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»است) س(شگاه الزهرا ناشی از تحقیق فوق متعلق به دانکلیه دستاوردهاي«
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:تقدیم به

و)سالم اهللا علیها(ي زهرا خانم حضرت فاطمهساحت مقدس بزرگ بانوي عالم هستی
).ع(حضرت عباس 
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:با سپاس فراوان

از پدر بزرگوار و مادر مهربانم

که از نگاهشان صالبت

از رفتارشان محبت

و از صبرشان ایستادگی را آموختم
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و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و مان بخشیدکران پروردگار را که هستیسپاس بی
چینی از علم و معرفت را روزیمان به همنشینی رهروان علم ودانش مفتخرمان نمود و خوشه

.ساخت

ي او، با زبان شائبهبدون شک جایگاه استاد، اجلّ از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی
اما از آنجایی که تجلیل از استاد، سپاس از انسانی است . قاصر و دست ناتوان، چیزي بنگاریم

اند، هایی را که به دستش سپردهکند و سالمت امانتکه هدف و غایت آفرینش را تامین می
من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهللا «و از باب مین؛ بر حسب وظیفهتض

:»عزوجل

ي صدر، تواضع و فروتنی  از در کمال سعهجناب آقاي دکتر راغفر که از استاد فرزانه؛
زحمت راهنمایی این رساله را برعهده  هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و 

هاي ناب، همواره استاد فرهیخته جناب آقاي دکتر موسوي که با نکتهو همچنین ازگرفتند؛
و از استاد شایسته، خانم دکتر روشن ده در اتمام و اکمال رساله بودندگشاي بنراهنما و راه

همچنین از .که زحمت مشاوره این رساله را برعهده گرفتند کمال تشکر و قدردانی را دارم
.کنمکر میسرکار خانم باباپور نیز تش

.را سپاس گویدایشانباشد که این خردترین، بخشی از زحمات 
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ها را ها را تحمل کنم، رنجمن مسئولیت تام دارم که در مقابل شداید و بالیا بایستم، تمام ناراحتی
تشنگان . بپذیرم، چون شمع بسوزم و راه را براي دیگران روشن کنم، به مردگان روح بدمم

.سیراب کنمحق و حقیقت را 

ام و تنها تویی که اي خداي بزرگ، من این مسئولیت تاریخی را در مقابل تو به گرده گرفته
.کنمجویم و تقاضاي کمک میناظر اعمال منی و فقط تویی که به او پناه می

. ز این راه طعنه زننداي خدا، من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا که دشمنان مرا ا
من فروشند ثابت کنم که خاك پاي که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میبه آنانی باید

ترین ترین و افتادهگاه خود خاضعرا به زانو درآورم، آني آنان باید همه. هم نخواهند شد
.فرد روي زمین باشم

ه تو بکار خواهم در راخواهم چیزهایی است که فقط میها که از تو میاي خداي بزرگ، این
خواهم مرا توفیق دهی که از تو می. امدانی که استعداد آن را داشتهاندازم و تو خوب می

.و در مقابل خسان سرافکنده نشومکارهایم ثمر بخش شود 

خواهم آن دانی که جز راه تو و کمال و جمال تو آرزویی ندارم، آنچه میتو اي خداي من، می
دانم که بی تو دانم که عزت و ذلت به دست توست و میي و میاچیزي است که تو دستور داده

.1ام و خالصانه از تو تقاضاي کمک و دستگیري دارمهیچ

).شهید دکتر مصطفی چمران(برگرفته از کتاب خدا بود و دیگر هیچ نبود 1
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چکیده

در سطح . ترین مسائل اقتصادي چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی استنابرابري یکی از عمده
ها را در یک جامعه اندازه صتاست که میزان برابري و نابرابري فرملی، تحرك درآمدي معیاري

تفاوت در .میزان تحرك درآمدي به موقعیت اجتماعی و اقتصادي افراد وابسته است. گیردمی
بروز چنین .شودها تواند باعث به وجود آمدن نابرابري فرصتشرایط اجتماعی و اقتصادي افراد می

تواند به شود و تداوم آن میفقر منجر میهایی منجر به باز تولید بیشتر و در عمده موارد بهنابرابري
تداوم بین نسلی فقر و . دورهاي باطل بعدي نابرابري، فقر و انتقال بین نسلی این دو پدیده شود

گیريفقر مزمن منجر به شکلپیامدهاي ناشی از . گرددمیفقر مزمن نابرابري منجر به ایجاد
گیري تحرك درآمدي به دو صورت تحرك شرطی و مطلق اندازه.شودي فقر میدورهاي باطل و تله

.گونه نیستشود، اما درتحرك مطلق ایندر تحرك شرطی اثرات ثابت در نظر گرفته می. شودمی
.دهداثرات ثابت پارامتري است که ناهمگنی بین افراد را نشان می

ي زمانی شهري کل کشور طی دورههزینه خانوارهاي-هاي پیمایش درآمدبه این منظور از داده
در این پژوهش براي مطالعه پویاي نابرابري درآمدي از رویکرد . استفاده شده است1367- 1390

ي شهري ایران هاي غیرخطی در جامعهو پویایی. شبه ترکیبی پویاي غیرخطی استفاده شده است
.ان استویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زم. بررسی شده است

هاي فوق تحرك شرطی و مطلق بسیار پایین بوده دهند که در طی سالنتایج مطالعه نشان می
هايخانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه. ها افزایش یافته استنابرابري در طی این سال. است

. ي خود برگردندتوانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشند، و به متوسط درآمد اولیهمنفی نمی
به این معنا که بازار کار براي افرادي که . عملکرد بازار کار از کارایی الزم برخوردار نبوده است

ي ال وقوع تلهاحتماز طرفی . کندتري را فراهم میتوانمندي و ثروت باالتري دارند شرایط مناسب
هاي خانوار که داراي حداقل سطح برخی از سرپرست. هاي سنی وجود داردفقر در تعدادي از نسل

.ي فقر هستندهاي سنی جوان نیز دچار تلهبرخی از نسل. اندي فقر شدهدرآمدي هستند، دچار تله

.ي فقر، تلهپویایترکیبشبهرویکرد،تحرك درآمديپویایی درآمد، نابرابري، : واژگان کلیدي
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فصل اول
پژوهشکلیات 
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مقدمه-1-1
و اجتماعی در طول تاریخ بشر همواره یکی از مباحث اصلی مصلحین و هاي اقتصادينابرابري

هاي فاحش اقتصادي و اجتماعی بر ثبات سیاسی و تاثیر نابرابري. محققین اجتماعی بوده است
در . هاي اصلی سیاستگذاران و محققین اقتصادي و اجتماعی بوده استانسجام اجتماعی از دغدغه
امروزه نیز . دهدگیري فقر جوامع را توضیح میهایی علت اصلی شکلرياغلب موارد بروز چنین نابراب

آیند، که اگر ي مسائل حاد جوامع بشري به شمار میکماکان مسائل فقر و نابرابري در زمره
تداوم بین . توانند باز تولید شوند و از نسلی به نسل دیگر منتقل شوندمی؛شناسایی و کاهش نیابند

و شودند به مانعی پایدار در جهت دستیابی به مراحل باالتر رشد و توسعه مبدل توانسلی آنها می
گیري دورهاي باطل د به شکلتوانپیامدهاي ناشی از فقر مزمن می. گرددفقر مزمن منجر به ایجاد

ي فقر شرایطی است که در آن افراد دچار فقري هستند که خارج از تله. ي فقر منجر شودو تله
در آن اقتصاد در یک دور باطل و ند کط فقر را باز تولید و دائمی میي فقر شرایتله. کنترل آنهاست

یابد و پرورش میو نابرابري در این شرایط فقر . بردشود و از توسعه نیافتگی پایدار رنج میگرفتار می
.گرددقر و گسترش نابرابري خلق میمساعدتري براي بروز فتموقعی

هاي ي فقدان دسترسی به منابع و فرصتدهندهبه عنوان شاخصی که نشانو نابرابريفقر
هاي دیگري هم دارد که متاثر از جنبهو نابرابري اما فقر . درآمدي است، در نظر گرفته شده است

یندهاي تصمیم نژادي، ساختار اجتماعی، فرآ-قومیطبقه، وضعیت جغرافیایی، سن، جنس، موقعیت
گیري به عالوه به طور سنتی در مطالعات اندازه. سازي جامعه و مسائل و موضوعات سیاسی است

در معرض اشکال دائماً زندگی بشر .توجه شده استاین عوامل، کمتر به نقش و نابرابريفقر
د و منجر به ند عوارض منفی بر رفاه خانوار بگذارنتوانها مینیو این ناامقرار داردمختلف ناامنی 

د در کاهش فقر و نابرابري توانشناسایی و کاهش چنین عواملی می.دنگسترش فقر و نابرابري شو
اي با در نظر این مسئله سبب شده است که اخیراً تحقیقات گسترده. داشته باشده سزایینقش ب

رابري و احتمال نابفقر،فقر انجام شود و میزانموثر بر گرفتن چنین عواملی به عنوان یکی از اجزاي 
.گیري شودهاي مختلف اندازهه روشبي فقروقوع تله
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شناخت و تحلیل ،لی که بین فقر و نابرابري وجود داردبا توجه به اهمیت مساله فقر و ارتباط متقاب
ي فقر و گیري نابرابري و تلهبا توجه به این نکته که اندازه. اي برخوردار استآن از اهمیت ویژه

ریزان و سیاستگذاران براي تدوین تواند تصویر مناسبی در اختیار برنامهتجزیه و تحلیل آن می
.دهد، این مطالعه تالشی است در این مسیرزدایی قرار هاي فقربرنامه

بیان مسئله-1-2
هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده حضور دائمی فقر و نابرابري در جوامع انسانی باعث آسیب

ي ابعاد از این رو مطالعه. هاي جوامع مختلف بوده استهاي دولتاست که رفع آن همواره از دغدغه
.باشدي فقر میاصلی مطالعهمختلف فقر و نابرابري، جزء اهداف 

تواند بیانگر وضعیت افراد و یا سنجش فقر و نابرابري، در یک مقطع معینی از زمان نمی
خانوارهاي فقیر در طول زمان باشد، بنابراین براي شناسایی افراد و یا خانوارهاي فقیر الزم است، 

ین بررسی ایستا از فقر، به خوبی نابرابري همچن. فقر و نابرابري در بلندمدت مورد بررسی قرار گیرند
فقر و يي دو پدیدهبه منظور پاسخگویی به این مشکالت در مطالعه. کندرا در جامعه منعکس نمی

.کوشد با نگاهی پویا فقر و نابرابري در ایران را مطالعه کندنابرابري این مطالعه می

تا عوامل موثر بر این دو پدیده در طول زمان مورد کندي پویا از فقر و نابرابري کمک میمطالعه
به. کندي فقر و نابرابري کمک مید و به چگونگی مقابله با عوامل شکل دهندهنبررسی قرار گیر

که از جمله عوامل موثر در ایجاد (هایی مانند بیکاري و یا نوع اشتغال خانوارها عنوان مثال پدیده
گذارند و باعث سطح درآمدي خانوارهاي مختلف تاثیر میدر طول زمان بر روي ) فقر است

فراد و فرو غلطیدن آنها در لذا براي جلوگیري از فقیر شدن ا.شوندگیري و پایداري فقر میشکل
هاي مناسب براي پیشگیري از بروز فقر مانند ایجاد امکانات آموزشی و ي فقر باید زمینهتله

.هاي دولت قرار گیردیت برنامهبهداشتی، فرهنگی و اقتصادي در اولو

افراد و یا خانوارهاي وضعیت هاي ترکیبی براي بررسی دادهي در حال توسعهکشورهااغلبدر 
ي بسیار کوتاهی موجود در طی زمان وجود ندارد و یا فقط در یک دورهنسبت به فقر مختلف 

به همین جهت محققین . د هستندهاي مقطعی معموالً در بیشتر کشورها موجواما داده. باشدمی
با استفاده از . گیرندهاي مقطعی کمک میبراي بررسی وضعیت افراد و یا خانوارهاي مختلف از داده
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اما . ي تصادفی از افراد و یا خانوارها را در طی زمان دنبال کردتوان یک نمونههاي مقطعی میداده
هاي متوالی مورد شخصی از خانوارها را در طی سالي مها مجموعهتوان با استفاده از این دادهنمی

رویکرد . استفاده کردترکیبیشبههاي توان از دادهبراي رفع این مشکل می. بررسی قرار داد
را در طی هاهایی از افراد و یا خانوارهاي مقطعی تکرار شده نسلبا استفاده از دادهترکیبیشبه

.باشددر طول زمان مینسلهر عملکرد دیابی ویژگی این روش ر. کندزمان ایجاد می

شوند گیري میهاي آماري که در آن خانوارهایی که در سال اول نمونهدر کشور ایران نیز داده
تنها براي دو سال . شوند، وجود نداردگیري میهاي بعدي نمونههمان خانوارهایی باشند که در سال

هاي بعدي متوقف ها در سالدادهتولید این هاي آماري تهیه شدند و این داده1372و 1371
میزان ترکیبیشبهرویکردبه همین دلیل در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از . گردید

مورد بررسی هاي مختلف ي فقر در بین نسلتحرك شرطی و مطلق و همچنین احتمال وقوع تله
. قرار گیرد

این . بندي گردیدندهاي سنی طبقههاي خانوار در گروهبه همین سبب در این رویکرد سرپرست
و از بررسی خانوارها مطابق با گروهی از افراد با RCS(1(هاي مقطعی هاي سنی از تکرار دادهگروه

هاي سنی ساخته با استفاده از نسلبر همین اساس . اندهاي خاص معموالً سن، ساخته شدهویژگی
.ه استگرفتي فقر مورد بررسی قرار شده تحرك شرطی و مطلق و احتمال وقوع تله

هاي پژوهشپرسش-1-3
چگونه است؟و تحصیلی هاي سنی میزان تحرك شرطی و مطلق در بین گروه
؟هاي سنی چگونه استي فقر در بین نسلاحتمال وقوع تله

پژوهشفرضیات -1-4
و سطح باالیی از نابرابري بین آنها وجود تحرك درآمدي در بین خانوارهاي شهري پایین است

. دارد
گیرندي فقر قرار نمیهاي سنی درون تلههیچ یک از نسل.

1 Repeated Cross Section

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 



5

اهداف و ضرورت انجام پژوهش- 1-5
هاي دور مورد هاي مبارزه با آن از زمانفقر و نابرابري و شناخت عوامل و راهيپدیدهيبحث درباره

اي مانند آن را شاید به ندرت بتوان مساله. ها بوده استنظران و تا حدودي حکومتتوجه صاحب
فقر و . یافت که در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه بتواند دخالت داشته باشد

د منجر به نتواند، مینبه عنوان یک آسیب اجتماعی چنانچه کنترل و محدود نشونابرابري 
اجتماعی و به نحوي که حیات اقتصادي، ،دنعه شواي در سطوح خانوار و جامهاي گستردهآسیب

هاي مختلفی که در طول تاریخ به رغم دیدگاه. دناخالقی خانوار و جامعه را مورد تهدید قرار ده
یدایش فقر و شیوه رویایی با آن وجود داشته است، امروزه محرومیت زدایی یکی از علت پيدرباره

هایی که در این زمینه انجام اما با وجود تالش. هاي توسعه اقتصادي در کشور استاهداف برنامه
هاي گذشته ی در طی دههد که خانوارهاي ایرانندهشده است، مطالعات انجام شده نشان می

به همین جهت با توجه به اهمیت مساله فقر و گسترش نابرابري، بررسی تحرك . اندشدهنابرابرتر
ي حاضر مطالعه. یابدت مییمهاي سنی با نگاهی پویا اهین نسلي فقر در بدرآمدي و وجود تله

هاي حمایتی تواند روش مناسبی براي راهنمایی سیاستگذاران در جهت هدفمند نمودن سیاستمی
.باشد

هاعملیاتی دادهتوصیف -1-6
هاي خامداده-1-6-1

هاي مورد داده. باشدجامعه آماري در این پژوهش مربوط به خانوارهاي شهري کل کشور می
هاي اقتصادي و اجتماعی خانوار هاي خام طرح آمارگیري از ویژگیاستفاده در این پژوهش داده

طرح . آوري شده استجمع1390تا1367هاي است که توسط مرکز آمار ایران در طی سال
با استفاده از این . شودبا هدف دسترسی به ساختار بودجه خانوار اجرا می1342آمارگیري از سال 

توان اطالعاتی مانند اندازه خانوار، سن سرپرست خانوار، وضعیت تحصیلی سرپرست ها میداده
اطالعات منتشر . ن دست را بدست آوردهاي خالص و ناخالص و اطالعاتی از ایخانوار، درآمد، هزینه

این آمار از پرسش . باشدموجود میEXCELو ACCESSشده از سوي مرکز آمار در دو فایل 
گردد، هایی که هر ساله توسط مرکز آمار ایران به تعداد متناوب در سراسر کشور توزیع مینامه
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اطالعات فردي را شرح رده به صورت گستACCESSدر فایل اطالعات موجود. شوداستخراج می
هر بخش به پنج قسمت . این اطالعات از دو بخش شهري و روستایی تشکیل شده است. دهدمی

شود که در نهایت اطالعات مربوط به افراد در نه جدول به تفکیک مورد بررسی قرار تقسیم می
در این فایل خصوصیات اجتماعی فرد اعم از جنس، سن، ) 1(به عنوان مثال جدول .گرفته است

. کندهاي شهري و روستایی بررسی میمدرك تحصیلی و از این قبیل را به صورت مجزا در بخش
این . دهدشرح میرا اي از خانوار خالصه شدهاطالعات EXCELاما اطالعات موجود در فایل 

به صورت مجزا براي خانوارهاي شهري و روستایی در نظر EXCELي هاطالعات نیز در دو صفح
. گرفته شده است

تعریف درآمد خانوار-1-6-1-1
ي خانوار به دو بخش اصلی درآمدهاي پولی و غیرپولی تقسیم نامه بودجهپرسشدرآمدهاي 

ي به کار افتاده هي وجوهی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایدرآمدهاي پولی کلیه. شودمی
در زمان مورد نظر به ) حقوق بازنشستگی، درآمدهاي اتفاقی و نظایر آن(و یا از طریق منابع دیگر 

:شوددرآمدهاي پولی به سه بخش اصلی زیر تقسیم می. گیردخانوار تعلق می
بگیريدرآمد پولی اعضاي شاغل خانوار از مشاغل مزد و حقوق. 1

)آزاد(بگیري ل خانوار از مشاغل غیرمزد و حقوقدرآمد پولی اعضاي شاغ. 2

درآمدهاي متفرقه خانوار . 3

ي وجوه و ارزش پولی کاال که به اعضاي شاغل درآمد مزد و حقوق بگیري، عبارت است از کلیه
ي وجوه و درآمد مشاغل آزاد عبارت است از کلیه. بگیري خانوار تعلق گرفته استمزد و حقوق
ال و خدماتی که به اعضاي شاغل غیرمزد و حقوق بگیر خانوار اعم از کارفرما و کارکن ارزش پولی کا

شود که خانوار به غیر از و درآمدهاي متفرقه شامل درآمدهایی می. مستقل تعلق گرفته است
مانند درآمدهاي بازنشستگی، درآمد حاصل از اجاره، درآمد حاصل . اشتغال خود دریافت کرده است

هاي دریافتی ها مانند کمک هزینه تحصیلی و کمکي بانکی، سهام و بیمه، انواع کمکهااز حساب
هاي انتقالی از خانوار و خیریه، درآمد حاصل از مصنوعات ساخته شده در خانوار و در آخر دریافت

.بندي شده استسایر خانوارها طبقه

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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به عنوان مثال . کندیافت میدرآمدهاي غیرپولی درآمدي است که فرد به جاي پول کاال در
. کندفردي براي بنگاه خصوصی کار کرده و در مقابل کاالیی دریافت می

اما در اطالعاتی که مرکز آمار . به درآمدهاي پولی خانوار باید درآمدهاي غیرپولی نیز اضافه شود
این . شوندحاظ نمیدهد، درآمدهاي غیرپولی در درآمد یک خانوار لي خانوار گزارش میاز بودجه
آوري اطالعات از طرفی جمع. ها باشدتواند یکی از دالیل پایین بودن درآمدها از هزینهامر می

مربوط به درآمد به دلیل حساسیت افراد در نسبت به اعالم واقعی درآمد خود در کشورهاي مختلف 
گویی شده است افراد دچار کمدر ایران نیز اطالعات مربوط به درآمد . رو استهایی روبهبا حساسیت

به .شودي خانوار منعکس میکه این مسئله به صورت اختالف معنادار بین متوسط درآمد و هزینه
و براي واقعی کردن هاي درآمد هاي هزینه نسبت به دادهکیفیت بهتر دادههمین سبب به دلیل

