahan 1.509546 -0.3791 

84 esfahan 1.461837 -0.45375 

85 esfahan 1.409068 -0.4443 

86 esfahan 1.286737 -0.4 

87 esfahan 1.25 -0.35941 

88 esfahan 1.40616 -0.39703 

89 esfahan 1.292529 -0.3369 

90 esfahan 1.20413 -0.26984 

91 esfahan 1.206638 -0.25276 

92 esfahan 1.188118 -0.1654 

79 sistan v abaloochestan 1.391372 -0.4764 

80 sistan v abaloochestan 1.345438 -0.49825 

81 sistan v abaloochestan 1.327321 -0.50279 

82 sistan v abaloochestan 1.313119 -0.49143 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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83 sistan v abaloochestan 1.262694 -0.41032 

84 sistan v abaloochestan 1.140183 -0.38126 

85 sistan v abaloochestan 1.137792 -0.36161 

86 sistan v abaloochestan 1.138085 -0.40521 

87 sistan v abaloochestan 1.140214 -0.46667 

88 sistan v abaloochestan 1.103613 -0.43527 

89 sistan v abaloochestan 0.853187 -0.52796 

90 sistan v abaloochestan 0.799505 -0.37942 

91 sistan v abaloochestan 0.830447 -0.22288 

92 sistan v abaloochestan 0.87611 -0.07751 

79 kordestan 1.183118 -0.37818 

80 kordestan 1.174085 -0.33823 

81 kordestan 1.045937 -0.37163 

82 kordestan 0.983492 -0.35123 

83 kordestan 0.893665 -0.31566 

84 kordestan 0.802096 -0.37994 

85 kordestan 0.682876 -0.2732 

86 kordestan 0.620434 -0.22609 

87 kordestan 0.680075 -0.26391 

88 kordestan 0.632684 -0.32989 

89 kordestan 0.596804 -0.25092 

90 kordestan 0.484661 -0.211 

91 kordestan 0.581844 -0.19884 

92 kordestan 0.563935 -0.03002 

79 hamedan 1.278238 -0.58468 

80 hamedan 1.181589 -0.42751 

81 hamedan 1.095946 -0.37483 

82 hamedan 1.084249 -0.35927 

83 hamedan 0.941542 -0.35616 

84 hamedan 0.884513 -0.42101 

85 hamedan 0.786415 -0.43085 

86 hamedan 0.703561 -0.50004 

87 hamedan 0.790118 -0.29315 

88 hamedan 0.724831 -0.38079 

89 hamedan 0.689167 -0.39627 

90 hamedan 0.604439 -0.30719 

91 hamedan 0.670846 -0.38138 

92 hamedan 0.627249 -0.086 

79 char mahal bakhtiari 1.084673 -0.40135 

80 char mahal bakhtiari 0.993904 -0.35346 

81 char mahal bakhtiari 0.920053 -0.33135 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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82 char mahal bakhtiari 0.878116 -0.32986 

83 char mahal bakhtiari 0.841 -0.19068 

84 char mahal bakhtiari 0.695504 -0.31131 

85 char mahal bakhtiari 0.591694 -0.29308 

86 char mahal bakhtiari 0.524731 -0.11841 

87 char mahal bakhtiari 0.534025 -0.17807 

88 char mahal bakhtiari 0.500627 -0.32143 

89 char mahal bakhtiari 0.424712 -0.3444 

90 char mahal bakhtiari 0.368685 -0.3123 

91 char mahal bakhtiari 0.413362 -0.2262 

92 char mahal bakhtiari 0.483023 0.01426 

79 lorestan 1.336692 -0.2903 

80 lorestan 1.268501 -0.30942 

81 lorestan 1.247214 -0.30453 

82 lorestan 1.200574 -0.27532 

83 lorestan 1.143562 -0.23327 

84 lorestan 1.042758 -0.33714 

85 lorestan 0.920086 -0.39038 

86 lorestan 0.916618 -0.23942 

87 lorestan 0.98545 -0.43832 

88 lorestan 0.953896 -0.38967 

89 lorestan 0.827087 -0.41745 

90 lorestan 0.828346 -0.17768 

91 lorestan 0.843762 -0.35282 

92 lorestan 0.819263 -0.08345 

79 ilam 1.634238 -0.27785 

80 ilam 1.528619 -0.37544 

81 ilam 1.705357 -0.42503 

82 ilam 1.644691 -0.33794 

83 ilam 1.178031 -0.36941 

84 ilam 0.771455 -0.36833 

85 ilam 0.584871 -0.3787 

86 ilam 0.400537 -0.35093 

87 ilam 0.547555 -0.34303 

88 ilam 0.715434 -0.33123 

89 ilam 0.559728 -0.3413 

90 ilam 0.515976 -0.30718 

91 ilam 0.952947 0.076599 

92 ilam 0.879371 -0.0978 

79 kohkiluye va boyer ahmad -0.26574 -0.5073 

80 kohkiluye va boyer ahmad -0.09365 -0.49136 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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81 kohkiluye va boyer ahmad -0.11192 -0.47355 