هاي درآمد هزینه به جاي دادههايها و روشن شدن مسیر تغییرات نابرابري و فقر از دادهتحلیل
).70، ص 1390سمائی،(استفاده شده است

ي خانوارتعریف هزینه- 1-6-1-2
قبل از . شودهاي خوراکی و غیرخوراکی میي خانوار شامل هزینهي بودجهنامههاي پرسشهزینه
. بندي شده بودبخش کلی تقسیم10نامه در هاي خوراکی و غیرخوراکی پرسشهزینه1383سال 

هاي بخش اضافه شده سرفصل. بخش تغییر یافت14ي جدید به نامهپرسش1383اما بعد از سال 
لذا این تغییر مشکلی . شوند، بلکه صرفاً زیر بخشی از ده بخش قبلی هستندا شامل نمیجدیدي ر

در دسته کاالهاي کم دوام 1383تنها برخی از اقالم پیش از سال . کندبراي این پژوهش ایجاد نمی
. اندوارد بخش کاالهاي بادوام شده1383شدند که از سال بندي میدوام تقسیمو بی

:خوراکی پرسش نامه جدید شامل موارد زیر استهاي خوراکی و غیرهزینهبخش 14

هاي خوراکی خانوار در ماه گذشتههزینه.1

ها و سایر مواد دخانی خانوار ، دخانی)در جاي دیگر(بندي نشده هاي طبقههاي نوشیدنیهزینه. 2
در ماه گذشته

هاي پوشاك و کفش خانوار در ماه گذشتههزینه. 3

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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هاي مسکن، آب، فاضالب، سوخت و روشنایی خانوار در ماه گذشتههزینه. 4

ها در ماه گذشتههاي مبلمان، لوازم خانگی و نگهداري معمول آنهزینه. 5

هاي بهداشتی و درمانی خانوار در ماه گذشتههزینه. 6

هاي حمل و نقل خانوار در ماه گذشتههزینه. 7

در ماه گذشتههاي ارتباطات خانوارهزینه. 8

هاي مربوط به خدمات فرهنگی و تفریحات خانوار در ماه گذشتههزینه. 9

ماه گذشته12هاي آموزش و تحصیل خانوار در هزینه. 10

هاي غذاهاي آماده، هتل، رستوران خانوار در ماه گذشتههزینه. 11

هاي کاالها و خدمات متفرقه خانوار در ماه گذشتههزینه. 12

ماه گذشته 12هاي خانوار و انتقاالت در تهیه و فروش کاالهاي بادوام منزل، سایر هزینه. 13

ماه گذشته12گذاري خانوار در سرمایه. 14

بندي این دوام با توجه به طبقهبه طور مشخص، تفکیک کاالهاي بادوام از کاالهاي بی
شوند و دوام میامل هزینه کاالي بیش12و 11و 9تا 1هاي بخش. نامه انجام شده استپرسش
گذاري در با همان عنوان سرمایه14بخش . گیرندرا دربرمی13و 10هاي هاي بادوام بخشهزینه

.صورت لزوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت

سال «هاي بادوام در و هزینه» ماه گذشته«دوام خانوار در هاي بیشود که هزینهمالحظه می
به همین سبب در صورتی که . شوندپرسش می» خانوار«چنین هر دو در سطح و هم» گذشته
هاي ساالنه شود تا هزینه12هاي ماهانه خانوار در عدد هاي ساالنه مد نظر باشد باید هزینههزینه

نامه اگر پرسش. قابل اتکا نیست» سطح خانوار«ها به هیچ وجه در اما ترکیب هزینه. محاسبه گردد
ماهی در اختیار خانوار قرار بگیرد که کل نیاز ساالنه خود را به پوشاك را در آن ماه تصادفاً در

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 



9

سهم هزینه ساالنه پوشاك بیش از حد محاسبه 12خاص تامین کرده باشد، با اعمال ضریب 
بنابراین براي . هاي ساالنه خانوار استي کل هزینهدهندهشود با آن که عدد بدست آمده نشانمی

تر بندي خانوارها جزئیدوام در آن اهمیت دارد، هر چه گروههاي بییی که ترکیب هزینههابررسی
. شودباشد از دقت محاسبه کاسته می

هاي غیرمنتظره براي خانوار محسوب شوند که استثنائاً در همان ماه ها، هزینهبرخی از هزینه
12ها ضریب یک به جاي ضریب هزینهبا مطلع بودن از این . آمارگیري براي خانواده رخ داده است

. تفکیک کاالها به منتظره یا غیرمنتظره به صورت مطلق کار صحیحی نیست. اعمال خواهد شد
هاي هاي جراحی، را براي تمامی خانوارها در هزینهها، مثل هزینهتوان برخی از هزینهنمی

. شوندهاي غیر بادوام میهزینههاي غیرمنتظره از لحاظ مفهومی شامل هزینه. غیرمنتظره جاي داد
بنابراین ترکیب و . شودها میهاي غیربادوام باعث افزایش مقدار واقعی هزینهلحاظ کردن هزینه

در نتیجه . )66ص ، 1390سمائی،(دوام به هیچ وجه قابل اتکا نیستهاي کاالي بیسهم هزینه
کالت خاص خود را دارد ولی با این هاي درآمدي مشاستفاده از آمار هزینه کل نیز به جاي داده

.هاي هزینه به جاي درآمد استفاده شده استحال در این پژوهش از داده

واحدهاي مورد مطالعه- 1-6-2
هاي در اکثر پژوهش. در این پژوهش کوچکترین واحد مورد مطالعه خانوار در نظر گرفته شده است

سه دلیل براي این مسئله که . گیردستفاده قرار میانجام شده خانوار به عنوان واحد مطالعاتی مورد ا
.کوچکترین واحد در این پژوهش خانوار در نظر گرفته شده است و نه فرد، وجود دارد

شوند و نسبت دادن هزینه خانوار به افراد ها در سطح خانوار گزارش میاول این که هزینه
هاي در این مورد نیز وجود دارد، اما با چالشايپذیر بوده و منابع پژوهشی گستردهاگرچه امکان

.بسیاري همراه است

. شودآوري میهاي درآمدي غیرپولی به تفکیک فرد جمعدلیل دوم و مهمتر این است که داده
بخش اصلی درآمدي غیرپولی، اجاره بهاي احتسابی محل سکونت فرد مالک است که قسمت 

نسبت دادن این درآمد به . شودلی و غیرپولی را شامل میاعظمی از کل درآمدهاي خانوار اعم از پو
مشخص نیست که یک خانه مسکونی . افراد و یا فرد بخصوصی در خانوار عمالً غیر ممکن 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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ممکن است این خانه با درآمدهاي سرپرست خانوار خریداي شده . متعلق به کدام عضو خانوار است
لی از اشکال نیست زیرا ممکن است فرد سالمندي اما نسبت دادن مالکیت محل سکونت خا. باشد

کند تحت سرپرستی فرزند خود زندگی کند و با وجود آن که درآمد پولی خانوار را فرزند تامین می
.   اما مالک محل زندگی فرد سالمند باشد

دلیل سوم این است توزیع درآمدي درون خانوار وجود ندارد و تعداد بسیاري از اعضاي خانوار 
.ممکن است فاقد درآمد باشند

.انتخاب خانوار به عنوان کوچکترین واحد مورد بررسی با سه سوال همراه است

هاي مختلف علق به نسلاول این که سن خانوار چگونه باید تعریف شود؟ یک خانوار از افراد مت
بندي تشکیل شده است در نتیجه نسبت دادن یک سن خاص، خانوار را در یک نسل خاص طبقه

در این تحقیق سن خانوار به . هاي مختلف استکند در حالی که رفتار آن خانوار تحت تاثیر نسلمی
.سرپرست خانوار نسبت داده شده است

تعیین سرپرست خانوارها توسط خود . سرپرست خانوار استدومین مشکل در ارتباط با تعریف 
از طرفی سرپرست خانوار باید فردي باشد که . ي مشخصی نداردگیرد و ضابطهخانوارها صورت می

بدون در نظر گرفتن موارد خاص، سرپرست . هاي خانوار داردبیشترین سهم را در تامین هزینه
.آمد را در خانواده داردخانوار در واقع فردي است که باالترین در

در این پژوهش، تحصیالت . سومین مشکل، چگونگی نسبت دادن تحصیالت به خانوار است
از آنجائیکه سرپرست خانوار به فردي که . سرپرست خانوار به خانواده نسبت داده شده است

پرست سهم ناچیزي از و از طرفی افراد غیر سر.شودبیشترین درآمد را در خانوار دارد باز تعریف می
رسد با وجود نسبت دادن تحصیالت به سرپرست خانوار معقول به نظر می،درآمد خانوار را دارند لذا

از طرفی . هاي جدید تفاوت تحصیالت فرزندان با سرپرست خانوار فاحش استاین که در نسل
د، زیرا خطاي تواند منجر به تورش نتایج شوتحصیالت به افراد غیرسرپرست مینسبت دادن 

به طور خالصه از آن جا که فرزندان نقش کمی . شودگیري در متغیرهاي توضیحی مطرح میاندازه

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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گیرد و نه سایر در درآمد خانوار دارند، درآمد یک خانوار از سطح تحصیالت سرپرست تاثیر می
).67ص ، 1390سمائی،(اعضاي خانوار

هاروش تجزیه و تحلیل داده-1-7
را در هایی از افراد و یا خانوارنسل،هاي مقطعی تکرار شدهبا استفاده از دادهترکیبیشبهویکردر

شوند و بندي میاي از خانوارها در هر نسل طبقهدر این رویکرد مجموعه. کندمیطی زمان ایجاد
هاي متوالی مورد ردیابی و ي مشخصی از خانوارهاست در طی سالسپس هر نسل که مجموعه

یا (شود تا به جاي استفاده از آمار تک تک خانوارها در این روش سعی می. گیردسی قرار میبرر
سپس . گیردبندي مشخصی مورد بررسی قرار وهدر چارچوب گر) یا افراد(، وضعیت خانوارها )افراد

و ازبندي شدهمثال سال تولد گروهاي به عنواني ویژهبر اساس مشخصه) یا افراد(خانوارها 
.شودمیانگین اطالعات استفاده می

خانوار مخارج-درآمد هاي تا با استفاده از دادهمنظور در این پژوهش سعی شده استبه همین
سرپرست س ویژگی سن، تحصیالت و جنسهایی بر اسانسلترکیبی از رویکرد شبهبرداريبا الگوو 

جهت پردازش در این پژوهش. باشدها مشترك میویژگی سن در تمامی نسل.دوخانوار ساخته ش
.استفاده شده استSTATA11افزار از نرمهاداده

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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ومفصل د
مبانی نظري
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مقدمه

بین که براي سالیان متمادي دراز مشکالت دائمی جوامع بشري بوده و هستند فقر و نابرابري
رغم رشد اقتصادي در میان کشورهاي توسعه نیافته و یا رهاي مختلف وجود داشته است و علیکشو

نمایان اخود ر،مردماکثریتبه صورت فقرعموماً نابرابري. سعه یافته همچنان ادامه داردتو
ار در جهت پایدتداوم یابد و در جامعه ریشه بدواند به مانعی در صورتی که فقر و نابرابري .سازدمی

.دگردي فقر میوقوع فقر مزمن و تلهشود و منجر بهدستیابی به مراحل باالتر توسعه مبدل می
این دو مفهوم به این طریق باهم .ي فقر و نابرابري حائز اهمیت بسیاري استهاتوجه به مفهوم تله

.شوداند که هر یک دیگري را سبب میمرتبط شده

مفهوم فقر- 2-2
هاي متفاوتی را از ها نمودها و ویژگیهاي جغرافیایی و اندیشهها، موقعیتها، ملیتفرهنگفقر در

هاي انجام به دلیل ماهیت پیچیده و چند بعدي فقر، در منابع موجود و پژوهش. دهدخود بروز می
کز ي این تعاریف روي این مسئله متمراما همه. شده، تعاریف متفاوتی براي فقر ارائه شده است

یعنی فقر . جدا نمودغیرفقیرتوان فقیر را از تنها با تعاریف از پیش تعیین شده مید که،هستن
نیازهاي مادي و . ي بین یک مشاهده و یک شرط از پیش تعیین شده استهمیشه حاکی از مقایسه

بیلش و پرورش، مسکن، داشتن شغل و  مواردي از این قي مناسب، آموزمعنوي انسان مانند تغذیه
اي ان گفت که فقر پدیدهتوبنابراین می. ي حداقلی ارزیابی کردتوان در رابطه با یک آستانهرا می

اجتماعی و فرهنگی است که از فقدان و یا ناتوانی در تامین حداقل نیازهاي انسان ناشی اقتصادي،
ین ضروریات و شود که فاقد قابلیت و توانایی کافی براي تامفقیر به کسی اطالق می. شودمی

اي است که توافق کامل در مورد آن خود مسئلهاما ضروریات زندگی. ی زندگی باشدنیازهاي اساس
شود و متحول میفناوريبه بیان دیگر، نیاز یک مفهوم پویا بوده و با پیشرفت علوم و . وجود ندارد

. گیرداشکال گوناگونی به خود می

از . اي داردتوان گفت فقر تعاریف گستردهر میها در رابطه با فقبنابراین با توجه به تنوع دیدگاه
ي دید ما صرفاً اقتصادي است، نوع نگرش ما به فقر نیز، باید نیازهایی باشد که کامالً زاویهآنجائیکه

یعنی نیازهاي مادي، که البته تعیین نیازهاي مادي هم خود . اندبه شرایط اقتصادي وابسته
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چرا که اصوالً نیازهاي مادي افراد مختلف با شرایط. هاي بسیاري را به همراه داشته استبحث
ي یک تعریف عملیاتی از فقر است تا بر و از این رو محقق ناچار به ارائه. مختلف باهم متفاوت است
نیازهاي مادي در مطالعات اقتصاددانان عمدتاً . ي میزان فقر فراهم شوداساس آن امکان محاسبه

لی از این حداقکه عموماً. بوده استآموزش و از این قبیل شامل خوراك، پوشاك، مسکن، بهداشت،
گیرد، به عنوان حداقل سطح زندگی قابل ها را در بر میهاي مختلف زیستی انساننیازها که جنبه
. هاي مفهومی همراه استالبته این تعریف با پیچیدگی). 1996، 1فودي المین(شود قبول تعیین می

فاهیمی مانند از آن جمله این است که حداقل سطح زندگی به چه معناست؟ در این جا است که م
فقر مطلق به صورت محرومیت و یا ناتوانی در کسب حداقل . شودمطرح می2فقر مطلق و نسبی

با توجه به این تعریف، فقر مطلق بستگی به . ي زندگی تعریف شده استنیازهاي اساسی براي ادامه
ي مطالعهاز پیشگامان) 1889(4و بوت) 1901(3راونتري. چگونگی تعریف این سطح حداقل دارد

راونتري فقر مطلق را به صورت ناتوانی در کسب حداقل ضروریات که براي . فقر در انگلستان هستند
او معتقد است که فقر نسبی به صورت ناتوانی در . گیردحفظ کارایی فیزیکی الزم است، در نظر می

.)40، ص 1389محمدي فرد، (شودکسب متوسط سطح زندگی افراد یک جامعه تعریف می

5مفهوم خط فقر-2-3

گیري خط نخستین تالش براي اندازه. ترین مفهوم، اصطالح خط فقر استبراي شناسایی فقر مهم
گیري دیگري نیز به وسیله چارلز اندازه. به عمل آمده است18در قرن 6فقر از سوي مدرنیک اوون

گیري وي به اندازه. جام شدبراي شهر یورك در انگلستان ان19در انتهاي قرن 8و راونتري7بوتس
هاي الزم براي تامین حداقل معیشت بر مبناي محتواي مواد غذایی، مسکن، پوشاك و هزینه

1 Foday Lamin
2 Absolute and Relative Poverty
3 Rowntree
4 Booth
5 Line Poverty
6 Medrnic Oven
7 Bouts
8 Raventry
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براي شناسایی افراد فقیر ) 1998(1به عقیده مارتین راوالیون. سوخت به انجام این کار مبادرت کرد
. ین آستانه امکانات همان خط فقر استاي از امکانات خانوار را تعریف کرد، اباید آستانهغیرفقیراز 

ح خط فقر به صورت هزینه پولی که یک فرد در یک زمان و مکان معین، براي دسترسی به یک سط
افرادي که به این سطح رفاه دسترسی ندارند فقیر تلقی . دگردشود، تعریف میرفاه متحمل می

.دشوند و کسانی که به این سطح دسترسی دارند غیرفقیر هستنمی

خط فقر . غیرفقیرهدف از تعیین خط فقر به طور معمول عبارت است از تفکیک افراد فقیر از 
ي حداقل قابل قبولی از هایی استوار است که براي تهیهبر پایه سطح معینی از درآمدها یا هزینه

ها بر حسب هزینهاین . رسدمواد غذایی و دیگر ملزومات اجتناب ناپذیر زندگی، ضروري به نظر می
یابند و به طور کلی از موازین کشورها و حتی برحسب مناطق مختلف یک کشور معین، تغییر می

به همین علت است . دنپذیرهاي خاص هر محل تاثیر میها و سلیقهفرهنگی و آداب و رسوم، عادت
ق شهري و روستایی که نه فقط براي هر کشور بلکه براي هر منطقه از هر کشور، به ویژه براي مناط

، اجتماعی و فرهنگی محل مورد هاي اقتصاديتهیه نوعی خط فقر مخصوص و متناسب با ویژگی
. یابدضرورت مینظر

خط فقر مطلق و نسبی-3-1- 2
خط فقر مطلق در طول زمان و فضا ارزش .معموالً بین خط فقر مطلق و نسبی تفاوت وجود دارد

گاهی اوقات خط. آیدط فقر نسبی از مخارج متوسط بدست میواقعی ثابتی دارد، در حالی که خ
د که به صورت درصدي از درآمد متوسط یا میانه محاسبه کنفقر نسبی به خط فقري اشاره می

هاي سیاستی ضد فقر باید گیريبه منظور کمک به تصمیم) 1998(به اعتقاد راوالیون . شودمی
معیار قرار دادن خط فقر . لق در نظر گرفته شودهمیشه خط فقر در فضاي رفاه و به صورت مط

هاي انجام شده در مورد فقر سازگار باشند؛ بدین معنا که با دو کند که مقایسهمطلق تضمین می
، ص 1389راغفر و همکاران، (شودفردي که سطح رفاه یکسانی دارند، به طور یکسان برخورد می

3(.

1 Ravallion
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1فقر مزمن-2-4

2015فرزندانشان تا سال به همراهآنها . ر جهان دچار فقر مزمن هستندمیلیون نفر د420حداقل 
). 65: 2007بانک جهانی، (ایجاد خواهند کردمیلیون نفر 721سهم نسبتاً بزرگی برابر با 

. ها تجربه شده استدر بیشتر سالو ی هاي زمانفقر مزمن فقري مطلق است که در بیشتر دوره
گیري دورهاي تواند منجر به شکلمیگیرد و از تداوم نابرابري در یک جامعه شکل میفقر مزمن 

هایی اسیرند که بیرون آمدن از این وضعیت را براي آنها در تلهچنین افرادي. شودي فقر تلهباطل و
از این ورابطه با غذا، مسکن و لباس را درانهایشحداقل نیازندقادر نیستاین افراد. کندمشکل می

.دنتامین کنقبیل

برند فقر صرفاً شامل درآمد یا مصرف بسیار پایین براي کسانی که در فقر مزمن به سر می
سوادي، هاي چند بعدي مانند گرسنگی، سوء تغذیه و بیبلکه در رابطه با محدودیت،شودنمی

هاي سیاسی و محرومیتهاي اجتماعی، عدم امنیت فیزیکیفقدان خدمات بهداشتی اولیه، تبعیض
ها در بین بلکه این محدودیتهاي مختلفی از افراد همگن نیستهفقر مزمن در بین گرو. است
جود دارد که زنان و دختران در بیشتر موارد احتمال باالتري و. باشدهاي مختلف متفاوت میگروه
. گیرندي فقر قرار کودکان و افراد مسن دچار فقر مزمن شوند و در تلهفقیر،

، ولی بیشترین تعداد شوند که دچار فقر مزمن هستنددر بیشتر مناطق جهان افرادي یافت می
در یک کشور فقر مزمن اغلب در مناطق روستایی . شودمربوط به مناطق جنوبی آسیا و آفریقا می

یا نشین وغهنشین و زامناطق شهري اغلب در مناطق حاشیهدر .افتددور افتاده و کوچک اتفاق می
وقوع فقر مزمن موضوعی پیچیده علل . احتمال وقوع فقر مزمن بیشتر استف هاي کثیدر محله

تعدادي از این فاکتورها اثرات . و معموالً فاکتورهاي زیادي در رخ دادن آن دخیل هستنداست
تعدادي از این . کنند و تعدادي نیز اثرات به نسبت کمتري را دارا هستندشدیدتري را ایفا می

پایین بودن رشد اقتصادي و یا عدم) 1: فاکتورها که به نسبت دیگر فاکتورها موثرتر هستند، شامل
هاي فقدان زمینه) 3. هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصاديوجود محرومیت) 2. وجود رشد اقتصادي

1 Chronic Poverty
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ناتوانی و ) 5. ي افرادناتوانی کشورها در تامین نیازهاي اولیه) 4. پیشرفت به ویژه در سنین کودکی
یجاد تواند منجر به اکه میهاي بزرگ و تکرار آنها وقوع شوك) 6. المللیضعف نهادهاي بین

).1،2008شفرد(مشکالت اقتصادي و از بین رفتن دارایی افراد و بنابراین ورشکستگی آنها گردد

2ي فقرتله-2-5

تواند میکند که فقر کنونی ي فقر بیان میتلهي نظریهند منجر به باز تولید فقر شود؟تواآیا فقر می
ي فقر تله"معتقد است که)2004(3ادایسیآزر. شدن افراد در آینده باشدعلتی مستقیم براي فقیر

. "شوداست که منجر به تداوم فقر می4خود تقویتییک ساز و کار

هاي تله.ي فقر شرایطی است که در آن افراد دچار فقري هستند که خارج از کنترل آنهاستتله
شود و از در آن اقتصاد در یک دور باطل گرفتار میکنند ور را باز تولید ودائمی میفقر شرایط فق

شود و اگر قدمی براي شکستن این تله به یک چرخه تبدیل می. بردتوسعه نیافتگی پایدار رنج می
فقر ممکن . هر فقري در هر زمانی یک تله نیست.کنددور برداشته نشود شروع به تقویت خود می

اما فقر هنگامی با خود تله به همراه دارد . ن حالت خارج شونداست موقتی باشد و افراد بتوانند از ای
یابد و موقعیتبرد، در این شرایط فقر پرورش میهاي فقیر را تحلیل میاي تالش" دور باطل"که 

).٢٠٠٨، 5ماتسویاما(د گردمساعدتري براي بروز فقر خلق می

هاي زندگیدر دستیابی به نیازتواند خود را توانمند هر شخص، فرد میيبسته به شرایط اولیه
ي فقر قرار افرادي که درون تله.ببیند، و یا دامنگیر فقر شدیدي گردد که مطلقاً اجتناب ناپذیر است

باشند و به تناسب آن، این شرایط ي بدي میکسانی هستند که داراي شرایط اولیه، گیرندمی
فقر و دائمی شدن آن و منجر به تداوم و پرورشگذاردي افراد تاثیر منفی میآیندهاسفناك بر روي

افرادي هانظریهبر اساس این .اي استحد آستانهي فقر مبتنی بر یک تلههاينظریهبیشتر . شودمی
ر و زید که درآمد آنها بسیار پایین استاغلب کسانی هستن،شوندفقر گرفتار میي که درون تله

١ Andrew Shepherd
2 Poverty Trap
3 Azariadis
4 Self-reinforcing
5 Matsuyama
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چنین افرادي قادر نیستند حداقل احتیاجات غذایی خود . گیرنداي قرار میخط فقر و یا حد آستانه
آنتمن و (باشندرا تامین کنند و یا اینکه بدلیل شرایط بد خود حتی داراي تحصیالت اولیه نیز نمی

.)٢٠٠٦، 1مکنزي

ي فقرانواع تله-2-6
به عنوان مثال تئوریهاي رشد که با تعدیل . موفق نبودندفرضیات همگرایی از نظر تجربی تا حدودي 

دادند که چرا برخی از کشورها عملکرد خوبی دارند ولی برخی مدل رشد سولو و سوآن توضیح می
کند که تفاوت بین توسعه هاي پرطرفدار استدالل مییکی از مدل. اندبسیار ضعیف عمل کرده

گرچه تغییرات فنی به تنهایی . زا توضیح داددرونزا یا برونهاي فنی، توان با پیشرفتیافتگی را می
هاي فقر موضوعی که اخیراً به آن توجه شده است مفهوم تله. توضیح دهنده این تفاوت نیست

هاي تئوري تله. توان گفت که این مفهوم دقیقاً در نقطه مقابل فرضیات همگرایی استمی. باشدمی
دهد که چرا برخی سوآن توضیح می-از یک مدل ساده رشد سولوفقر در تالش است تا با استفاده
.دهنداند در حالیکه دیگران در پیشرفت مسابقه میاز کشورها رکود را تجربه کرده

هاي فقر بیان شده است و هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی در قسمت پایین دو نوع از تله
.گیردقرار می

2فنیيتله- 6-1- 2

به سرعت مشخص شد 1940ي کند در دههبیان می) 1953(به نقل از نورکس ) 1388(پاك نیت 
کنند، همچنان فقیر هستند و هنوز توان انداز میکه ملل فقیر با اینکه هر آنچه در توان دارند پس

توافق عامی پدید آمد که کشورهاي توسعه نیافته . سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي را ندارند
اندازهاي پایین و اند، که شامل یک دور باطل از پسگرفتار شده» ي فقرتله«ماالً در یک احت

. گذاري استهاي اندك سرمایهفرصت

1 Antman & Mckenzie
2 Technological Trap

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 



19

تقسیم نیروي کار «را درباره اینکه چطور 2اندیشه قدیمی آدام اسمیت1928در سال 1الین یانگ
این اندیشه . ا به مفهوم رشد اضافه کردرا دوباره مطرح و آن ر» توسط اندازه بازار محدود شده است

هاي فزاینده نسبت به مقیاس در خلق و پشتیبانی نرخ سریع در اهمیت اثرات خارجی و بازدهی
. مانندهاي فزاینده مدیریت نشوند عقب میمللی که براي رسیدن به بازدهی. کندرشد را پررنگ می

.شوندنائل میآنهایی که موفق شوند، به جهش در تمام سطوح زندگی 

5، در کنار نورکس)1949(4، هانس والترسنیگ)1961و 1943(3رودان-پائول روزنشتین

این اندیشه را براي توسعه مناسب ) 1960(7، والت و تیمن روستو)1957(6، گونار میردال)1953(
پیوندد که یک میهاي فزاینده تنها زمانی به وقوعآنها چنین استدالل کردند که بازدهی. دانستند

آنها معتقدند که کشورهاي فقیر در یک تله گرفتار . اي از تولید سرانه برسدملت به سطح آستانه
در عوض ملل موفق . برساننداند خود را به باالي آن سطح آستانهاند چرا که تاکنون نتوانستهشده

اند که به سرمایه منتفع شدهدر حال توسعه، از برخی از نکات اخیر ناشی از تزریق وسیع و کالن
بنابراین توسعه . اي و بعد از آن، جهش، کافی استتنهایی براي پرتاب آنها به باالي سطح آستانه

باشد، خواه این آنها براي ملل توسعه نیافته از طریق بازآفرینی فشار بزرگ به صورت مصنوعی می
.گذاري دولت باشدحالت با جریان سرمایه خارجی یا تامین وام براي سرمایه

. سوآن با یک تابع تولید غیرخطی نشان داد-توان این مفهوم را در یک مدل ساده سولومی
هاي فزاینده نسبت به مقیاس بحث اصلی این است که تابع تولید یک بخش میانی دارد که بازدهی

فزاینده نسبت به مقیاس را هاي بازدهی) 1-2(دهد، بدین گونه که تابع تولید در نمودار را نشان می
. هاي ثابت وجود دارددهد و در بیرون از این فاصله بازدهینشان میو بین مقادیر بحرانی 

:هاي مختلف به صورت زیر بیان داشتهاي تابع تولید را در دامنهتوان ویژگیبه این ترتیب می

1 Allyn Young
2 Adam Smith
3 Paul Rosenstein-Rodan
4 Hans Walter Singer
5 Ragnar Nurkse
6 Gunnar Myrdal
7Walt Whitman Rostow
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 < 0 0 < k < kaبراي

  (k)  > 0 ka< k < kbبراي

 < 0 kb< kبراي

چهار ) 1- 2(در نمودار . گردداستنباط می) 1- 2(مشخصات تله فنی بطور واضح از روي نمودار 
O ،1تعادل وجود دارد 

∗ ،2
∗ ،3

1که از بین اینها . ∗
3و ∗

2و Oپایدارند در حالیکه ∗
∗

تر از شروع کند که پایینمبناي آن این است که اگر کشوري با نسبتی از کار و سرمایه. ناپایدارند
2
1باشد ناخواسته نزدیک به نسبت تعادلی ∗

- اگر نسبت کار. شود که تعادل پایدار استمی∗
2اولیه باالي سرمایه

3تر باشد آنگاه آنها به تعادل پایدار مطلوب∗
بنابراین . شوندمینزدیک∗

2نسبت 
تواند زمینه ساز جهش اقتصادي باشد و به تعادل اي است که دستیابی به آن میآستانه∗

.پایدار برسد

تله فنی): 1-2(نمودار 

شود که ملل توسعه یافته در چنین استدالل می. مطرح شد» 1فشار بزرگ«به این ترتیب مفهوم 
اند که آنها را مند شدهگذاري کالن بهرهدر سرمایه» فشار بزرگ«برخی از نقاط از تاریخ خود از یک 

1 Big Push
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2به باالي لبه 
سوآن آنها را به تعادل پایدار -مند مدل سولوپرتاب کرده و سپس نیروهاي قاعده∗

3باالتر 
1محروم ماندند و لذا در حدود » فشار بزرگ«ملل توسعه نیافته از تجربه این . درانمی∗

∗
هاي ملل در حال تالش. البته این عقب ماندگی آنها به معناي عدم تالش آنها نیست. زدنددر جا 

گذاري خصوصی و عمومی بسادگی هاي سرمایهسرمایه با طرح-توسعه براي باال بردن نسبت کار
تماال ملل عقب مانده اح. هاي صورت گرفته کافی نبودندگذاريکارساز نبودند چرا که مبالغ سرمایه

1توانند خود را به باالي می
2توانند به باالي آستانه برسانند اما نمی∗

براي این منظور . برسند∗
هاي سیاسی محدودي براي مللی که در اشکال مختلف تله فنی گزینه. نیاز است» فشار بزرگ«یک 

تواند اندازها احتماالً مینخست این است که موقتاً افزایش نرخ پسگزینه. اند وجود داردگرفتار شده
و ) 2-2(مخصوصاً با در نظر گرفتن نمودار . به عنوان یک گزینه سیاسی در این مورد به کار رود

1داریم که در نسبت تعادلی 1انداز فرض این که ما کشوري با نرخ پس
براي . زنددر جا می∗

در موقیعتی 2به 1اندازها از پسرخاینکه آن را به یک فشار بزرگ تبدیل کنیم یک افزایش در ن
4که تنها یک تعادل پایدار داریم منجر به آن خواهد شد که در تعادل باالتري در 
.قرار گیریم∗

اندازافزایش موقتی در پس): 2-2(نمودار 
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1سرمایه را به سرعت از -تا مدتی، این ملت نسبت کار2انداز در با حفظ نرخ پس
4به ∗

∗
- اگر نسبت کار. انداز براي همیشه نیستبه هر حال نیازي به حفظ این نرخ پس. دهدافزایش می
2سرمایه به 
کاهش دهد، و اکنون کشور 1برگردد، این ممکن است که نرخ سرمایه را به ∗

3سرمایه، -چرخشی در اطراف نسبت باالي کار
به سوآن -، دارد و ناخواسته توسط خواص سولو∗

انداز راهی براي این است که یک ملت بنابراین افزایش موقتی در نرخ پس. کندسمت آن تغییر می
.خود را از تله فنی دور نگه دارد

این حالت . راه دیگر فرار از تله فنی این است که به طور موقت نرخ رشد جمعیت را پایین آورند
1تواند با کاهش موقتی در رشد جمعیت از ت مییک مل. نمایش داده شده است) 3-2(در نمودار 

4را به سمت پایین چرخش دهد، در نتیجه نسبت خیلی باالي ، منحنی 2به 
را به عنوان ∗

گردد و توسط رشد قبلی جمعیت به آرامی به حال اول برمی. تنها نسبت تعادل پایدار داشته باشد
2باالي هاي سولویی بطور طبیعی اقتصاد بهپویایی

.شودانتقال داده می∗

موقتی در نرخ رشد جمعیتکاهش ): 3-2(نمودار

ي فقر این است که سرانجام کشورهاي مختلف ممکن است ي تلهمشخصه مایوس کننده
به . هاي رشد یکسانی را به نمایش بگذارندهاي پایدار مختلفی داشته باشند اما هنوز نرختعادل
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1یک کشور فقیر در تعادل پایدار ) 1-2(عبارت دیگر، در نمودار 
و یک اقتصاد غنی در تعادل ∗

3پایدار 
هاي رشد مشابهی را در متغیرهاي سطحی داشته باشند و هیچ رشدي تواند هنوز نرخمی∗

. به طریقی این نتیجه شبیه مورد همگرایی شرطی است. در متغیرهاي سرانه نداشته باشند

پردازان اخیر توسعه، تصمیم توان این نتیجه را نادیده گرفت اگر، پیرو دالئل نظریهه سادگی میب
یعنی، اگر فرض کنیم . هاي بازدهی نزولی را از تابع تولید حذف کنیمبگیریم که به سادگی بخش

:که

 < 0 0 < k < kaبراي

 (k) 

 > 0 ka< kبراي

هاي نشان داده شده است، در این مورد، بازدهی) 4-2(طور که در نمودار در این صورت همان
.به سمت راست وجود داردفزاینده از 

هاي فزاینده بدون همگراییبازدهی): 4-2(نمودار
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2پیامد این تعدیل این است که اگر فقط یکبار ملتی آستانه 
را رد کند، براي همیشه رشد خواهد ∗

اي گرفتار شده است که در تعادل پایدار پایین خود در آن درجا بنابراین یک ملت فقیر در تله. کرد
، در )معناي حقیقی رکود(هاي سرانه تجربه نخواهد کرد خواهد زد و هیچ رشدي را در نسبت

تعادل پایدار، براي همیشه پس از این حالیکه درآمد سرانه یک کشور غنی، بدون هیچ اجباري با 
هاي رشد ملل فقیر در چنین وضعیتی هیچگونه همگرایی بین نرخ. نسبت بحرانی رشد خواهد کرد

.و غنی وجود ندارد

1ي جمعیتیتله-6-2- 2

اي است ي فقر، تلهکند نوع جالب دیگر از تلهبیان می) 1953(به نقل از نورکس ) 1388(پاك نیت 
هاي جالبی براي این یک تفسیر در مدل متعارف است که درس. آیدکه توسط جمعیت بوجود می

- ولوسمدل در . کندي فقر را ایجاد میي تکنولوژي، تلهتوسعه دارد چرا که بدون هیچ فرضی درباره
هاي کالسیک به هرحال در مدل. شودزا در نظر گرفته میسوآن، نرخ رشد جمعیت به صورت برون

، فرض کرده بود که )1798(2رابرت مالتوس. زا استشود که رشد جمعیت درونرشد یادآوري می
شد یافت، نرخ ربویژه اگر درآمد سرانه افزایش می. نرخ رشد جمعیت به درآمد سرانه بستگی دارد

.ي گذار جمعیت استاین نظریه موسوم به نظریه مالتوس درباره. یافتجمعیت نیز افزایش می

ها پیروي کرد او از کالسیک. گذار جمعیتی مالتوس را در مدل خود معرفی کرد) 1956(3سولو
منفیnیابد، یعنی و پذیرفت که وقتی درآمد سرانه بسیار کاهش یابد آنگاه جمعیت کاهش می

.یابدمییابد، رشد جمعیت نیز افزایش اما وقتی درآمد سرانه افزایش . شودمی

yواستyتابعی از nرشد جمعیت آنجائیکهاز  =  (k)آنگاه جمعیت بطور مستقیم است ،
n، یعنی شودمیسرمایه- کارتابعی از نسبت  = n(k) .توان رابطه جمعیتی را با تعریف مقادیر می

:خالصه کردوبحرانی

1 Population Trap
2 Robert Malthus
3Solow
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 < ٠ ٠ < k < kaبراي

n = n(k)  > ٠ ka < k < kbايبر

 < ٠ kb < kبراي

ایم، گذاري غیرخطی بدست آوردهمفهوم این گذار جمعیتی این است که ما یک منحنی سرمایه

ir = n(k)k با شروع از مبدا ما شاهد این هستیم که. رسم شده است)5-2(که در نمودار
کند، در ابتدا با یک نرخ فزاینده، و یابد، بعد از آن شروع به افزایش میکاهش میجمعیت تا 

.کندبرسد، بعد از آن جمعیت دوباره شروع به کاهش میبهنرخ کاهنده، تاسپس با یک 

ي جمعیتیتله): 5-2(نمودار

o: ، سه تعادل داریم)5-2(توجه داشته باشید که در نمودار  , k1* , k2* . در حالیکه فقطk1*

مبدا وبینکه ماسرمایه-کاربنابراین براي هر نسبت . هر دو بی ثباتند*k2با ثبات است، مبدا و 
k2* باشد، سیستم تمایل دارد که بهk1*بر این است که اگر کشوري با ضدر اینجا نیز فر. برگردد

برسد، پس از آن یک افزایش مداوم *k2سرمایه-کاربتواند به باالي نسبت » فشار بزرگ«اعمال 
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هاي در این مدل گذار جمعیتی، همگرایی در سطوح و نرخ. مد سرانه را تجربه خواهد کرددرآدر 
.رشد بین کشورهاي غنی و فقیر وجود ندارد

و ) 1957و 1954(1ستینلیبمالتوس در نظریه توسعه توسط هاروي » معیتیتله ج«داستان 
.مورد تاکید قرار گرفته است) 1956(2نلسون

ي بین رشد جمعیت و درآمد سرانه را نشان به هر حال الزم به ذکر است که شواهد رابطه
المللی ملی و بینهاي بهداشتتوان علت رشد جمعیت را تالشتر، میبه طور صریح. دهندنمی

نسبت داد که در چند دهه گذشته براي پایین نگه داشتن نرخ مرگ و میر و بهبود نرخ زاد و ولد در 
اي هم وجود داشته باشد، رشد جمعیت امروز اگر رابطه. کشورهاي عقب مانده صورت گرفته است

.همبستگی بیشتري با توزیع درآمد دارد تا با سطوح درآمدي

ي فقرتلهارساز و ک-2-7
ي فقر فراهم مبنایی را براي توضیح تئوري تلهيهاي چندگانه در توزیع پویاي درآمدتعادلنظریه

ي سطوح متفاوتی از رشد اقتصادي در بین افراد، هاي باثبات باال و پایین نشان دهندهتعادل. کندمی
گروههایی که در سطوح پایین تعادلی در توزیع درآمد قرار دارند . ها هستندخانوارها، مناطق و ملت

،3هین(باشندي فقر میه عبارتی دچار عدم توسعه یافتگی یا تلهزیر خط فقر قرار داشته و یا ب
2011( .