82 kohkiluye va boyer ahmad -0.06859 -0.46462 

83 kohkiluye va boyer ahmad -0.28812 -0.51196 

84 kohkiluye va boyer ahmad -0.43827 -0.53648 

85 kohkiluye va boyer ahmad -0.43715 -0.59715 

86 kohkiluye va boyer ahmad -0.28907 -0.54902 

87 kohkiluye va boyer ahmad -0.08964 -0.42989 

88 kohkiluye va boyer ahmad 0.162828 -0.53274 

89 kohkiluye va boyer ahmad -0.0402 -0.47584 

90 kohkiluye va boyer ahmad -0.07381 -0.2347 

91 kohkiluye va boyer ahmad 0.461501 -0.18981 

92 kohkiluye va boyer ahmad 0.386336 0.00422 

79 booshehr 1.575015 -0.39198 

80 booshehr 1.378853 -0.35153 

81 booshehr 1.193704 -0.33807 

82 booshehr 0.336728 -0.47905 

83 booshehr 0.24729 -0.40665 

84 booshehr 0.502777 -0.32303 

85 booshehr 0.486797 -0.35096 

86 booshehr 0.247254 -0.29002 

87 booshehr 0.378359 -0.23918 

88 booshehr 0.507585 -0.28613 

89 booshehr 0.150517 -0.36876 

90 booshehr -0.00675 -0.34072 

91 booshehr 0.054191 -0.16368 

92 booshehr -0.06237 -0.01094 

79 zanjan 1.368829 -0.54513 

80 zanjan 1.403858 -0.45415 

81 zanjan 1.288544 -0.46527 

82 zanjan 1.210819 -0.34955 

83 zanjan 1.09017 -0.40038 

84 zanjan 0.93926 -0.36879 

85 zanjan 0.852114 -0.36138 

86 zanjan 0.86257 -0.42416 

87 zanjan 0.88281 -0.35827 

88 zanjan 0.87102 -0.25592 

89 zanjan 0.805257 -0.2298 

90 zanjan 0.776843 -0.07493 

91 zanjan 0.806192 -0.11938 

92 zanjan 0.797679 0.033796 

79 semnan 1.505197 -0.36436 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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80 semnan 1.432577 -0.39039 

81 semnan 1.371219 -0.2207 

82 semnan 1.311371 -0.29446 

83 semnan 1.107158 -0.32277 

84 semnan 1.078971 -0.33404 

85 semnan 0.998575 -0.40007 

86 semnan 0.957133 -0.28392 

87 semnan 0.96576 -0.3139 

88 semnan 0.95988 -0.39879 

89 semnan 0.812685 -0.3596 

90 semnan 0.766045 -0.24983 

91 semnan 0.881881 -0.25261 

92 semnan 0.848783 -0.0176 

79 yazd 1.573036 -0.425 

80 yazd 1.476302 -0.43698 

81 yazd 1.393717 -0.43579 

82 yazd 1.376739 -0.34428 

83 yazd 1.360416 -0.28045 

84 yazd 1.174978 -0.40931 

85 yazd 1.031628 -0.38312 

86 yazd 0.977123 -0.4782 

87 yazd 1.003385 -0.41762 

88 yazd 0.993078 -0.37814 

89 yazd 0.693098 -0.39457 

90 yazd 0.655107 -0.29358 

91 yazd 0.549353 -0.2386 

92 yazd 0.638514 -0.08661 

79 hormozgan 1.384069 -0.28195 

80 hormozgan 1.309581 -0.44587 

81 hormozgan 1.321319 -0.40539 

82 hormozgan 1.237818 -0.4154 

83 hormozgan 1.067627 -0.52331 

84 hormozgan 1.077625 -0.4812 

85 hormozgan 1.059584 -0.54356 

86 hormozgan 1.069877 -0.50326 

87 hormozgan 1.046137 -0.51961 

88 hormozgan 1.145663 -0.46226 

89 hormozgan 1.040666 -0.45807 

90 hormozgan 0.824549 -0.26398 

91 hormozgan 0.818012 -0.20991 

92 hormozgan 0.797518 -0.02211 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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79 tehran 1.862342 -0.46448 