که منجر به ایجاد دور باطل و عدم توسعه استاقتصاد ي فقر یک شرایط خود تقویتی در تله
ي فقر به صورت پویا مورد هاي زیر تلهدر مدل. )2011، 4ماتسویاما(شودیافتگی در اقتصاد می

ي شود تا ما نتوانیم تلهي فقر نادرست بوده و باعث میزیرا بررسی ایستا از تله.گیردبررسی قرار می
.هاي موقتی مانند رکود یا بحران مالی تشخیص دهیمفقر را از حالت

1 Harvey Leibenstein
2 R. Nelson
3 Hein
4Matsuyama
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. نشان داده شده استبا متغیر فرضی tي ي فقر حالتی از اقتصاد در دورهجهت بررسی تله
. تر استبیانگر این مطلب است که اقتصاد توسعه یافته،باالتر باشدxهر چقدر مقدار متوسط 

1و به صورت است ي مورد نظر به صورت پویا فرض شده معادله = ( شرایط . باشدمی(
اگر شرایط اولیه بد باشد در این صورت به مرور زمان این . فرض شده استاولیه براي هر فرد 

اي که بر اقتصاد حاکم است اما اگر شرایط اولیه. آیدمیبه صورت دائمی درشرایط بدتر شده و فقر
.شودي فقر دور میتر شده و از تلهمناسب باشد در این صورت اقتصاد روز به روز پیشرفته

.ي فقر مورد بررسی قرار گرفته استهاي مختلفی از مکانیسم تلهدر قسمت زیر حالت

حالت اول- 1- 7- 2
در . ي فقر در آن وجود نداردکه احتمال وقوع تلهاستاز اقتصاد ي وضعیتیدهندهحالت نشاناین 

)تابع ) 6-2(نمودار  ي رشد متوازن هندهدنشان°45خط (قرار دارد °45همواره باالي خط (
1بر روي این خط همواره در تمامی نقاط در اقتصاد است،  از این رو اقتصاد دائماً ) است=

)ي تابع با گذر زمان فاصله. در حال رشد است بیشتر شده و اقتصاد توسعه °45از خط (
.ي فقر به دور استتوان گفت که چنین اقتصادي همواره از تلهبنابراین می. شودتر مییافته

شود همگرا ∗به سمت، ي از شرایط اولیهاقتصاد همواره تمایل دارد) 7-2(در نمودار 
در این نمودار فرض بر این مطلب است . ي فقر وجود ندارددر این حالت تله). مانند مدل رشد سولو(

∗کند تا به حالتهمواره مناسب بوده و اقتصاد رشدي آرام را طی میيي اقتصادکه شرایط اولیه
.که حالت توسعه یافته در اقتصاد است همگرا شود
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)7-2(نمودار )                                                                 6-2(نمودار

حالت دوم-2- 7- 2
در .خواهد بوداي باالي حد آستانهازي شروعنقطه، باشدي اقتصادي مناسب شرایط اولیهاگر

اقتصاد در این وضعیت.دور شودي فقر و از تلهکندتواند رشدي آرام را طیاقتصاد میشرایطاین 
شرایط اما اگر. رسدمیی مناسبوضعیتدر کند یا اینکه به حالت سکون براي همیشه رشد می

در این صورت ، گیردمیقرار اي اقتصاد در زیر حد آستانهي نامناسب باشد،ي اقتصاداولیه
بنابراین .شودیافتگی پایدار میبدتر شده و اقتصاد دچار عدم توسعهروز به روز شرایط اقتصادي 

این حالت وضعیتی از اقتصاد را .یابدگیرد و فقر تداوم میقرار میاقتصاد براي همیشه پایین 
.شودمیي فقر تلهدچاردهد که در آن اقتصاد نمایش می

- 2(نمودار در . د به شرایط اولیه وابسته استعملکرد بلندمدت اقتصا)9- 2(و ) 8- 2(در نمودار 
بنابراین در این وضعیت اقتصاد در تله به حالت سکون در .ي اقتصاد نامناسب استط اولیهشرای)9

همواره در ي خودبدلیل شرایط بسیار بد اولیهاقتصاد در این نمودار.سطح پایین همگرا خواهد شد
باشد تا به ت و نوسان میدر حال حرکدر زیر این حد دائماً گیرد و قرار میاي زیر حد آستانه

در این . شود که خارج از کنترل استاما دچار فقري می،نحوي خود را از این وضعیت نجات دهد
و در آن اقتصاد در تله به یک چرخه تبدیل شده،اي به همراه خواهد داشتوضعیت فقر با خود تله

در این شرایط فقر پرورش . بردشود، و از توسعه نیافتگی پایدار رنج مییک دور باطل گرفتار می
.شودفقر خلق میمساعدتري براي بروز یابد و موقعیتمی
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توان میاز این رو . اقتصاد فقیر خواهد ماند چرا که فقیر است) 9-2(و ) 8-2(در هر دو نمودار 

)9-2(نمودار)8-2(نمودار 

هايتله«است که 1اياین طبیعت خود جاودانه. باشددلیل فقر همواره تواند میفقربیان کرد که 
نمایش هر دو نمودار، تصویر بسیار خشنی را به . سازدجدا می» محدودیت رشد«را از » فقر
فقر این است که فقر هايپیام اصلی تله. تواند از این تله بگریزدکشند که اقتصاد هرگز نمیمی

.غیرممکن است، گریز از این تله استو آنچه براي اقتصاد مشکل و نیز ضرورتاًماندگار است

حالت سوم-3- 7- 2
ابتدا اقتصاد ) 10-2(در نمودار . شودنمایش داده میي فقر از تلهیضعیفدر این قسمت حالت

)و °45سپس در مسیر بین خط . کندحالتی از رکود را در طوالنی مدت تجربه می ت حرک(
شود نه یک حالت دائمی، یک حالت موقتی محسوب میموالًعماما بدلیل اینکه رکود . کندمی

خارج شده و موفق اقتصاد به کمک منابع طبیعی خود از این حالت شرایطبنابراین پس از رفع این 
به رشدي آرام ادامه تواند هموارهفقر فرار کرده و میيت اقتصاد از تلهحالدر این . شودبه جهش می

.دهد

در این شرایط . قرار گرفته استاقتصاد در حالت اولیه در زیر حد آستانه) 11-2(در نمودار 
در صورتی که اقتصاد از تمامی منابع . خارج کندوضعیتخود را از این تا در تالش استاقتصاد

1 Self- perpetuating
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مثبت سپس با یک جهش. دیک کنداي نزشود که خود را به حد آستانهموفق میخود استفاده کند 
.ي فقر خارج شوداي برساند و بنابراین از تلهخود را به باالي حد آستانهتواندمی

دهد، که در آن اقتصاد در یک وضعیت سکون در سطح پایین را نشان میحالتی )12-2(نمودار 
در هماهنگی براي یک بگریزد کهتواند از تله فقر در صورتی میدر این مورد، اقتصاد . قرار دارد

توان اگر این هماهنگی تحت برخی از تمهیدات به وقوع بپیوندد، می. تعادل باالتر موفق عمل کند
.زا نگریستهاي برونعنوان یک مدل شوكبه آن به

)11- 2(نمودار )                                                      10-2(نمودار 

)12-2(نمودار 
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حالت چهارم-4- 7- 2
ر غیرخطی از توزیع پویاي چند نمودابا استفاده از)13-2(نموداردر ) 2006(1مکنزيآنتمن و

که ده استفرض شدر این نمودار . ي فقر را مورد بررسی قرار دادنددرآمدي احتمال وقوع تله
.وابسته استt-1يدورهبه درآمد tي درآمد دورههمواره 

ولی .خانوارها داراي یک الگوي پویاي درآمدي به صورت غیرخطی هستند)الف(در نمودار
همواره منحنی در این حالت . رو نخواهند شدي فقر روبهدهد که خانوارها با تلهشواهد نشان می

وجود نداردي فقر وقوع تلهگاه احتمال قرار دارد و بنابراین هیچ°45باالي خط يتوزیع درآمد
tي درآمد دورهي رشد متوازن است که در تک تک نقاط بر روي آن مقدار نشان دهنده°45خط (

در این حالت خانوارهایی که بر روي نمودار . )کندبا یکدیگر برابري میt-1يدورهدرآمد مقدار با 
خانوارها همواره . گیرند درآمدشان در بلندمدت همواره بیشتر از مقدار متوسط استقرار می)الف(

احتیاجات ک جامعه هستند و همیشه قادرندسطح متوسط زندگی در یسطحی باالتر از داراي 
.ضروري خود را تامین کنند

ه نمودار از سمت باال در صورتی ک. دهدي فقر را نشان میحالتی کالسیک از تله)ب(نمودار 
t-1يدورهخانوار از درآمد tي درآمد دورهرا قطع کند، در این صورت در تمامی نقاط °45خط 

. ي فقر و فقر مزمن وجود نخواهد داشتبا تلههابیشتر خواهد شد، بنابراین احتمال روبرویی خانوار
اما . بیشتر از مقدار متوسط آن استزیرا در تمامی نقاط همواره مقدار درآمد خانوار در بلندمدت 

در این حالت درآمد خانوار در بلندمدت .را قطع کرده است°45از سمت پایین خط )ب(نمودار 
تعریف به عنوان خط فقراي حد آستانهنمودار ایندر.همواره کمتر از مقدار متوسط آن است

این حد آستانه بیانگر مقدار احتیاجاتی است که یک خانوار براي زندگی به آن شده است که
t-1يدورهبا درآمد tي درآمد دورههمواره مقدار °45از طرفی در این نقطه از خط . نیازمند است

آن رشد ي یک حالت پایدار اقتصادي است که دراین نقطه نشان دهنده. کندبا یکدیگر برابري می
ي خانوار در باالي این حد قرار بگیرد خانوار از در صورتی که درآمد اولیه.باشددي متوازن میاقتصا

ي خانوار مناسب این حالت به معناي آن است که شرایط اولیه. شودي فقر دور میفقر مزمن و تله

1 Antman & Mackenzie
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بگیرد، در صورتی اما اگر درآمد خانوار در زیر این حد قرار . شودي فقر دور میبوده و خانوار از تله
خانوار به مرور زمان از درآمد tي درآمد دورهباشد و اي که درآمد او در بین حد آستانه

نزدیک حالت پایدار اقتصاديکند خود را به شود، بنابراین خانوار سعی میبیشتر میt-1يدوره
قرار بگیرد در این صورت ي قطهاما اگر درآمد خانوار در زیر ن. ي فقر دور شودکند تا از تله

بنابراین به مرور زمان خانوار دچار فقر مزمن و در .کندز به روز شروع به کاهش میدرآمد خانوار رو
آن قرار دارد اي که خانوار در اولیهن است که شرایط این حالت به معناي آ. شودفقر میينتیجه تله

از این حالت خارج شود و دچار فقر مزمن و در نیستبنابراین خانوار قادر .شرایط نامناسبی است
.شودي فقر مینهایت تله

ي فقر به عنوان مثال خانواري که در تله: توان این شرایط را بهتر توضیح دادمیساده با یک مثال 
اما بدلیل نداشتن مشابه با دیگران استt-1يدورهگیرد خانواري است که داراي درآمد قرار می

او و در نهایت درآمد آتی او بسیار کاهش tي درآمد دورهسالمتی یا توانایی الزم یا شغلی مناسب 
اي ستانهاما خانواري که در باالي حد آ. شودي فقر مییابد و بنابراین خانوار دچار فقر مزمن و تلهمی

داراي شرایط شغلی با دیگران،شابهمt-1يدورهست که با درآمد اگیرد خانواريقرار می
. شودي فقر دور میبنابراین او براحتی از تلهوو توانایی باالتر استترمناسب

صد خانوار در این حالت با احتمال صددر. هددي فقر را نشان میحالتی حتمی از تله)ج(نمودار 
بسیار پایین بوده و همواره در زیر خط فقر درآمد خانوارها در این حالت . گیردفقر قرار میيدر تله

.توانند حداقل احتیاجات خود را بدست آورندقرار دارند و نمی

خانوارها در این حالت قادر به . ي تقاطع تعادلی در زیر خط فقر قرار داردنقطه)د(نمودار در
.گیرندي فقر قرار میي خود نیستند و بنابراین در تلهتامین مایحتاج اولیه
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هاي غیرخطی درآمدهاي مختلف از پویاییي فقر در حالتبررسی احتمال وقوع تله): 13- 2(نمودار 
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ي فقر ي فقر است و در صورتی تلهحالتی کالسیک از تله) ب(منحنی . وجود نداردي فقر وقوع تله
ي فقر را حالتی حتمی از تله)ج(نمودار . قرار بگیرددهد که درآمد خانوارها در زیر رخ می

در خانوارهاي تقاطع تعادلی در زیر خط فقر قرار دارد و بنابرایننقطه)د(نمودار در . هددنشان می
)2006، 1آنتمن و مکنزي.گیرندي فقر قرار میتله

رویکرد بدیهی از تحرك درآمدي-2-7

، )1998(3، معصومی)1992(2ي تحرك درآمدي توسط آتکینسونهاي متعددي در زمینهبررسی
گران بر روي یک تعریف ویژه از تحلیل. ارائه شده است) 1999(5و فیلد و اوك) 1992(4سوالن

1 Antman & Mackenzie
٢ Atkinson
٣ Maasoumi
٤ Solon
٥ Fields and Ok
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1 Antman & Mackenzie
٢ Atkinson
٣ Maasoumi
٤ Solon
٥ Fields and Ok
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در مقدار درآمدي است که هر فرد »تحرك درآمدي«آنها معتقدند . تحرك درآمدي اتفاق نظر دارند
تحرك درآمدي از مطالعاتی که ي در این حالت، مطالعه. کنددو یا چند نقطه از زمان دریافت می

مطالعات صورت گرفته بر روي فقر مبتنی بر . شودد متمایز میگیرصورت میبر روي فقر صرفاً
.بررسی مقاطعی نامشخص است

یک افرادي مشابه و یا گروهی مشخص در ي، مطالعهي تحرك درآمديمبناي اصلی مطالعه
دقیق، چارچوبی در نظر گرفته شده است که در آن يبه منظور مطالعه.در طی زمان استجامعه 
.باشد١=<nتعداد جمعیت است و باید n. شودنمایش داده میي توزیع درآمدي با جامعه

=فرض کنید  ( 1, … . , این بردار واحدهاي فردي .، بردار درآمدي در سال اولیه باشد(
به طور معمول در این بردار واحدهاي . شونددهد که در طول زمان ردیابی میمشابهی را نشان می

شرط . شوندفردي بر اساس درآمد دریافتی در اولین سال از کمترین به بیشترین درآمد مرتب می
بر اساس . ي نیز حفظ گردندهاي بعدالزم در این روند این است که واحدهاي فردي مشابه در سال

=مطالب بیان شده در قسمت باال  ( 1, … . , ) هاي بردار درآمدي در سال. است∋
=بعدي توسط  ( 1, … . , شود آن آنچه در مبحث تحرك بیان می. شودنمایش داده می(

لگوي تحرك است که درآمد فرد در طی زمان در حال تغییر است و این تغییرات توزیعی در ا
زمانی بیشتر هاي دورهتر در در دو دوره از زمان یا به طور عمومی→درآمدي توسط مدل 

→توسط مدل → → نیز m(x,y)توسط →به طور کلی مدل . شودمعرفی می,⋯
.شودنمایش داده می

بر اساس چارچوب مشخص شده در قسمت باال، شاخص تحرك به صورت یک تابع پیوسته 
:شود که به صورت تعریف می ٢ → Rتوان بیان کرد با استفاده از این تفسیر می. است

)دهد اگر نشان می→تحرك بیشتري را نسبت به →تغییرات  , ) ≥ ( , )
کنیم که براي توضیح مختصر نظریه تحرك درآمدي از یک حالت چند بعدي استفاده می. باشد

:تغییرات درآمدي آن به صورت زیر است
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١. x = (١,٣)            (١,٣)
٢. x = (١,٣)            (٣,١) = y
٣. x = (١,٣)            (٢,٢) = z

دهد؟ در پاسخ به این ت به دیگران نمایش میکدام یک از تغییرات توزیعی تحرك باالتري را نسب
گران همبستگی بین توزیع درآمد اولیه و ثانویه را مبناي توان گفت بیشتر تحلیلسوال می

تري براي اي نیز از شاخص سادهعده. دهندشان براي انتخاب توزیع با تحرك باالتر قرار میتصمیم
)به صورت این شاخص . کنندگیري تحرك استفاده میاندازه , ) = 1 − ( , است که (

)در تابع  , ) 1(ي در روند شمارهبر اساس مقدار . داراي همبستگی هستندyو xضرایب (
)0ي حاالت صفر است یعنیع تحرك در همهواحتمال وق , ) این نتیجه به دو دلیل . =
دهد و بنابراین هیچ تغییرات درآمدي رخ نمیهیچ گونه ) 1(ي اول، در روند شماره. آیدبدست می

بر ي فرد کامالًدوم، در این روند تغییرات درآمد ثانویه. گیردگونه تحرکی بین آنها صورت نمی
ي یک وابستگی زمانی کامل بین دهندهدر واقع این حالت نشان. گردداساس درآمد اولیه تعیین می

. نه، این حالت همیشه برقرار نیستمتاسفا. ي فرد استدرآمد اولیه و ثانویه

، کندتجربه می) 3(نسبت به حالت را تحرك بیشتري ) 2(حالت ،)3(و ) 2(هاي حالتبین در 
همچنین بر . زیرا در این حالت تغییرات درآمدي در حالت اولیه نسبت به حالت ثانویه باالتر است

=1<2این صورت کهتوان این حالت را تصدیق کرد، به نیز میاساس  ( , )( , ) = .
که در این روند بین دهدرخ می) 2(رگتري نسبت به حالت تنها در صورتی تحرك بز) 3(در حالت 

یک ) 2(در حالی که در حالت . ه باشدگونه همبستگی وجود نداشتدرآمد اولیه و ثانویه هیچ
xبین ضرایب ر حالتی که عدم همبستگیدي بنابراین رابطه. شودهمبستگی کامل مشاهده می

|بنابراین براي بررسی این حالت از معیار . جوابگو نخواهد بود،وجود داردyو  |( , ) = 1 − | ( , را مورد ثباتی درآمد یک فردمعیار تحرك درآمدي میزان تحرك و بی. شوداستفاده می|(
پذیري ثباتی اقتصادي و آسیبارتباط بین بیتوانبا استفاده از این معیار می. ددهآزمون قرار می

.نسبت به فقر را مورد بررسی قرار داد

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 



36

1گیري تحرك درآمديهاي اندازهمفاهیم و شاخص-2-8

اند، ي تحرك درآمدي صورت گرفتهمعتقد است اکثر مطالعات تجربی که در زمینه) 2001(2فیلد
کنند و از این طریق بندي میهایی گروهاركها یا چدرآمدهاي اولین و آخرین سال را درون صدك

آتکینسون و . کنندنرخ عدم تحرك و متوسط تحرکات باال و پایین درآمدي را محاسبه می
در مطالعات خود ضریب همبستگی بین اولین و آخرین سال درآمدي را به ) 1992(3موریسون

ي تحرك بین نسلی کشش جهت محاسبه) 1999(4سوالن. عنوان تحرك درآمدي در نظر گرفتند
کند ضریب بدست آمده اثرات لگاریتم درآمدي کودکان وي بیان می. کندنسلی را محاسبه میبین 

.بر روي لگاریتم درآمدي والدین است

در این . کنندگیري میهاي مختلفی از تحرك درآمدي را اندازههاي مختلف حالتشاخص
مورد درآمديتحركگیري اندازههاي از شاخصقسمت سعی شده است تا پنج حالت مختلف

.بررسی قرار گیرد

ی تحرك افراد را در توزیع حرکت وضع. است5اولین شاخص مربوط به شاخص حرکت وضعی
مورد بررسی قرار ) ها و طبقات درآمديها، صدكدهک(هاي گوناگون در موقعیتشان درآمدي

را تجربه خواهد کرد که گوناگون تحرك وضعیهايدر صورتی یک فرد در موقعیت. دهدمی
گیري اگر تحرك وضعی در بین یک گروه اندازه. ها یا طبقات درآمدي او تغییر کندصدكها،دهک

تر از تحرك آید بسیار باالتر و وسیعکه در بین یک گروه بدست مییشود در این صورت تحرک
تحرك وضعی انجام داده بندي جامعی از شاخصطبقه) 1983(6کینگ. وضعی فردي خواهد بود

):وي این شاخص را به صورت فردي ارائه کرده است. است , ) = 1 − − ∑ | |( )1 (1-2)

١ Income Mobility
٢ Fields
٣ Atkinson and Morrisson
٤ Solon
٥ Positional movement
٦ King
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است البته در صورتی iسطح درآمد فرد دهد، میزان عدم تحرك را نشان میي باال در معادله
)و . تغییر نکرده باشد→که در روند مدل  .استyمتوسط درآمدي فرد در توزیع (

حرکت سهمی در . مشروط به وقوع شرایطی دیگر است1مشابه با حرکت وضعی، حرکت سهمی
بنابراین یک فرد . کاهش یابددهد که درآمد فرد با یک نسبت متوسط افزایش و یاصورتی رخ می

اش تحرك سهمی باال یا پایینی را تجربه خواهد کرد، حتی اگر موقعیت او درون توزیع درآمدي
تحرك سهمی در یک گروه میزان تغییرات سهمی افراد را در آن گروه نشان . تغییر پیدا نکند

ر مطلق متوسط شاخص جالب توجه از تحرك سهمی در یک گروه که بر اساس مقدا. دهدمی
:باشد، به صورت زیر ارائه شده استتغییرات سهمی می

( , ) = 1 ∑ −1 )2-2(

.هستندxوyبه ترتیب متوسط توزیع درآمدي و ي باال در معادله

شود، شاخص حرکت درآمدي گیري تحرك درآمدي مطرح میشاخص دیگري که براي اندازه
براي توضیح . دهدثباتی و ناپایداري درآمد افراد را نشان میاین شاخص حدود بی. است2جهتیغیر 

یابد و دالر افزایش 10000بیشتر این شاخص، فرض کنید در یک اقتصاد دو نفره درآمد فرد اول تا 
ي بین این دشود که متوسط تغییرات درآمدالر کاهش یابد، مشاهده می10000فرد دیگر تا درآمد

دو شاخص . استجهتیغیرنوعی از تحركيدهندهنشاناین حالت. دالر است10000دو فرد 
ارائه شده است که به ) 1999و 1996(3توسط فیلد و اوكجهتی گیري تحرك غیربراي اندازه

:باشدصورت زیر می

1( , ) = 1 ∑ | − |1 (3-2)

و

1 Share movement
2 Non-directional movement
3 Fields and Ok
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2( , ) = 1 ∑ | − |1 )2 -4(

به میزان تغییرات درآمدي جهتیتحركدر شاخص . است1جهتیشاخص دیگر شاخص حرکت 
به عنوان مثال فرض کنید در یک . شودمیشود بلکه به مسیر این تغییرات اهمیت دادهتوجه نمی

دالر افزایش یابد و درآمد فرد دیگر به کمتر از 10000اقتصاد دو نفره درآمد یک فرد به بیش از 
شود بلکه به مسیر وجهی نمیدالر برسد، در این نوع از تحرك به تغییرات درآمدي ت10000

معموال از یک تابع خطی و محدب جهتیبراي توضیح تحرك . شودتغییرات درآمدي توجه می
تابعی محدب را بر اساس متوسط تغییرات لگاریتم درآمدي ) 1999(2فیلد و اوك. شوداستفاده می
:پیشنهاد دادند که به صورت زیر استجهتی گیري تحرك براي اندازه

3( , ) = 1 ∑ | − |1 )2-5(

این شاخص . در طی زمان است3شاخص برابرکننده درآمدهاآخرین شاخص از تحرك درآمدي
به عنوان . ودشدهد چگونه تغییرات درآمدي در بلندمدت منجر به نابرابري بین افراد مینشان می

و1)مثال در صورتی که تغییرات درآمدي از الگوي  3) → و1) پیروي کند در این صورت (5
اما اگر الگوي تغییرات درآمدي به صورت . درآمد در بلندمدت نسبت به سال پایه نابرابرتر شده است و1) 3) → (5 دهد که درآمد در بلندمدت به نسبت باشد در این صورت این الگو نشان می(1و

هر . بندي انجام داده استبر اساس این مفهوم طبقه) 2005(4فیلد. سال پایه برابرتر شده است
=:گیردقرار میبندي به صورت زیرخانوار درون این طبقه 1 − ( ( )| ( )) )2 -6(

هاي بعدي را برداري از درآمدهاي سالyبرداري از درآمد سال پایه است و xي باالدر معادله
پارامتري است که به صورت i. ي برداري از میانگین درآمدي استدهندهنشانa. دهدنشان می

1 Directional movement
2 Fields and Ok
٣ Equalizer of income
4 Fields
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= نیز معیاري از نابرابري مقطعی است که توسط ضریب جینی (0)شود و تعریف می2
.شودو یا شاخص تایل برآورد می

انواع تحرك درآمدي - 2-9
تحرك نسبی-9-1- 2

اگر . گیرده قرار میاست که اغلب اوقات مورد استفاددو مفهوم ضعیف و قوي داراي تحرك نسبی 
در این صورت تابع تعریف شده براي این حالت به اشاره کندنسبتاً قوي یمفهومبهتحرك نسبی

,m(xصورت y) = m(x, y)0های حالتتمامخواهد بود که در این رابطه در>,و در این صورت تابع اشاره کندنسبتا ضعیف یمفهومبهنسبیاگر تحركاما . است,
m(xتعریف شده براي این حالت به صورت  , y) = m(x, y)0تمامی حاالتاست و در>

با تا مشخص شودشودنسبیت مطرح میي نظریهحالتدر هر دو. است,و بوده 
اصطالح تحرك نسبی . کندرا تجربه میفرد ثابت چه میزانی از تحركیک ،درآمد نسبیاتتغییر

مثال این حالت به تحرك وضعی نیز به عنوان. گیرددر مواردي دیگر نیز مورد استفاده قرار می
کند اگر در بین اولین و بر اساس این دیدگاه یک فرد تحرك نسبی را تجربه می. کنداشاره می

.آخرین سال موقعیت او در توزیع درآمدیش تغییر پیدا کند

:به درك این موضوع کمک کندتواندمثال زیر می

1. (1,3)          (1,3)

2. (1,3) (2, 6)

3. (2, 6)          (4,12)

ها در بقیه حالت) 1(به جزء حالت . گذاردحالت باال شکل قویی از تحرك نسبی را به نمایش می
در حالت سوم تحرك . درآمد اولیه نسبت به درآمد ثانویه با یک نسبت ثابت افزایش یافته است

بخشی از درآمد تی که در تمامی روندهادر صور. بیشتري نسبت به دو حالت دیگر اتفاق افتاده است
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تمامی مدي رخ ندهد در این صورت درآاولیه به صورت ثابت نگهداري شود و تغییري در روند در
.قا مشابه بوده و برابر صفر خواهد بودحاالت میزان تحرك نسبی دقی

تحرك مطلق-9-2- 2
اولین روش .شودیان میبسه روش متفاوت اصطالح تحرك مطلق در در ادبیات تحرك درآمدي 

میزان درآمد نسبی و یا سهمی است که یک فرد ثابت در طی زمانتحرك مطلق کند بیان می
به عنوان مفهومی جهتیمدي در این روش، مفهوم حرکت درآ. دهدمیآورد و یا از دست میبدست 

ارتباط با دوم، تحرك مطلق اغلب در در روش . شودتحرك مطلق مطرح مینزدیک به مفهوم 
گرفته در زمینه تحرك غیر مطالعات صورت .گیردتغییرات مطلق درآمدي مورد استفاده قرار می

مطلق سوم، در ارتباط با تغییر ناپذیري تحرك در روش.کندبه این مفهوم اشاره میجهتی
افزایش يمدهاي اولیه و ثانویه با یک میزان مساوآدردر این دیدگاه کهشود بیان میهایی دیدگاه

,x+)به صورت تابعی که در این حالت تعریف شده است. یابندمی y+) = m(x, y)باشدمی.

ترکیبی در حالت ایستا و پویارویکرد شبه-2-10
ترکیبی به کار هاي شبههاي اقتصاد سنجی که براي تحلیل دادهدر این قسمت به بررسی روش

.شودشود پرداخته میگرفته می

او معتقد بود که در . مطرح شد) 1985(1ترکیبی توسط دیتونهاي شبهاولین مطالعه از داده
هاي مقطعی اي از دادههاي ترکیبی وجود ندارد یا بسیار کم است، اما مجموعهبیشتر کشورها داده

رار هاي مقطعی تکتوان با استفاده از بررسیبه همین خاطر او بیان کرد که می. باشندموجود می
هایی را ترکیبی نسلهاي شبهبر اساس دیدگاه دیتون داده. ترکیبی را ایجاد کردهاي شبهشده داده

در رابطه با ایجاد بر اساس پیشنهاد دیتون. کنندهاي مقطعی تکرار شده فراهم میبر اساس بررسی
=:ر بگیریدي زیر را که به صورت ایستا است در نظترکیبی ابتدا مدل خطی سادهرویکرد شبه x́ β + μ + v (7 − 2)

١ Angus Deaton
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ي متغیرهاي دهندهنشانx́دهد، افراد مشاهده شده در طول زمان را نشان میiکه در آن اندیس 
اگر بر اساس . باشدطا میجزء خvي اثرات ثابت فردي بوده و نشان دهندهμتوضیحی است، 

اند بندي شدهاي از افراد که درون هر نسل طبقهبه عنوان مجموعهcترکیبی، نسل رویکرد شبه
ي باال به تعریف شوند و سپس از افراد مشاهده شده در طول زمان متوسط گیري شود معادله

=:آیدصورت زیر درمی x β + μ + v )2 -8(

ي بعدي این اثرات در سطح نسل مطرح ي اصلی حاوي اثرات ثابت است که در معادلهمعادله
البته اثرات ثابت در طول زمان متغیر بوده و ثابت نیستند، این حالت به این دلیل رخ . شودمی
. شودگیري میقرار دارند میانگینtدر زمانcکه از تعداد متفاوتی از افراد که درون نسل دهد می

ي آن شود که نتیجهاین امر منجر به ایجاد همبستگی بین پارامتر اثرات ثابت و متغیر توضیحی می
ر کند که اگاي را مطرح میبراي رفع این مشکل دیتون فرضیه. هاي غیرثابت خواهد بودتخمین

تقریب خوبی از μتعداد مشاهدات در هر نسل افزایش یابد در این صورت می توان نوشت که  μشوداست در این صورت معادله به صورت زیر نوشته می:= x β + μ + v )2 -9(

. دهدترکیبی را به صورت ایستا مورد بررسی قرار میمدل باال رویکرد شبه

هاي پویا با لحاظ متغیرهاي تاخیري با استفاده از اما اخیراً محققین به دنبال بررسی مدل
با گسترش کار دیتون مدلی پویا ارائه داد که به صورت ) 1993(1موفیت. ترکیبی بودندرویکرد شبه

y:زیر بود ( ), = βy ( ), 1 + x́ ( ), γ + ź ( ), δ + u ( ), (10 − 2)
yکه در آن  ( دهد، را نشان میtدر زمان iزا براي افراد مقادیر مشاهده شده از متغیرهاي درون,(

yمتغیر  ( ), x́. باشدزا میمقادیر تاخیري از متغیرهاي درون1 ( زایی است متغیر اکیداً برون,(

1 Moffitt
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uکند، که در طی زمان تغییر می ( źجزء خطا بوده و ,( ( اي از متغیرهایی را نشان مجموعه,(
tي آن ي زمان بوده که دامنهنشان دهندهtپارامتر . دهد که در طول زمان ثابتندمی = ١,...,T

= i(t)است و  ١,..., Nموفیت سعی کرد . دهدن را نشان میتعداد افراد بررسی شده در طی زما
از طرفی او . ي سازگار براي پارامترها ارائه دهدتخمین زنندهیک٢SLSکه با استفاده از روش 

yمقدار متغیر  ( ), :جایگزین کردt-1در زماني آنرا با مقدار مشاهده شده1

( 1), 1 = ẃ ( 1), 1θ1 + ź ( 1), 1θ2 + w ( 1), 1 )2 -11(

.ي یک مدل پویا با لحاظ متغیرهاي تاخیري استدهندهتابع باال نشان

1993با گسترش کار دیتون و الگو برداري از مدل پویاي موفیت که در سال ) 1998(1کالدو
او در مدل خود اثرات فردي را نیز اضافه . ترکیبی را مورد بررسی قرار دادارائه شده بود رویکرد شبه

y:کرد ( ), = βy ( ), 1 + x́ ( ), γ + δ + u ( ), )2 -12(

u ( ), ~iid(o, σ2) δ ~iid(o, σδ
2 )

yکه در آن  ( x́است و tدر زمان iمتغیري وابسته براي افراد ,( ( اي از متغیرهاي مجموعه,(
uي اثرات ثابت فردي بوده و نشان دهندهδدهد، توضیحی را نشان می ( . جزء خطا است,(

)Eها کالدو فرض کرد که در تمامی دوره v ) = دهد که اثرات فردي را نشان میsاست و ٠
چنانچه بر اساس رویکرد . هستندي متغیرهاي توضیحی در مدل مرتبطبه طور بالقوه با همه

اند تعریف شود اي از افراد که درون هر نسل طبقه بندي شدهبه عنوان مجموعهcترکیبی نسل شبه
متغیرها وجود ندارد در این صورت مدل به صورت زیر گیري در و اگر فرض شود که خطاي اندازه

:شودنوشته می

1 Collado
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y∗ ( ), = βy∗ ( ), 1 + x∗ ( ), γ + δ∗ + u∗ ( ), )2 -13(

u∗ ( ), ~iid(o, σ2) δ∗ ~iid(o, σ ∗2 )
cکه در آن  = ١, ...,C وt = ٢, ..., Tگیري در متغیرها اندازهاگر در تابع باال خطاي . است

:شوندلحاظ شود در این صورت متغیرها به صورت زیر تعریف می

( ), = y∗ ( ), + ζ ( ), )2 -14(

x ( ), = x∗ ( ), + η ( ),
∗yدر تابع باال متغیر  ( ), به همین دهد شدن را از دست میمشاهده قابلیت tدر زمان 1

:آیدبرگردانده شود تابع به صورت زیر درمیترعقبیک دوره ي زمانی به خاطر در صورتی که دوره

( ), = βy ( 1), 1 + x∗ ( ), γ + δ∗ + ε ( ), )2 -15(ε ( ), = u∗ ( ), + ζ ( ), − βζ ( 1), − ή ( ), β
از روش گشتاورهاي براي تخمین پارامترها کالدو . دهدرا نشان می1ی پویاترکیبتابع باال مدل شبه

از طرفی کالدو در این مدل تمامی پارامترهاي درون نسلی را . استفاده کرد) GMM(تعمیم یافته 
.به صورت همگن فرض کرد

ترکیبی پویا را با لحاظ نمودن ناهمگنی پارامترهاي درون نسلی مدل شبه) 2004(2مکنزي
:به صورت زیر استcدر نسل iها براي افراد روند ایجاد داده. گسترش داد

( ), = α ( ) + β y ( ), 1 + x́ ( ), γ + u ( ), )2 -16(

α ( ) = α + ω ( )
1 Dynamic pseudo-panel
2 Mckenzie
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x́ ( αتصادفی است، اي از متغیرهاي مجموعه,( ( باشد که فرض اثرات مخصوص فردي می(
گیري کنیم در این میانگینcدر نسل ncاگر از افراد . شده است در طول توزیع تصادفی است

:آیدصورت زیر درمیصورت تابع به 

( ), = α + β y ( ), 1 + ω ( ) + u ( ), α ( ) = α + ω ( ) )2 -17(

yبا توجه به اینکه متغیر  ( ), yقابلیت مشاهده شدن ندارد در این صورت، متغیر 1 ( 1), 1

:آیدشود و تابع رگرسیونی به صورت زیر درمیجایگزین می

( ), = α + β y ( 1), 1 + ε ( ), )2 -18(ε ( ), = β y ( ), 1 − y ( 1), 1 + ω ( ) + u ( ),
حالتی که ناهمگنی بین پارامترها در یک نسل لحاظ شده ترکیبی پویا را دري باال مدل شبهرابطه

توان از روش حداقل مربعات معمولی و روش که میمکنزي همچنین بیان کرد . دهداست، نشان می
.ابع استفاده کردنیز براي تخمین تهاي ابزاري تخمین زننده
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فصل سوم
ي تجربی پژوهشپیشینه
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مقدمه
به دو هايپژوهشبراي این منظور . انجام شده استهايپژوهشهدف این فصل بررسی تجربی 

در کههايپژوهشاند و استفاده کردهترکیبیشبهکه از رویکردهايپژوهش. شوندگروه تقسیم می
به دو گروه هاپژوهشچنینهم. اندشدهانجام و پویایی درآمد ي فقرتحرك درآمدي، تلهيزمینه

.دنشوخارجی و داخلی تقسیم میهاي پژوهش
از ایرانانجام شده در خارجهايپژوهش-3-1

ترکیبیشبههاي استفاده از دادهانجام شده باهايپژوهش-1- 1- 3

در او معتقد بود که. مطرح شد1985در سال 1توسط دیتونترکیبیشبههاي از دادهمطالعهاولین 
هاي مقطعی اي از دادهی وجود ندارد یا بسیار کم است، اما مجموعههاي ترکیببیشتر کشورها داده

هاي مقطعی تکرار توان با استفاده از بررسیبه همین خاطر او بیان کرد که می. دنباشمیموجود 
هایی را نسلترکیبیشبههاي بر اساس دیدگاه دیتون داده. را ایجاد کردترکیبیشبههاي شده داده

ستا را به صورت ایترکیبیشبهرویکرد وي. ندکنهاي مقطعی تکرار شده فراهم میبر اساس بررسی
.مورد بررسی قرار داد

تعریف و «ي او در مقاله. با یک روش متفاوت کار دیتون را گسترش داد)1993(2فیتوم
را با ي خطیهاي پویامدل»اي سري زمانی و مقطعی تکرار شدهههاي پویا با دادهتخمین مدل

وي. قرار دادمورد بررسیدارهاي وقفهحضور متغیردر اي مقطعی تکرار شده و هاستفاده از داده
خمین زده تترکیبیشبههاي توانند به طور سازگار با استفاده از دادههاي پویا میمدلنشان داد که 

اثرات ثابت در حضور هاي پویاي خطی را با حضور و عدم هایی از مدلحالتایشان همچنین. دنشو
.تابع مورد بررسی قرار داد

مورد ترکیبیشبههاي هاي پویا را با استفاده از دادهفیت مدلوي کار مهدر ادام) 1997(3کالدو
ي خود رگرسیون مرتبههايگیري و تورش در مدلاو احتمال وجود خطاي اندازه. بررسی قرار داد

١ Angus Deaton
2 Robert Moffitt
٣ M.Dolores Collado
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براي ارزیابی عملکرد 1را مورد تخمین قرار داده و در نهایت از شاخص مونت کارلوAR(1)اول
.ها استفاده کردتخمین زننده

) GMM(گشتاورهاي تعمیم یافتهروشاز ترکیبیشبههاي با استفاده از داده)2000(2گریما
وربک و 2005در سال .هاي پویاي خطی استفاده کردبراي تخمین مدلبه عنوان یک روش جدید 

.نداین روش را مورد ارزیابی قرار داد3وال

را مورد ها ناهمگنی موجود در بین نسلترکیبیشبهرویکرد با استفاده از ) 2004(4مکنزي
ستفاده قرار هاي پویا مورد اکه براي تخمین مدلرا هااع دیگري از روشنواایشان. بررسی قرار داد

توان از روش حداقل مربعات معمولی و روش تخمین نشان داد که میوي. گیرد مطرح کردمی
.هاي ابزاري براي تخمین توابع استفاده کردزننده

در نظر گرفتن ناهمگنی با و5لوکشین و راوالیونخطیغیراستفاده از تابعبا ) 2006(مکنزي
هاي پویاي مدلترکیبیشبهد رویکرو با استفاده از گیري و خطاي اندازههاموجود در بین نسل

او با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تحرك درآمدي را .را مورد بررسی قرار دادغیرخطی
.ي فقر را مورد بررسی قرار دادبه صورت غیرخطی تخمین زد و احتمال وقوع تله

استفاده از با تحرك درآمدي يدر زمینهتجربی انجام شده هايپژوهش-2- 1- 3
ترکیبیشبههاي داده
1985هاي در طی سالترکیبیشبهتحرك شرطی و مطلق را با استفاده از رویکرد ) 2006(6ناوارو

هاي از روش تخمین زنندهایشان.قرار دادتخمین به صورت خطی موردآرژانتیندر 2004تا 
تحرك کهن بودیج حاکی از آنتا. متغیرهاي ابزاري براي تخمین تحرك درآمدي استفاده نمود

وجود دارد؛ ولی نابرابري باالیی از سطح به عبارت دیگر در این کشور.باال استآرژانتیندر مطلق
همچنین در این مقاله وي. نبوده استداري در طی مقاطع در طول زمان ادامهنابرابربا این وجود 

١ Monte Carlo
٢ Sourafel Girma
٣ Verbeek and Vella
٤ David J. Mckenzie
٥ Lokshin & Ravallion
6 Ana Inés Navarro
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که تحرك کردو بیان داد انجام ) a-2006(1مکنزيخود و نتایج آنتمن و اي بین نتایج مقایسه
ي مشابه براي خانوارهاي مکزیکی در دورهمکنزيشرطی و مطلق یافت شده توسط آنتمن و 

تري در این مقادیر حاکی از آن است که نه تنها تحرك درآمدي بزرگ. باالتر است) 1987- 2001(
تري در ي ظرفیت رشد جامعرژانتین نسبت به مکزیک وجود دارد، بلکه مقادیر نشان دهندهآ

.آرژانتین نسبت به مکزیک است

ترکیبیشبهستفاده از رویکرد را با اتحرك شرطی و مطلق درآمدي) a-2006(مکنزيآنتمن و 
آنها از روش .قرار دادندتخمیندر مکزیک به صورت خطی مورد2001تا 1987هاي در طی سال

که تحرك نتایج نشان داد . حداقل مربعات معمولی براي تخمین تحرك درآمدي استفاده نمودند
نابرابري در طی مقاطع دهد که سطح باالیی ازاین مساله نشان می. استمطلق در مکزیک پایین

در تحرك ، دهدو همچنین تحرك شرطی باال بوده که نشان می. دار خواهد بوددر طول زمان ادامه
.هاي درآمدي به حالت اولیه برگردندنوارها قادرند سریعاً بعد از شوكشرطی باال خا

اي هدر طی سالترکیبیشبههاي فاده از دادهبا استپویایی درآمد را ) b-2006(مکنزيآنتمن و 
هاي نسلي فقر را در بین غیرخطی تخمین زدند و احتمال وجود تلهبه صورت2001تا 1987

ایجاد کردند تحصیلیگروههاي سنی و ها استفاده از این دادهباآنها .مختلف مورد بررسی قرار دادند
آنها . ي فقر اعمال نمودندناهمگنی را در مدل پویایی درآمد و تلههمچنین به عنوان یک نوآوريو