80 tehran 1.778329 -0.48358 

81 tehran 1.709846 -0.48362 

82 tehran 1.641435 -0.43238 

83 tehran 1.576308 -0.42132 

84 tehran 1.513911 -0.5 

85 tehran 1.46 -0.49379 

86 tehran 1.32 -0.46 

87 tehran 1.25 -0.36942 

88 tehran 1.35 -0.39 

89 tehran 1.146096 -0.4306 

90 tehran 1.248254 -0.30706 

91 tehran 1.242837 -0.29366 

92 tehran 1.220719 -0.20209 

79 ardebil 1.478239 -0.43186 

80 ardebil 1.443233 -0.42706 

81 ardebil 1.33786 -0.33506 

82 ardebil 1.265609 -0.43351 

83 ardebil 1.214961 -0.39685 

84 ardebil 1.141168 -0.39086 

85 ardebil 1.036825 -0.40924 

86 ardebil 0.963865 -0.34279 

87 ardebil 0.97829 -0.39668 

88 ardebil 0.957613 -0.31789 

89 ardebil 0.904256 -0.35953 

90 ardebil 0.884137 -0.24099 

91 ardebil 0.892369 -0.24813 

92 ardebil 0.816982 -0.05256 

79 ghom 1.51965 -0.13388 

80 ghom 1.427006 -0.51048 

81 ghom 1.33126 -0.31621 

82 ghom 1.297685 -0.23727 

83 ghom 1.198172 -0.34516 

84 ghom 1.156843 -0.39759 

85 ghom 1.116482 -0.42501 

86 ghom 1.05542 -0.31051 

87 ghom 1.106502 -0.36133 

88 ghom 1.117855 -0.35294 

89 ghom 1.058544 -0.30447 

90 ghom 0.996922 -0.27658 

91 ghom 1.013446 -0.24035 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



95 
 

92 ghom 1.042614 -0.08284 

79 ghazvin 1.413669 -0.43693 

80 ghazvin 1.360545 -0.38063 

81 ghazvin 1.383301 -0.33013 

82 ghazvin 1.358672 -0.32153 

83 ghazvin 1.310783 -0.30421 

84 ghazvin 1.197644 -0.35444 

85 ghazvin 1.099544 -0.38931 

86 ghazvin 1.07936 -0.33742 

87 ghazvin 1.034666 -0.38123 

88 ghazvin 1.059003 -0.28031 

89 ghazvin 1.066557 -0.31587 

90 ghazvin 0.987675 -0.19639 

91 ghazvin 1.016786 -0.19752 

92 ghazvin 0.976279 -0.07231 

79 golestan 1.365189 -0.46939 

80 golestan 1.371111 -0.5078 

81 golestan 1.289675 -0.47106 

82 golestan 1.209587 -0.48493 

83 golestan 1.117718 -0.46946 

84 golestan 1.07815 -0.47663 

85 golestan 1.052093 -0.45774 

86 golestan 0.985028 -0.40732 

87 golestan 1.046749 -0.43897 

88 golestan 1.034037 -0.40999 

89 golestan 1.044938 -0.43158 

90 golestan 1.033935 -0.32661 

91 golestan 1.09474 -0.26819 

92 golestan 1.052481 -0.08161 

79 khorasan shomali   
80 khorasan shomali   
81 khorasan shomali   
82 khorasan shomali   
83 khorasan shomali 1.536563  
84 khorasan shomali 1.433149 -0.44178 

85 khorasan shomali 1.257311 -0.45976 

86 khorasan shomali 1.274091 -0.50568 

87 khorasan shomali 1.319433 -0.50053 

88 khorasan shomali 1.291825 -0.48609 

89 khorasan shomali 1.402351 -0.44177 

90 khorasan shomali 1.312976 -0.35134 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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91 khorasan shomali 1.384415 -0.33717 

92 khorasan shomali 1.374252 -0.16988 

79 khorasan jonubi   
80 khorasan jonubi   
81 khorasan jonubi   
82 khorasan jonubi   
83 khorasan jonubi 1.634045  
84 khorasan jonubi 1.447979 -0.49781 

85 khorasan jonubi 1.318277 -0.4783 

86 khorasan jonubi 1.205965 -0.48833 

87 khorasan jonubi 1.254987 -0.39987 

88 khorasan jonubi 1.200325 -0.32396 

89 khorasan jonubi 1.309834 -0.41387 

90 khorasan jonubi 1.234518 -0.25676 

91 khorasan jonubi 1.336298 -0.15749 

92 khorasan jonubi 1.361658 0.007559 

79 Alborz   
80 Alborz   
81 Alborz   
82 Alborz   
83 Alborz   
84 Alborz   
85 Alborz   
86 Alborz   
87 Alborz   
88 Alborz   
89 Alborz   
90 Alborz 1.040332 -0.06517 

91 Alborz 1.158718 -0.09251 

92 Alborz 1.075847 0.035673 

 منبع: یافته های تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 79-92طی سال های رشد اقتصادی کشش فقر نسبت به : 2جدول شماره