استفاده ) 2004(2نولیاراواي از تابع لوکشین وسازي درآمد به عنوان یک چند جملهجهت مدل
شان نشان آنها در نتایج. کردند و از روش حداقل مربعات معمولی براي تخمین نتایج استفاده نمودند

و تحرك درآمدي در بین خانوارهاي شهري اند؛ ي فقر نشدهها دچار تلهنسلهیچ کدام از دادند که 
.مکزیک پایین است

در ترکیبیشبهرویکردرا با )مطلقشرطی و (درآمدي دو معیار از تحرك ) 2006(3کالونیکو
او جهت آنالیز نابرابري و تحرك درآمدي از .مورد بررسی قرار دادآمریکاي التین به صورت خطی

1 Francisca Antman, David J. Mckenzie
2 Lokshin & Ravallion
3 Sebastian Calonico
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اورگوئه آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، مکزیک، (هاي هشت کشور آمریکاي التین داده
تحرك مطلق که نتایج حاکی از آن بود. استفاده کرد،2003ا ت1992هاي در طی سال)و ونزوئال

گر آن است که نابرابري در طی زمان پایین بودن تحرك مطلق بیان. در بیشتر کشورها پایین است
دولت با به همین منظور . تواند بر نابرابري غلبه کندو تالش فردي نمی. استمرار خواهد یافت

در مورد تحرك . ندي افراد ایجاد کمساویی بین همههايفرصتباید مناسب هاي سیاستی برنامه
بسیار اما در مجموع، تحرك شرطی در چندین کشور. شرطی، مقادیر متفاوتی یافت شده است

هاي درآمدي، نابرابري را عملکرد بازار کار رضایت بخش نیست و شوكدر این حالت. پایین است
.دهندوسعت می

، ، فقر2009تا 2000هاي طی سالترکیبیشبهرویکردبا استفاده از )2010(1کاردز و کانالز
عملکرد اکوادور آنها نشان دادند که.مورد بررسی قرار دادنددر اکوادور نابرابري و تحرك درآمدي را 

زمان کاهش یافته، اما فقر در اکوادور در طی. در کاهش فقر و نابرابري نتایج متضادي داشته است
، 2009تا 2000هاي طی سال. ته استهاي گذشته تغییرات قابل توجهی نداشنابرابري در طی دهه

درصد از درآمد کل را در اختیار داشتند، در 50درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بیش از 20
این امر . درآمد کل بودرصد ازد4فقیرترین افراد جامعه، درصد از20بیشترین سهم حالی که، 

ها، امکانات و منابع ي آن است که مهمترین مانع براي غلبه بر فقر توزیع نابرابر فرصتنشان دهنده
، تفاوت زیادي بین مناطق 2009تا 2000هاي فقر در طی سالاز طرفی با وجود کاهش نرخ. است

. خ فقر و نابرابري باال بودروستایی و شهري وجود داشت، مناطق روستایی فقیرتر بودند و نر

ها مورد بررسی قرار به عنوان معیاري از برابري فرصتنیزتحرك درآمدي راهمچنینآنها
چنین نشان نتایج مطالعه هم.مطلق پایین استي آن بود که تحرك یج نشان دهندهنتا. دادند

نتایج . ندمانبعدي نیز فقیر باقی میيورهتعداد زیادي از این افراد با احتمال باال در دکه دادمی
86داد که تداوم فقر در اکوادور باال است و ، نشان می2009تا 2008هاي هاي سالتخمین داده

نیز فقیر 2009ر سال فقیر بودند با احتمال مساوي با یک، د2008درصد از افرادي که در سال 
.ندمانباقی می

1 François Gardes , Carla Canelas
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ي فقرتلهيدر حوزهصورت گرفتهتجربیهايپژوهش-3- 1- 3
رکن به دنبال که دسوالی .ي فقر را از طریق شکست بازار مورد بررسی قرار دادتله) 2003(1نکدر

که چرا در کشورهاي در حال توسعه فقر به میزان زیادي گسترش پاسخ به آن بود این مساله است
شکست : بازار را بررسی کردیافته است؟ او از طریق شواهد نظري و تجربی سه حالت از شکست 

هر یک از این موارد به میزان زیادي بر روي بیان کردوي. ري بازار، اثرات خارجی و ریسکاعتبا
ي مهم در رابطه با او بیان کرد مساله. شودافراد فقیر اثر گذاشته و باعث تداوم فقر و نابرابري می

هاي مثبت بزرگ، بدون وجود شوكت کهآن اسگیرندي فقر قرار میکه درون تلهافراد فقیري 
از جمله مواردي . توانند تاثیر چندانی بر این گروه از افراد بگذارندهاي استاندارد رشد نمیمکانیسم
. باشدعدالت و کارایی میي فقر و بهبود وضعیت افراد فقیر اثر بگذارندتوانند بر روي تلهکه می

اقتصاد مورد استفاده قرار تري در یی در بازار به طور وسیعجهت بهبود وضعیت افراد فقیر باید کارا
.گیرد

به این » ها در توسعه اقتصاديي فقر و جهشهافشار بزرگ، تله«ي در مقاله) 2005(2ایسترلی
هاي فقر اسیرند و نیاز به یک نیروي محرکه مثل کشورهاي فقیر در تله«: کرده است کهنکته اشاره 

گذاري خارجی دارند که نتیجه این نیروي محرکه، جهش در درآمد سرانه سرمایهکمک خارجی و 
ي فقر، به معنی رشد در آزمونی بسیار ساده هیچ مالکی مبنی بر وجود تلهایشان.»خواهد بود

غنی هایی براي واگرایی بین کشورهاي فقیر ومالك. صفر، براي کشورهاي با درآمد پایین نیافت
ها به ندرت جهش نیز در داده. دکرر رشد صفر در کشورهاي فقیر نمیاللت باما دوجود داشت

ک ها ناشی از کماین جهشد که عمدتاًشو تنها شامل حال آسیاي شرقی میاست مشاهده شده 
شار بزرگ و جهش که بزرگترین هاي فقر، فدر نهایت تله.گذاري خارجی بودخارجی و سرمایه

کشوري . واقعی توسعه اقتصادي همخوانی نداشتندهاي د با تجربهبراي کمک خارجی بودنتوجیه
دهد مند باشند که به آنها اجازه میها در آن از فضاي نهادیی بهرهد که بنگاهکنتوسعه را تجربه می

ریزان از بیرون ز پایین بردارند نه اینکه برنامههاي کوچک را اکند به اینکه قدمو آنها را تحریک می
.براي آنها به ارمغان بیاورندتوسعه را

1 Stefan Dercon
2 William Easterly
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ي فقر و فقر مزمن را مورد بررسی قرار تله،طولیهايبا استفاده از داده)2006(1کارتر و بارت
که براي بررسی خانوارمدت درآمد یا مخارجهاي ترکیبی کوتاهدادهمعتقد بودند که آنها.دادند

ساختاري و تحرك کوتاه مدت گذرا از فقر تشخیص قادر نیستند بین فقر ،دنروي فقر به کار میتله
باعث تواند همچنین می.شوددید میتشهاگیري در دادهبا وجود خطاي اندازهاین رابطه. شوندقائل
بندي شده و به طور صحیح در که خانواري به اشتباه در یک دوره به عنوان فرد فقیر طبقهشود

هاي طولی از سطح دادهآنها در نهایت بیان کردند که.گرددبنديبه عنوان فرد غیرفقیر طبقهآینده
نشان دادندبعداًهمچنین آنها . دهندتري از فقر را نشان میاستاندارد زندگی خانوارها آنالیز دقیق

اي بر ي دارایی بوده و پیشنهاد کردند که مطالعهي فقر مبتنی بر آستانهتلهتئوریهايکه بیشتر 
.صورت گیردروي پویایی فقر 

او . پرداخته استهاي فقر ي بین آسیب پذیري و تلهوجود رابطهبررسی به )2007(2برینتوس
ل براي در سطح نظري در پی یافتن اثباتی براي این مدعا است که آیا آسیب پذیري یک عام

کرده است، هاي فقر بررسیدر دو مدل از تلهوجود این رابطه را ي؟ وباشدتوضیح فقر پایدار می
تله 4بزرگ مقیاسهاي مدلبر شکست بازار دارند و تکیه فقر که يتله3کوچک مقیاسهاي مدل

یک خطی در درآمد و داراییهاي شکست بازار، وجود رابطه غیردر مدل. ندپردازفقر که به رفاه می
هاي چندگانه تعادلاین رابطه غیرخطی وجود. دهدهاي فقر ارائه میتوضیح ساده اما موثر براي تله

هاي فقر معرفی منبع براي تلهدهد و از طرف دیگر آسیب پذیري را به عنوان یکرا توضیح می
به منظور ، بیشتر در پی یافتن راهی براي تولید هاي فقرتلهبزرگ مقیاسهاي اما مدل. کندمی

که از بررسی اي تنها نتیجه.باشندف یا دارایی که ابزارهاي رفاه می، مصربهزیستی هستند تا درآمد
ت دولت در مراحل مختلف تولید براي جلوگیري از که مداخالها بدست آمد، این بودلاین مد

.هاي فقر ضروري استتله

1 Michal R. Carter , Christopher  B. Barrett
2 Armando Barrientos
3 Thin
4 Thick
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، احتمال 2006تا 1997هاي هاي تجربی گوناگون در طی سالبا استفاده از روش)2009(1چیودي
سنجی از پویایی اقتصاد هاي تحلیلاو بر اساس .رار دادمورد بررسی قدر مکزیک را ي فقروجود تله

افتادند، ها درون آن به دام میکرد که تعداد زیادي از مکزیکیي فقري را مشخص دارایی آستانه
ي یهبر این اساس نتایج پویایی دارایی تا حدودي با فرض. بدون آنکه بتوانند از فقر خارج شوند

د مدت موردر سه حالت از تحرك بلندرا خانوارها او همین دلیلبه . هاي چندگانه منطبق بودتعادل
/. 8از اگر شاخص دارایی آنها کمترگرفتندیي فقر قرار مافراد درون تله،حالت اول. ارزیابی قرار داد

اگر شاخص دارایی بیني فقر وجود داشتنزولی به سمت تلهتحرك ،حالت دوم. بودواحد فقر می
ا بزرگتر ر شاخص دارایی آنهاگشدندنزدیک میغیرفقیرادل افراد به تع،و حالت سوم.بود4/4و /. 8

یا چارکی را اجرا کرد و به این نتیجه رسید که احتمال وقوع او تابع رگرسیون کوانتیلی.دبو4/4از 
فی کرد که هاي درونی را معرثانیاً او مدل مشخصه.هاي باالتر وجود داردي فقر تنها در چاركتله

دهد که این گروه افراد رخ میپاییني فقر تنها براي خانوارهایی با توانایی تلهداد آن نشان مینتایج 
اي، یک سطح در مدل آستانه.ا تغییر کرده استاند و رفتار بهینه آنهرو شدهبا شکست بازار روبه

اد در صورت داشتن آن مقدار شود که افردر نظر گرفته میهاي نگهداري شدهحداقلی از دارایی
هاي در مورد مدل مشخصه. شودمیخروج از فقر تسهیل توانند از فقر خارج شوند وحداقل می

شوند تغییر رو میهاي افرادي را که با فقر روبهاي الزم است که مهارتهاي ویژهدرونی، سیاست
. و به بهبود مهارتهاي آنها کمک کنددهد

به ترکیبیشبههايداده، با استفاده از ي فقر و جغرافیا راي تلهرابطه)2010(2آزودو و روبلز
آنها اثرات متغیرهاي جغرافیایی را بر روي رشد مصرفی خانوار . مورد بررسی قرار دادندصورت خطی

آنها . ي فقر جغرافیایی را محاسبه کنند، تا بدین وسیله احتمال وجود تلهمورد بررسی قرار دادند
با استفاده از چهار بررسی مقطعی از مناطق شهري و روستایی در ترکیبیشبههاي ت ایجاد دادهجه

هاي را بر اساس سال تولد و تحصیالت سرپرست ، نسل2006تا 1999هاي اکوادور، در طی سال
ن هاي جغرافیایی استفاده شده در تخمین، فاکتورهاي جغرافیایی همچومتغیر.خانوار ایجاد کردند

ي آن بود کهدهندهنشان نتایج. گرفتدما، شرایط آب و هوایی ، ارتفاع و از این قبیل را در بر می

1 Vera Chiodi
2 Viviane Azevedo , Marcos Robles
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اثرات . دندر اکوادور دارهاتفاوت رشد مصرفی خانوارفاکتورهاي جغرافیایی نقش مهمی در 
این رشد مصرفی درداد اطق شهري و روستایی متفاوت بود و نشان میمتغیرهاي جغرافیایی در من

ي فقر در اکوادور وجود در نهایت آنها به این نتیجه رسیدند که تلهاما .دو منطقه ناهمگن است
.دارد

ي فقر و هتل2008و 2004،2006هايهاي ترکیبی سالبا استفاده از داده) 2011(1هین
که او بیان کرد.در ویتنام مورد بررسی قرار دادهاي چندگانه را در توزیع تحرك درآمدي تعادل

ي فقر ي تلههاي چندگانه در توزیع پویاي درآمدي مبنایی را براي بررسی فرضیهتئوري تعادل
به . هاي چندگانه در بین افراد و گروههاي مختلف متفاوت استسطح تعادل درتعادل. کندفراهم می

وارها در سطح پایینی از در پویایی درآمد، خانیکه در سطوح پایین تعادلعنوان مثال او بیان کرد 
روش او احتمال این پدیده را با استفاده از . گیرندي فقر قرار میتوسعه قرار دارند و درون تله

ها اقتصاد ویتنام در طی این سالهایش نشان داداو در یافته. محاسبه نمودرگرسیون چارکی 
هاي اقتصادي خی مناطق و بخشتغییرات نامنسجمی را تجربه کرده است ولی با این حال فقر در بر

. آن کاهش یافته است

آیا فقر کنونی کهها را مطرح کردندخود این سوالي در مطالعه) 2012(2گاسپارت و توماس
مناطق روستایی در ي فقر و تلهبر پویایی فقریعواملچهو ؟تواند متاثر از فقر در گذشته باشدمی

ي دورهدر طی ترکیبی مناطق روستاییهايآنها با استفاده از دادهگذار هستند؟اثرماداگاسکار 
گذشته را بر روي وضعیت کنونی مورد درنقش فقرمارکوف مدلبا استفاده ازو 1996- 2006

پذیر نسبت به فقر، خانوارهایی که خانوارهاي آسیبنتایج حاکی از آن بود. بررسی قرار دادند
رند و با توجه به اینکه الگوي کسب درآمدي افراد در این مناطق هستند که تحصیالت کمتري دا

جهت .تر و بنابراین نرخ وابستگی باالتري هستندمتفاوت است آنها داراي سطح درآمدي پایین
پذیري خانوارها نسبت به فقر بهتر است تعداد اعضاي خانوار کاهش یافته و بهبود وضعیت آسیب

. ي آنها در مسائل کاري باال رودشود تا در نهایت ارزش افزودههاي اولیه به آنها دادهآموزش
تواند اثر واقعی بر روي وضعیت افراد در ي آن بود که فقر کنونی میهمچنین نتایج نشان دهنده

1 Vu Minh Hien
2 Frédéric Gaspart , Anne-Claire Thomas
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کارهایی جهت توسعه اجتماعی فراهم آنها بیان کردند که باید راهبه همین جهت. آینده داشته باشد
.ي فقر جلوگیري شودز سقوط خانوارها به درون تلهگردد تا بدین طریق ا

راستايبه پویایی درآمد، مخارج و دارایی در مربوطتجربی هايپژوهش-4- 1- 3
ي فقر محدب بودن تلهآزمایش غیر

هـاي غیرخطـی   پویـایی هـا، هاي ترکیبی درآمد خانواربا استفاده از داده)2001(1نولیاجاالن و راو
آیـا  کـه ،آنها این سوال را آزمون کردند.درآمد را در مناطق روستایی چین مورد بررسی قرار دادند

هاي بزرگ زودگذر که منجـر بـه قـرار گـرفتن خـانوار در      خانوارهاي فقیر روستایی قادرند از شوك
گشتاورهاي تعمیم یافتهشآنها جهت بررسی این پدیده از روشود، اجتناب کنند؟ دائمی میيفقر

)GMM (ي زمـانی در اثـر   که، خانوارهـا بعـد از یـک دوره   نتایج نشان داده است. استفاده نمودند
هاي غیرمحدب در سطح پایینی به سمت شوند و بنابراین منحنیهاي زودگذر دچار رکود میشوك

در نتایجشـان نشـان   همچنـین  آنها .شوندشدن فقر میها منجر به دائمی د و شوكنگردعقب برمی
اما هیچ شواهدي مبنی بـر  . هاي غیرخطی در مناطق روستایی جنوب چین وجود دارددادند پویایی

از طرفی سـرعت تـرمیم در بـین    . ه استهاي غیرخطی درآمد یافت نشدي فقر در پویاییوجود تله
مدت هاي کوتاهیر در اثر شوكهاي زودگذر بسیار زیاد بوده و افراد فقافراد ثروتمند و فقیر در شوك

. تر استند براي افراد غیرفقیر آرامشدند اما این رودچار رکود می

ي فقر را آزمـایش  با نگاهی به پویایی درآمد، غیر محدب بودن تله) 2004(2نولیالوکشین و راو
و روسـیه  هـاي ترکیبـی مجارسـتان    دادهو )GMM(گشتاورهاي تعمیم یافتهروشاز آنها. کردند

درآمـد  خطـی در  هـاي غیر ي پویـاي واهد نشـان دهنـده  ش.استفاده کردندي فقرتلهجهت تخمین
ي درآمـد دوره روابط بین پویایی درآمد را از طریق غیرخطی بودن لیون لوکشین و راوا. خانوارها بود

t يدورهدرآمد وt-1ي درآمد دورهنموداري از ونشان دادندt يدورهدرآمد وt-1 پیدا کردند
ي فقـر باشـد پیـدا    اي که مـرتبط بـا تلـه   خطی بود ولی هیچ مدرکی از اثر آستانهکه به صورت غیر

.نکردند

1 Jyotsna Jalan and Martin Ravallion
2 Michael Lokshin , Martin Ravallion
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تجربی انجام شده در ایرانهاي پژوهشپیشینه -3-2
جربی این پدیده در سطح هاي فقر و ارزیابی تسعی در معرفی و شناخت تله)1388(پاك نیت 

یند آهاي فقر در فرقش تلهشامل یک اندیشه، براي ارزیابی ناستشدهارائه آنچه. کالن داشت
چندگانه هايکه آیا سریزهاي مثبت اساس تعادلاین اندیشه تکیه بر مشاهداتی دارد. توسعه است

ي فقر است است یا خیر؟ و اینکه آیا این سریزها وقتی کشور در حال گذار به درون یا بیرون از تله
حال کشور در20هاي ترکیبی این آزمون با استفاده از دادهاي داشته باشد یا خیر؟ر ویژهحضوباید 

ربی نتایج تج. ه استهاي بانک جهانی صورت گرفتدهکه با استفاده از داتوسعه از جمله ایران است
د هاي طبیعی رشکه ایران تاکنون توانسته است به لطف سرمایهدر مورد ایران حاکی از آن است

آنچه در مورد کشورهاي در .هاي فقر بگریزدشتابان در تولید ناخالص داخلی داشته باشد و لذا از تله
نتایج گویاي . هاي خالی در تولید استوجود ظرفیتد وشحال توسعه و از جمله ایران مشاهده می

توانند به طور هاي موجود در تولید بهره بگیرند میکه اگر کشورها از تمام ظرفیتاین مطلب است
.هاي فقر فاصله بگیرنداي از تلهقابل مالحظه

ساله که در 4هاي ترکیبی براي اولین بار با استفاده از داده) 2010(صالحی اصفهانی و مجبوري 
آوري شده بود تحرك و پویایی فقر را در ایران مورد بررسی قرار جمع1992-1995هاي طی سال

ي اخیر فقر کاهش یافته است اما نابرابري ن بوده است که در طی چهار دههنتایج حاکی از آ.دادند
به منظور بررسی آنها . از طرفی تحرك درآمدي نیز به طور نسبی باال است. به طور نسبی باال است

که فقر گذرا از آن بود حاکی ازنتایج . پویایی فقر، فقر مزمن و فقر گذرا را مورد بررسی قرار دادند
فقر مزمن و گذرا در خانوارهایی با . تري توزیع شده استغرافیایی به طور یکنواختلحاظ ج

.سرپرست زن و جوان و مردان با تحصیالت کمتر باالتر است

هاي مقطعی بودجه از ترکیب دادهترکیبیشبهبا ساخت مجموعه اطالعات )1390(سمائی 
در . سه اثر سن، نسل و زمان تجزیه کردانداز را به نرخ پس1388تا 1370خانوار در بازه زمانی 

که نرخ او نشان داد. را مورد بررسی قرار داد1354تا 1305رفتار متولدین این پژوهش وي
اما دلیل افزایش . ی روبه افزایش استهاي قبلدر سنین مشابه با نسلهاي جدیدتر انداز نسلپس

از طرفی . هاي جدیدتر، افزایش سطح تحصیالت و کاهش بعد خانوار نبوده استانداز نسلنرخ پس
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هاي جدید صرف خرید کاالهاي بادوام به خصوص خرید خودرو و انواع بیمه شده کل پس انداز نسل
سالگی افزایش و بعد از آن 60نداز تا سن دهد نرخ پس اآنها بیان کردند که اثر سن نشان می. است

.انداز منفی شوداي که پسیابد البته نه به اندازهکاهش می

بندي با طبقهترکیبیشبههاي مقطعی و با کمک مدل با استفاده از داده)1390(سادات اصل 
نسبت به فقر هاي سنی میزان آسیب پذیري سرپرستان خانوار راسرپرستان خانوار به صورت گروه

هاي شاغل و فاقد تحصیالت که میزان آسیب پذیري سرپرستوي نشان داد. مورد بررسی قرار داد
ي زمانی در طول دوره. هاي داراي تحصیالت عالی باالتر استعالی در مجموع نسبت به سرپرست

ش تحصیالت با افزای. افزایش یافته است1389تا 1379پذیري از سال مورد مطالعه میزان آسیب
پذیري نسبت عالیه در میان سرپرستان خانوار خصوصاً سرپرستان با رده سنی جوانتر میزان آسیب

راي شغل و درآمد باشد در خانوارهایی که سرپرست خانوار دااو بیان کرد. به فقر کاهش یافته است
. یابداهش میی کپذیري خصوصاً در خانوارهاي با رده سنی باال تا میزان قابل توجهمیزان آسیب
هاي شاغل باالتر و نسبت به دار نسبت به سرپرستهاي خانهپذیري سرپرستمیزان آسیب

خانوارهایی که سرپرست آنان زنان هستند نسبت به . تر استهاي بیکار پایینسرپرست
. باشندپذیري میهاي مرد در معرض خطر آسیبسرپرست

تا 1363هاي در طی سالحرك درآمدي را در چارچوبی پویاتفقر، نابرابري و)1391(باباپور 
خطی پویاي ترکیبیشبهجهت بررسی این پدیده از رویکرد او. مورد بررسی قرر داده است1390

هاي فوق سرعت همگرایی و که در طی سالي آن استنتایج نشان دهنده. استفاده نموده است
28به طور کلی نتایج وضعیت فقر و نابرابري در طی . تحرك شرطی و مطلق بسیار پایین بوده است

هاي بخش عمومی تاثیري بر کاهش فقر در ایران سال گذشته حکایت از آن دارد که سیاست
سال گذشته، روند 6و علیرغم بیشترین میزان درآمدهاي نفتی در کشور در طی . نداشته است

ي یک شکست این مساله نشان دهنده.عمومی فقر در کشور از درآمدهاي نفتی منتفع نشده است
.ساختاري در اقتصاد ایران است
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علمی پژوهشسهم -3-3
ده و با استفاترکیبیشبههاي با استفاده از داده1390تا 1367هاي در طی سالدر پژوهش حاضر

هاي سنی، تحصیلی،نسلیرخطی در خطی، تحرك درآمدي به صورت غاز یک تابع رگرسیون غیر
احتمال با در نظر گرفتن ناهمگنی بین سرپرستان خانوار سپس . شودمیگیري اندازهزنان و مردان 

ویژگی این پژوهش نسبت به .گیردمورد بررسی قرار میههاي ذکر شدي فقر در نسلوقوع تله
گیري اندازهغیرخطیهاي انجام شده در ایران این است که تحرك درآمدي را به صورت پژوهش

.کندهاي مختلف آزمون میا در نسلي فقر راحتمال وقوع تلهو دهکر

نتیجه گیري-3-4
ي فقر صورت گرفته است توان گفت در مطالعاتی که در رابطه با تحرك درآمدي و تلهدر پایان می

و آن این مطلب است که در اکثر کشورها تحرك شرطی باال و تحرك . یک اتفاق نظر وجود دارد
اما ،پذیر هستندر چند خانوارها نسبت به فقر آسیبهي فقر با تلهاما در رابطه . استمطلق پایین

البته در برخی از . ي فقر نشده استافزایش نابرابري منجر به وقوع تلهدر اکثر مطالعات انجام شده 
.ي فقر قرار گرفتندمطالعات خانوارهایی که دچار فقر مزمن هستند درون تله
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فصل چهارم
روش 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

ي فقر و تفکیک ي تحرك درآمدي، تلههاي مربوط به تخمین پدیدهي روشهدف از این فصل ارائه
مباحث مطرح در این فصل به چهار قسمت . ها استساخت نسلاثرات سن، نسل و زمان و نحوه

سپس . بررسی خواهد شد1ساخت نسلي نحوه)  1-4(در قسمت . کلی تقسیم شده است
هاي ترکیبی صورت گرفته و مزایا و معایب استفاده از دادههاي ترکیبی و شبهاي بین دادهمقایسه

ترکیبی به صورت ایستا و پویا بررسی در ادامه رویکرد شبه. گیردترکیبی مورد بررسی قرار میشبه
را به خود اختصاص داده است که نشان این قسمت حجم قابل توجهی از این مطالعه. شودمی

.ي اهمیت این موضوع استدهنده

هاي در مدل خطی و غیرخطی با داده2ابتدا روش تخمین تحرك درآمدي) 2- 4(در قسمت 
اي بین این دو مدل صورت خواهد و سپس مقایسهتوضیح داده خواهد شد4ترکیبیو شبه3ترکیبی
در . شودتوضیح داده می5ي فقري تلهشناسی محاسبهروش)3- 4(در ادامه در قسمت . گرفت

.شودتفکیک می6متغیر مورد بررسی درآمد به سه اثر سن، زمان و نسل) 4-4(خاتمه در قسمت 

هاها و پردازش دادهساخت نسلي نحوه-4-1
مورد ي فقر نیازمند آن هستیم تا خانوارها را در طول زمان براي بررسی تحرك درآمدي و تله

تواند بیانگر وضعیت سنجش فقر و نابرابري، در یک مقطع معینی از زمان نمی. بررسی قرار دهیم
افراد و یا خانوارهاي فقیر در طول زمان باشد، بنابراین براي شناسایی افراد و یا خانوارهاي فقیر الزم 

ستا از فقر، به خوبی همچنین بررسی ای. است، فقر و نابرابري در بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد
نابرابري مورد بررسی با نگاهی پویا فقر وباید دهد، به همین منظور نابرابري را در جامعه نشان نمی

هاي آماري هستیم که براي بررسی این پدیده به صورت پویا و در بلندمدت نیازمند داده. قرار گیرد

1 Cohort
2 Income Mobility
3 Panel Data
4 Pseudo- panel
5 Poverty Trap
6 Decompositions by age, cohort, and year
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به عنوان مثال خانوارهایی . دنبال کرددر آنها بتوان مجموعه مشخصی از خانوارها را در طی زمان
هاي بعدي نیز اند همان خانوارهایی باشند که در سالگیري شدهنمونه1367که در سال 

. شوندگیري مینمونه

هاي ترکیبی معموالً در کشور موجود نبوده و درصورت موجود بودن تنها در یک مقطع داده
فقیر شدن یک احتمالهاتوان با استفاده از این دادهنمیاز طرفی . دنوتاهی از زمان وجود دارک

با . باشندهاي مقطعی معموالً در کشور موجود میداده.خانوار مشخص را در طی زمان دنبال کرد
را در طی زمان دنبال ي تصادفی از افراد و یا خانوارتوان یک نمونهمی،هاي مقطعیاستفاده از داده

هاي ي مشخصی از خانوارها را در طی سالها مجموعهاستفاده از این دادهتوان با اما نمی. کرد
به همین خاطر براي رفع این مشکل سعی شده است تا با استفاده از . متوالی مورد بررسی قرار داد

هاي با استفاده از دادهترکیبیشبهویکردر. ترکیبی ایجاد شودهاي شبههاي مقطعی دادهداده
در این رویکرد . کندمیرا در طی زمان ایجادهایی از افراد و یا خانوارنسل،همقطعی تکرار شد

ي مشخصی از شوند و سپس هر نسل که مجموعهبندي میاي از خانوارها در هر نسل طبقهمجموعه
در این روش سعی . گیردهاي متوالی مورد ردیابی و بررسی قرار میخانوارهاست در طی سال

در ) یا افراد(، وضعیت خانوارها )یا افراد(استفاده از آمار تک تک خانوارها شود تا به جايمی
ي بر اساس مشخصه) یا افراد(سپس خانوارها . گیردبندي مشخصی مورد بررسی قرار چارچوب گروه

شوند و سپس از میانگین اطالعات مورد نیاز هر بندي میاي به عنوان مثال سال تولد گروهویژه
به این ترتیب براي هر . شودي گروه استفاده میوان اطالعات مورد استفاده براي نمایندهگروه به عن

اي خواهیم داشت که میانگین اطالعات آنها به عنوان مشخصات افراد نمونه گروه در هر سال نمونه
ترکیبی براي چندین سال متوالی ساخته هاي شبهبا این روش یکسري داده. ها استدر بررسی

.هاي ترکیبی باشدتواند جایگزینی براي دادهود که میشمی

با الگو مخارج خانوار و -هاي درآمد به همین منظور براي بررسی این پدیده با استفاده از داده
سرپرست خانوار س ویژگی سن، تحصیالت و جنسهایی بر اسانسلترکیبی از رویکرد شبهبرداري

هاي به دلیل محدودیتاز طرفی . باشدها مشترك مینسلویژگی سن در تمامی .ساخته شد
70تا 21که سن متوسط سرپرست خانوار نظر محدود به خانوارهایی استي موردموجود، نمونه

شود سالگی در نظر گرفته می70تا 15ي سنی معموالً براي مشاغل از سن دامنه..باشدسال می
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ي سنی علت اینکه بازه.شونداي است که افراد شاغل میدورهالمللی کار که از طرف سازمان بین
سال تعداد مشاهدات 20تا 15ي سنی سال انتخاب شده، این است که در بین بازه70تا 21بین 

به دلیل در . سال اتنخاب شده است70تا 21ي سنی بین به همین سبب بازه. کافی نبوده است
نیز ، 1هاي پرتها ریزش پیدا کرد، از طرفی برخی از دادهدهنظر گرفتن محدودیت سنی بخشی از دا

ها باعث نشد که اما در هر دوره کل نمونه بیانگر کل جمعیت بوده و ریزش داده. از نمونه خارج شد
.حجم مشاهدات به میزان زیادي کاهش یابد

ت نگرفته ن جنسیت سرپرست خانوار صورتفکیکی بی،تحصیلی- سنیسنی و هاي در نسل
هایی بر اساس جنسیت سرپرست خانوار هاي سن و جنسیت سرپرست خانوار نسلاما در نسل. است

به صورت پیش فرضسنی هاي براي ایجاد نسلي اول، در مرحله. ایجاد شد) زن یا مرد بودن(
دربراي رفع مشکالت مربوط به کم بودن تعداد مشاهدات . تعریف شدهااي بین نسلي سنیفاصله

. تا این مشکل رفع شودسه سال در نظر گرفته شدهاي سنی بین نسلفاصله،نسل سنی مورد نظر
، سرپرست )ویژگی سن که در قسمت باال بیان شد(ي دوم، بر اساس سن متوسط در مرحله

در این پژوهش سعی شده .بر این اساس تعداد بیست نسل ساخته شد. شدندبندي خانوارها گروه
البته . ي فقر و نابرابري به صورت جامع بررسی شودي تلهها، پدیدها گسترش تعداد نسلاست تا ب

ها همسان نیست و روند تغییر قیمت1390تا 1367ذکر این نکته ضروري است که در طی دوره 
براي رفع این مشکل، اطالعات آماري مورد . استفاده از ارقام به قیمت اسمی گمراه کننده است

هاي قیمت براي مناطق شهري از بانک شاخص. تبدیل شده است1383یمت ثابت سال بحث به ق
.مرکزي استخراج شده است

ها و سن متوسط سرپرست خانوار شکل ي زمانی بین نسلبا توجه به بازه) 1-4(در جدول 
در این جدول نسل اول مربوط به خانوارهایی است که سال تولد. کلی نسل طراحی شده است

شده هاي ساخته ترکیبی نسلبر اساس رویکرد شبه. باشدمی1310تا 1308سرپرست خانوار بین 
57، 1367به عنوان مثال در نسل اول سن سرپرست خانوار در سال . شونددر طی زمان ردیابی می

ي سنی بیان شده سن متوسط سرپرست ترکیبی همواره در فاصلهدر رویکرد شبه. سال است59تا 

1 Outlier data
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1367به خانوارهاي درون این نسل در سال ) 1-4(ي بر اساس رابطه. شودنوار در نظر گرفته میخا
.شودسال نسبت داده می58به طور متوسط سن 

)4 -1(1age = year – cohort -
اگر این نسل درطی زمان ردیابی شود . سال است59داراي متوسط سنی 1368این نسل در سال 

ي پویایی این دهندهشود که نشاندر هر سال یک واحد به متوسط سنی سرپرست خانوار اضافه می
ي متوسط سن با توجه به بازه. است1379آخرین مشاهده در این نسل مربوط به سال . روند است

به طور 1379سال در نظر گرفته شده است نسل اول در سال 70تا 21ت خانوار که بین سرپرس
این . رسدشود، بنابراین مشاهدات مربوط به نسل اول در این سال به اتمام میساله می70متوسط 

ردیابی شوند، در 1380حالت به این معناست که اگر مشاهدات مربوط به نسل اول در طی سال
70تا 21با توجه به متوسط سنی . شودسال می71سن متوسط سرپرست خانوارها این صورت

شود و این خانوارها جزء مشاهدات محسوب سال از این دامنه خارج می71سال، متوسط سن 
شوند و از این دامنه خارج می1390تا 1380هاي بنابراین مشاهدات مربوط به سال. شوندنمی
این . هستند1367تا 1365آخرین نسل متولدین . ماندها خالی میسالهاي مربوط به اینخانه

ترکیبی بر اساس رویکرد شبه.. یابدخاتمه می1390شروع شده و در سال 1387نسل از سال 
ها به این دلیل است که سن علت خالی ماندن این خانه. ماندخالی می1387هاي قبل از سال خانه

سال است که جزء طیف 21کمتر از 1387هاي قبل از سال سالمتوسط سرپرست خانوار در 
.سال است20سن متوسط سرپرست خانوار 1386به عنوان مثال در سال . باشدمحاسباتی ما نمی

ي سه شود که هر نسل با نسل قبلی و بعدي خود با فاصلهمشاهده می) 1- 4(با توجه به جدول 
ها به ي بین نسلباشد که فاصلهن اختالف به این دلیل میای. شودسال در طی زمان ردیابی می

ها پنج سال در ي بین نسلالبته اگر فاصله. صورت پیش فرض سه سال در نظر گرفته شده است
تر پیش. شدي پنج سال ردیابی میقبلی و بعدي خود با فاصلهشد هر نسل با نسلنظر گرفته می

شود اما مشاهده می. گیردرا در برمی1390تا 1367هاي ي مورد بررسی سالعنوان شد که دوره
هاي دیگر در اند و نسلسال به طور کامل دنبال شده23در 1347تا 1320هاي که تنها نسل

سازي ایجاد این مسئله هیچ معضلی براي مدل. هاي کمتري مورد ردیابی قرار گرفتندتعداد سال
هاي ساخته شده عالوه بر در نسل. ها وجود نداردل نسلکند و الزامی براي برابر بودن طونمی
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توان به عبارتی می. ها را بر اساس سن نیز ردیابی کردتوان نسلها در طی زمان میردیابی نسل
همان طور که بیان شد در یک نسل . هایی بر اساس سن متوسط سرپرست خانوار ایجاد کردنسل

این تغییرات سنی در . سال در نظر گرفته شده است70تا 21سن متوسط سرپرست خانوار بین 
توان خانوارهایی را مورد ردیابی قرار به عنوان مثال در یک نسل سنی می. شودطی زمان تکرار می

اولین خانواري ) 1-4(با توجه به جدول . سال است58داد که سن سرپرست آنها به طور متوسط 
اگر این سن در . شودر نسل اول مشاهده مید1367ساله است، در سال 58که سرپرست آن 

. گرددي سه سال این سن تکرار میشود که با فاصلههاي بعدي نیز ردیابی شود، مشاهده مینسل
بر همین اساس . شودمی1370سال مربوط به سال 58به عنوان مثال در نسل دوم سن متوسط 

. )3-4جدول (شودوار ردیابی میتوان نسلی را ساخت که بر اساس سن متوسط سرپرست خانمی

در . هاي تحصیلی و جنسیت سرپرست خانوار استها مربوط به ایجاد نسلبخش دیگر داده
هاي خانوار عالوه بر ویژگی سن که در حالت قبل بیان شد، بر تحصیلی سرپرست-هاي سنینسل

بندي ها به سه طبقه تقسیمبر این اساس خانوار. شوندبندي میاساس میزان تحصیالت نیز طبقه
شوند، می) کاردانی تا دکترا(خانوارهاي با تحصیالت باال که شامل تحصیالت دانشگاهی . شدند

شوند و تحصیالت هاي با تحصیالت متوسط که شامل تحصیالت راهنمایی و متوسطه میسرپرست
بر همین . شونداند میسواد و افرادي که تا پنجم دبستان تحصیل کردهپایین که شامل افراد بی

هاي سنی و جنسیت سرپرست خانوار مانند حالت در نسل. اساس تعداد شصت نسل ساخته شد
قبل خانوارها بر اساس ویژگی سن و هم چنین جنسیت سرپرست خانوار که شامل زن یا مرد بودن 

ن حالت بر همین اساس تعداد چهل نسل نیز براي ای. بندي شدندشد، طبقهسرپرست خانوار می
.نسل ساخته شد120به عبارتی براي تمامی این سه حالت تعداد . ساخته شد
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سرپرست خانوارسنجدول زیر بر حسبمطالعه در موردواحد(1390تا 1367هاي هاي سنی سرپرست خانوار در طی سالنسل1-4جدول
).باشدمی

1367 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
1308 - 1310 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1311 - 1313 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1314 - 1316 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1317 - 1319 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1320 - 1322 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1323 - 1325 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1326 - 1328 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
1329 - 1331 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1332 - 1334 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1335 - 1337 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
1338 - 1340 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1341 - 1343 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1344 - 1346 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1347 - 1349 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1350 - 1352 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1353 - 1355 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1356 - 1358 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1359 - 1361 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1362 - 1364 21 22 23 24 25 26 27
1365 - 1367 21 22 23 24

هاي پژوهش                                 یافته: منبع
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1390تا 1367هاي هاي سنی در طی سالتعداد مشاهدات در نسل: 2-4جدول 

1308 1311 1314 1317 1320 1323 1326 1329 1332 1335 1338 1341 1344 1347 1350 1353 1356 1359 1362 1365
1367 159 233 209 204 229 227 260 330 382 367 301 212 77
68 306 305 331 291 270 329 373 450 509 451 414 308 134
69 490 434 536 513 439 541 567 781 804 786 741 550 291 102
70 487 413 510 482 521 537 578 725 775 819 798 513 336 124
71 282 318 359 311 293 309 365 465 528 572 534 485 338 173
72 294 352 323 357 371 326 385 518 566 600 557 569 365 225 68
73 565 637 559 592 584 646 759 941 975 1062 1109 979 721 460 158
74 843 486 1060 910 957 1043 1119 1574 1842 1727 1852 1597 1302 834 373
75 413 484 524 467 521 607 597 810 879 995 1039 926 751 585 274 94
76 332 506 537 420 515 520 600 821 844 942 1032 914 820 671 385 127
77 236 380 343 370 367 413 452 554 700 770 736 691 597 530 315 114
78 444 544 552 585 500 599 696 851 1016 1058 1198 1056 942 868 534 250 80
79 376 354 519 467 445 513 579 736 968 1006 1055 996 987 1095 810 463 171
80 350 470 398 531 508 602 780 860 978 1114 979 978 926 833 587 267
81 482 602 517 577 560 695 975 1012 1152 1253 1296 1215 1234 1101 747 457 147
82 325 303 407 387 404 465 583 790 853 964 911 947 920 881 605 362 153
83 274 344 368 472 490 618 765 821 973 1056 927 937 902 762 543 276
84 401 371 324 494 468 678 923 848 1019 1059 1074 1124 1021 901 722 391 130
85 407 350 484 553 523 782 811 1001 1528 1098 1026 1224 1048 1026 854 207 232
86 305 455 450 538 726 881 954 1036 1174 1186 1102 1128 1033 932 755 288
87 618 589 616 750 906 1193 1404 1317 1549 1435 1715 1554 1304 1289 952 452 143
88 550 455 684 771 798 1137 1203 1441 1450 1457 1437 1428 1377 1294 928 545 171
89 460 667 687 993 1093 1206 1380 1381 1492 1569 1404 1247 1118 1039 605 237
90 553 692 719 1025 1129 1278 1443 1401 1433 1506 1395 1203 1015 972 642 282