1392تا  1390سال  1388تا  1384سال   1383تا  1379سال   استان نام   

 مرکزی افزایش افزایش کاهش

 گیالن کاهش کاهش کاهش

 مازندران افزایش کاهش کاهش

شرقی انآذربایج کاهش کاهش کاهش  

غربی آذربایجان افزایش کاهش کاهش  

 کرمانشاه افزایش کاهش کاهش

 خوزستان افزایش افزایش کاهش

 فارس کاهش کاهش کاهش

 کرمان افزایش کاهش کاهش

رضوی خراسان کاهش کاهش کاهش  

 اصفهان کاهش کاهش کاهش

بلوچستان و سیستان کاهش افزایش کاهش  

 کردستان کاهش کاهش کاهش

شکاه  همدان کاهش کاهش 

بختیاری و چهارمحال کاهش افزایش کاهش  

 لرستان کاهش افزایش کاهش

 ایالم افزایش کاهش کاهش

بویراحمد و کهگیلویه افزایش تقریبا ثابت کاهش  

 بوشهر افزایش کاهش کاهش

 زنجان کاهش کاهش کاهش

 سمنان کاهش افزایش کاهش

 یزد کاهش کاهش کاهش

 هرمزگان افزایش کاهش کاهش

 تهران کاهش کاهش کاهش

 اردبیل کاهش کاهش کاهش

 قم افزایش کاهش کاهش

 قزوین کاهش کاهش کاهش

 گلستان تقریبا ثابت کاهش کاهش

شمالی خراسان  افزایش کاهش  

جنوبی خراسان  کاهش کاهش  

 البرز   تقریبا ثابت

 منبع: یافته های تحقیق
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 79-92برابری طی سال های کشش فقر نسبت به نا: 3جدول شماره 

 

 منبع: یافته های تحقیق

1392تا  1390سال  1388تا  1384سال   1383تا  1379سال   استان نام   

 مرکزی افزایش کاهش افزایش

 گیالن کاهش کاهش تقریبا ثابت

 مازندران کاهش کاهش افزایش

شرقی آذربایجان کاهش کاهش افزایش  

غربی آذربایجان کاهش کاهش افزایش  

نشاهکرما کاهش کاهش افزایش  

 خوزستان کاهش افزایش افزایش

 فارس کاهش کاهش کاهش

 کرمان افزایش کاهش کاهش

رضوی خراسان کاهش کاهش کاهش  

 اصفهان کاهش کاهش کاهش

بلوچستان و سیستان کاهش کاهش افزایش  

 کردستان کاهش کاهش افزایش

 همدان کاهش کاهش افزایش

بختیاری و چهارمحال کاهش کاهش افزایش  

شکاه  لرستان کاهش کاهش 

 ایالم کاهش کاهش افزایش

بویراحمد و کهگیلویه افزایش کاهش افزایش  

 بوشهر کاهش تقریبا ثابت افزایش

 زنجان کاهش کاهش افزایش

 سمنان کاهش کاهش افزایش

 یزد کاهش کاهش کاهش

 هرمزگان کاهش افزایش کاهش

 تهران کاهش کاهش کاهش

 اردبیل کاهش کاهش کاهش

زایشاف  قم کاهش کاهش 

 قزوین کاهش کاهش کاهش

 گلستان کاهش کاهش افزایش

شمالی خراسان  کاهش افزایش  

جنوبی خراسان  کاهش افزایش  

 البرز   افزایش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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92-79تورم استان های ایران طی سال های   

 

 

 
 منبع: یافته های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یافته های تحقیق منبع:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



Abstract 

 

Poverty seems is a permanent challenge to every society. Many economists have 

been engaging to study the relationship between economic growth, poverty 

alleviation and inequality reduction. They have investigated whether economic 

growth leads to poverty reduction. This study focuses on the effect of economic 

growth on poverty reduction. Taking into account the impact of income inequality. 

To this end elasticity of poverty to economic growth and income inequality is 

examined. GDP growth rate is regarded as an indicator of economic growth, while 

Gini coefficient as that of income inequality. The poverty headcount ratio is taken 

into account for poverty indicator. Fosu’s (2008) method is applied in order to 

calculate the poverty elasticity to growth and inequality. Household survey data for 

the period of 2000 to 2013 is used and panel data approach is applied. 

The results show that, as expected, during the years 2000 to 2013 economic growth 

has reduce poverty while inequality exacerbated poverty. The higher the poverty 

elasticity inequality, the higher the impact of inequality on poverty. Thus inequality 

plays more important rule on poverty reduction than that of the economic growth 

on the poverty reduction. 

 

Key words: Economic growth, Income inequality, Gini coefficient, elasticity 

inequality, The poverty headcount 
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