هاي پژوهش یافته: منبع
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نسل سنی: 3-4جدول 

نسل 
سن

1308 1311 1314 1317 1320 1323 1326 1329 1332 1335 1338 1341 1344 1347 1350 1353 1356 1359 1362 1365

21 102 68 94 80 147 130 143
22 77 124 158 127 171 153 232 171
23 134 173 373 114 267 276 288 237
24 291 225 274 250 457 391 452 282
25 212 336 460 385 463 362 207 545
26 308 338 834 315 587 543 755 605
27 550 365 585 534 747 722 952 642
28 301 513 721 671 810 605 854 928
29 414= 485 1302 530 833 762 932 1039
30 741 569 751 868 1101 901 1289 972
31 367 798 979 820 1095 881 1026 1294
32 451 534 1597 597 926 902 1033 1118
33 786 557 926 942 1234 1021 1304 1015
34 382 819 1109 914 987 920 1048 1377
35 509 572 1852 691 978 937 1128 1247
36 804 600 1039 1056 1215 1124 1554 1203
37 330 775 1062 1032 996 947 1224 1428
38 450 528 1727 736 979 927 1102 1404
39 781 566 995 1198 1296 1074 1715 1395
40 260 725 975 942 1055 911 1026 1437
41 373 465 1842 770 1114 1056 1186 1569
42 567 518 879 1058 1253 1059 1435 1506
43 227 578 941 844 1006 964 1098 1457
44 329 365 1574 700 978 973 1174 1492
45 541 385 810 1016 1152 1019 1549 1433
46 229 537 759 821 968 853 1528 1450
47 270 309 1119 554 860 821 1036 1381

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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48 439 326 597 851 1012 848 1317 1401

49 204 521 646 600 736 790 1001 1441

50 291 293 1043 452 780 765 954 1380

51 513 371 607 696 975 923 1404 1443

52 482 209 584 520 579 583 811 1203

53 331 311 957 413 602 618 881 1206

54 536 357 521 599 695 678 1193 1278

55 510 233 592 515 513 465 782 1137
56 305 359 910 367 508 490 726 1093

57 434 323 467 500 560 468 906 1129

58 159 413 559 420 445 404 523 798

59 306 318 1060 370 531 472 538 993

60 490 352 524 585 577 494 750 1025

61 487 637 537 467 387 553 771

62 282 486 343 398 368 450 687

63 294 484 552 517 324 616 719

64 565 506 519 407 484 684

65 843 380 470 344 455 667

66 413 544 602 371 589 692

67 332 354 303 350 455

68 236 350 274 305 618

69 444 482 401 550 553

70 376 325 407

هاي پژوهش یافته: منبع
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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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سالها در هرنسلی دادهپوشش -4-4جدول 

هاي پژوهشیافته: منبع

سال تعداد خانوارها 
در نسل سنی

خانوارها در تعداد 
نسل با تحصیالت 

پایین

تعداد خانوارها در 
نسل با تحصیالت 

متوسط

تعداد خانوارها
در نسل با 

تحصیالت باال

تعداد خانوارها 
در نسل با 

زنسرپرست 

تعداد خانوارها در 
نسل با سرپرست 

مرد
1367 3190 1979 1061 268 263 3129
1368 4471 2752 1515 300 383 4314
1369 7575 4394 2592 531 595 7358
1370 7618 4485 2604 510 668 7380
1371 5332 2987 1911 428 411 5181
1372 5876 3135 2174 515 499 5627
1373 10747 5620 3947 999 831 10315
1374 17879 9212 6490 1814 1479 16995
1375 9946 5380 3771 1128 735 9560
1376 9986 5374 4165 760 780 9525
1377 7568 3885 2813 865 551 7017
1378 11773 6565 4621 585 900 10873
1379 11540 5615 4469 1437 845 10695
1380 11161 5203 4457 1487 845 10316
1381 14022 6604 5559 1848 1182 12840
1382 10260 4743 4201 1308 789 9471
1383 10528 4439 4495 1587 722 9086
1384 11948 5424 4559 1959 907 11041
1385 13154 5616 5270 2268 1097 12057
1386 12943 5512 5371 1610 982 11961
1387 17786 7483 6745 2853 1607 16179
1388 17102 7318 6517 2742 1685 15417
1389 16578 7318 6517 2742 1528 12979
1390 16688 6937 6549 2656 1712 14976

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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1هاي ترکیبیترکیبی در مقایسه با دادههاي شبهداده-4-1-1

یا هاي تلفیقی واقعی در بسیاري از کشورها خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه کمبود داده
به همین . داردنوجود،که در آن افراد به طور خاص در طول زمان ردیابی شوندهاي ترکیبی داده

توان با میهاي ترکیبی در صورت عدم دسترسی به دادهپیشنهاد کرد که )1985(2خاطر دیتون
هاي دادهدر این رویکرد. ترکیبی را ایجاد کردشبههاي هاي مقطعی تکرار شده دادهاستفاده از داده

بر اساس این . دکننفراهم میهاي مقطعی تکرار شده را بر اساس بررسی3هایینسلترکیبیشبه
در این . ها استفاده کردتوان از مقادیر میانگین متغیر نسلدیدگاه براي تخمین روابط اقتصادي می

ون یک نسل مورد بررسی ترکیبی از افراد یا خانوارهاي مختلف را درترکیبی،شبههاي دادهحالت 
را در ) رادخانوارها یا اف(مشاهدات ن متغیر میانگیدر واقع هر نسل یک سري زمانی از . ددهنقرار می

گیرد مقادیر ها متغیري که در طول زمان مورد بررسی قرار میدر این داده(کندطی زمان دنبال می
توان در طول زمان مورد ها را نیز میهاي مرکزي مثل میانه و صدكمیانگین است، اما سایر شاخص

شود به ساخته اساس یک یا ترکیبی از چند ویژگی از خانوار تواند بر هر نسل می). بررسی قرار داد
در بسیاري از ترکیبیشبههاي استفاده از داده. از این قبیلطور مثال ویژگی سن، تحصیل، شغل و 

. موجود نیست، مرسوم استهاي ترکیبیدر حال توسعه که دادهکشورها خصوصاً در کشورهاي

در هر دو حالت از .شوندهاي ترکیبی مقایسه میترکیبی با دادههاي شبهدر این قسمت داده
ترکیبی سري زمانی از رفتار یک متغیر براي چند واحد مشخص وجود دارد هاي ترکیبی و شبهداده

ی همانند هایتوان بررسیها میبا ساخت نسل. ها باشندتوانند افراد و یا نسلکه این واحدها می
استفاده 4ها براي جدا کردن اثرات ثابتتوان از نسلبه عنوان مثال می. هاي ترکیبی انجام دادداده
.کرد

1 Pseudo-panel data versus panel data
2 Deaton
3 Cohort
4 Fixed effect

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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اي هاي ترکیبی دارند امروزه به طور فزایندهترکیبی به دلیل مزایایی که نسبت به دادههاي شبهداده
ترکیبی هاي شبهایاي استفاده از دادهمز) 1997(دیتون . شونددر تحقیقات اقتصادي به کار برده می

:شماردرا این چنین بر می

اي بین رفتار خانوارها و تجمیع ملی عالوه بر اینکه ترکیبی با ایجاد رابطههاي شبهداده.1
ي مناسبی را براي برقراري پیوند رسانند، زمینههاي خرد و کالن را به حداقل میناسازگاري تحلیل

هم فرا) هزینه و درآمد خانوار(و آمارهاي توزیع درآمد ) هاي ملیحساب(بین آمارهاي کالن 
سمائی، (شودها، اطالعات در سطحی بین سطوح خرد و کالن ارائه میسازند چرا که در این دادهمی

).57، ص 1390

هاي اطالعاتی کند که بانکها این امکان را فراهم میاستفاده از نسل: هاي اطالعاتیترکیب بانک.2
هاي مشابه در هر بانک ت که نسلپذیر اسالبته این امر در صورتی امکان. با یکدیگر ترکیب شوند

.)57، ص همان(اطالعاتی قابل شناسایی باشند

هاي ترکیبی دچار گیرد معموالً دادههاي ترکیبی صورت میدر مطالعاتی که با استفاده از داده. 3
به این معنا که به دالیل مختلف تعدادي از خانوارها و یا افراد هر چند وقت یکبار . شوندمی1ریزش

شوند و به تدریج شوند و خانوارهاي جدیدي جایگزین آنها مییا حتی ساالنه از نمونه خارج میو 
هاي ترکیبی تهیه بنابراین مجموعه داده. امکان پیگیري تمامی خانوارها در طول زمان وجود ندارد

ي هاها در دادهاما مشکل ریزش داده. هاي جامعه را نمایندگی کنندتوانند ویژگیشده نمی
اند در طول زمان ها طبقه بندي شدهترکیبی وجود ندارد و خانوارهاي مشخصی که درون نسلشبه

گیري هر سال ترکیبی نمونههاي شبهي دادهبه عبارتی در مجموعه. گیرندمورد ردیابی قرار می
.استتوان ادعا کرد که اطالعات هر سال نماینده مناسبی از اطالعات جامعه شود و میتجدید می

1 Attrition
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گیري و تکرار در نمونه ها و وجود خطاي اندازهبدلیل کم بودن تعداد دادهترکیبیهاي در داده. 4
بدلیل فراهم آوردن تعداد ترکیبیهاي شبهین مشکل در دادهشود که ادار می1نتایج تخمین تورش

.آیدهاي زیاد، رفع شده و تا حدي تورش پایین میداده

جوانان، (یبی تمایل به تمرکز بر مناطق خاص جغرافیایی و یا گروههایی خاص هاي ترکاکثر داده. 5
ترکیبی امکان بررسی خانوارهایی را به هاي شبهدارند، در حالی که داده) کارگران و از این قبیل

، ص 1390سادات اصل، (کنندتري فراهم میاي از کل جمعیت در طیف زمانی وسیععنوان نماینده
هاي ترکیبی آشکار وسط دادهتوانند اثراتی را که به سادگی تمیترکیبیشبهي هاداده. )55

این روش اطالعات، تنوع، تغییرپذیري و کارایی بیشتري را نسبت به . گیري کنندد، اندازهشونمی
. کندفراهم میترکیبیهاي داده

فراد مختلف را درون یک تواند ترکیبی از ااین است که میترکیبیهاي شبهمزیت نهایی داده. 6
.نسل مورد بررسی قرار دهد

سازند هاي تجربی را به شکل غنی فراهم میترکیبی تحلیلهاي شبهبه طور کلی باید گفت داد
هاي اما داده. توان از آنها استفاده نمودهاي ترکیبی میکه در صورت عدم دسترسی به داده

ترکیبی علیرغم کاربردي که در تحقیقات اقتصادي دارند براي هر شرایط مناسب نیستند و شبه
:توان به موارد زیر اشاره کردبه عنوان معایب رویکرد نسلی می. هایی هستندداراي محدودیت

در واقع . کنندها بیان نمیي پویایی درون نسلترکیبی هیچ اطالعاتی را دربارههاي شبهداده. 1
سال اطالعات بودجه خانوار براي یک سال خاص، اطالعاتی از توزیع یک متغیر در یک نسل در یک 

اما دو مجموعه اطالعاتی متوالی هیچ اطالعاتی در مورد توزیع مشترك آن . دهدخاص را ارائه می
توان میانگین در روش نسلی، می. براي مثال متغیر درآمد را در نظر بگیرید. دهندمتغیر ارائه نمی

ل زمان را درآمد یک نسل در طول زمان، میزان نابرابري و چگونگی تغییر این نابرابري در طو
اما هیچ بحثی از مدت زمانی که افراد فقیر هستند یا فقیر خواهند ماند یا این که . بررسی کرد

1 Bias
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دهدفردي که اکنون ثروتمند است آیا قبالً فقیر بوده یا بعداً هم ثروتمند باقی خواهد ماند ارائه نمی
.)57، ص 1390سمائی، (

ارد این است که، افرادي را که از نظر ویژگی مشخص ترکیبی وجود دهاي شبهایرادي که در داده. 2
.کندبا بقیه تفاوت دارند، از دورن نسل جدا می) سن یا تحصیالت و از این قبیل(شده 

ي پویایی تغییرات ترکیبی به منظور مطالعههاي شبهي مشاهدات مقطعی متوالی، دادهبا مطالعه
ترکیبی در صورت عدم دسترسی هاي شبهید گفت دادهبه طور کلی با. باشندتر میدرآمدي مناسب

.سازندتري را فراهم میهاي تجربی عمیقهاي ترکیبی تحلیلبه داده

. ترکیبی یکی از موضوعات جدید در اقتصاد سنجی استتجزیه و تحلیل بر اساس رویکرد شبه
. آوردراهم مییج فتري را براي تحلیل و بررسی نتاترکیبی محیط بسیار غنیرویکرد شبه

شناسی تخمین تحرك درآمديروش-4-2
1شناسی تخمین تحرك درآمدي در مدل پویایی غیرخطی درآمدروش-4-2-1

مورد بررسی قرار )1978(2لیالرد و ویلیسبراي اولین بار توسطگیري تحرك درآمدياندازه
حرك درآمدي میزان برابري و تدر طی مطالعات خود بیان کردند) 2006(3آنتمن و مکنزي.گرفت

این است که چه چیزي در این رابطه مسأله مهم . گیردها را در یک جامعه اندازه مینابرابري فرصت
- ي در یک جامعه به موقعیت اجتماعیتحرك درآمد. تواند باعث عدم تحرك در یک جامعه شودمی

این شرایط در بین افراد و خانوارهاي مختلف . اقتصادي افراد و یا خانوارهاي مختلف وابسته است
تواند باعث تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادي افراد و یا خانوارهاي مختلف می. باشدمتفاوت می

اند مربوط به تونابرابري اجتماعی و اقتصادي می. شودهادر بین آنفرصتی به وجود آمدن نابرابري 
هاي شغلی، تحصیلی، نابرابري در فرصت:مانند.شرایط کنونی و یا آتی افراد و خانوارها باشد

اگر در یک جامعه تحرك درآمدي پایین . موقعیت خانوادگی و موارد دیگردرآمدي و یا مصرفی،

1 Nonlinear Income Mobility
2 Lillard and Willis
3 Antman and Mackenzie
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دهد افرادي که یاین حالت نشان م. بنابراین در این جامعه نابرابري فرصتی باال خواهد بود،باشد
اما .واهند ماندهمواره در آن جایگاه باقی خ،داراي جایگاه اجتماعی و اقتصادي بهتري هستند

ي چنین وضعیتی نتیجه. روز به روز فقیرتر خواهند شد،افرادي که فاقد چنین جایگاهی هستند
اي بعدي نیز سرایت کند هتواند به نسلاین نابرابري می. رشد نابرابري در بین افراد آن جامعه است

به عنوان مثال فردي که . الشعاع خود قرار دهدو وضعیت اقتصادي و اجتماعی آنها را نیز تحت
تحصیلی هاي شغلی،تواند داراي فرصتت میتري اسداراي موقعیت خانوادگی و یا اجتماعی مناسب

اما اگر تحرك . اشدو درآمدي بهتري نسبت به دیگر افراد که فاقد چنین جایگاهی هستند، ب
اي ظرفیتی را چنین جامعه. درآمدي باال باشد نابرابري فرصتی در آن جامعه در حال کاهش است

هاي شغلی، تحصیلی و از این هاي برابر اعم از فرصتکند که افراد مختلف داراي فرصتایجاد می
.قبیل باشند

بین آنها متفاوت است، در این صورت در نظر گرفته شوند که تحرك درآمدي درر دو جامعهاگ
اي با تحرك خانوارهایی که در جامعه. رفاه این دو جامعه نیز با یکدیگر متفاوت باشدرودانتظار می

ي باالتري براي تالش بیشتر جهت باال بردن توزیع کنند، انگیزهدرآمدي باالتر زندگی می
در این جامعه . رصتی در بین افراد کمتر استزیرا در این جامعه نابرابري ف. شان دارنديدرآمد

تواند باعث شود تا آنها به رفاه باالتري برسند بلکه تالش جایگاه اجتماعی و اقتصادي افراد نمی
رفاه به دلیل پایین بودن نابرابري افراد این جامعه . فردي مالکی براي کسب رفاه بیشتر است

با کند که در یک جامعهمورد افرادي صدق میعکس این قضیه در. کنندبیشتري را تجربه می
از طرفی این . در این جامعه نابرابري فرصتی باال است. کنندتر زندگی میتحرك درآمدي پایین

.))2010(، 1کاردز و کانالز(د امکان وجود دارد که این نابرابري در طول زمان تداوم یاب

جامعه به دلیل تفاوت در ثروت و توانمندي در یکبیان کردند ) 2005(2فیلد و همکارانش
این تفاوت محصول نابرابري فرصتی در بین افراد . دهدافراد مختلف واگرایی در درآمد رخ می

1 François Gardes , Carla Canelas
2 Filed, et. al
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ي فیزیکی و انسانی باالتري در اختیار بر اساس این نظریه افراد توانمند سرمایه. مختلف جامعه است
اما افرادي که فاقد . تري را نسبت به دیگران داشته باشندتوانند پس انداز باالاین افراد می. دارند

مطابق . ي انسانی و فیزیکی هستند همیشه داراي سطح پایینی از درآمد خواهند بودهرگونه سرمایه
این . با این نظریه باید انتظار داشته باشیم که واگرایی در درآمد به وجود آید و نابرابري افزایش یابد

ي فقر تکمیل شود که در آن افرادي که فاقد سطح اولیه از داراییهاي ي تلهنظریهتواند بانظریه می
آنها فاقد هرگونه . شودهستند؛ زندگیشان در فقر محدود می) فیزیکی، انسانی و اجتماعی(ملموس 

باال باشد نابرابري نیز پایین خواهد اما اگر تحرك درآمدي . سرمایه براي تغییر این وضعیت هستند
در این جامعه تفاوت بین توانمندي و ثروت افراد مختلف پایین است، بنابراین افراد تا حدودي . بود

.ي این وضعیت همگرایی در درآمد استنتیجه. داراي سطوح مشابه درآمدي خواهند بود

کار براي افرادي که توانمندي و ثروت بازارهاي اقتصادي وکندبیان می) 2006(1کالونیکو
این حالت باعث افزایش ثروت ثروتمندان و . کنندتري را فراهم میباالتري دارند شرایط مناسب

هاي ي افراد در یک جامعه فرصتبنابراین اگر همه. شودکاهش درآمد افراد فقیر و نیمه فقیر می
براي کار ي افرادي انسانی و فیزیکی داشته باشند، در این صورت انگیزهبرابري در اندوختن سرمایه

اما اگر چنین حالتی وجود نداشته باشد در . شودیابد و بنابراین نابرابري کم میو فعالیت افزایش می
ي آن افزایش محرومیت در بین تعداد یابد و نتیجهاین صورت نابرابري به سطح باالتري افزایش می

.زیادي از افراد است

به صورت پویا سب و ساده تحرك درآمدي را سعی کردند با یک شاخص منا) 1996(2فیلد و اوك
.را مورد بررسی قرار دادندt-1ي دورهدرآمدوtي درآمد دورهآنها روابط بین . گیري کننداندازه
گیري نابرابري به اندازه. گیردگیري نابرابري به دو صورت ایستا و پویا در یک جامعه صورت میاندازه

در یک زیرا بررسی ایستا تنها ،کندرا در یک جامعه مشخص نمیخوبی نابرابري صورت ایستا به 
تواند بیانگر وضعیت افراد و یا خانوارهاي فقیر در نمیمقطع معینی از زمان بوده و به همین سبب

1Calonico
2 Gary Fileds & Efe OK
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یک جامعه مورد بررسی اید تحرك درآمدي به صورت پویا دربه همین منظور ب،طول زمان باشد
. قرار گیرد

با استفاده از رویکرد 4و وربک و وال) 2004(3، مکنزي)1997(2، کالدو)1993(1موفیت
هاي ، با استفاده از دادهاین مدل. هاي پویاي خطی را مورد تخمین قرار دادندمدل،ترکیبیشبه

با و دوم ي سوم تحت یک تابع رگرسیونی درجهرا غیرخطی درآمدهاي پویایی،ترکیبیشبهآماري 
) 2004(6و لوکشین و راوالیون) 2004(5که قبالً توسط جاالن و راوالیونرهاي تاخیري لحاظ متغی

.ددهمیمورد برآورد قرار استفاده شده است، 

گیري در متغیرهاي توضیحی تابع رگرسیون اولیه با در نظر گرفتن این مطلب که خطاي اندازه
:شودوجود ندارد به صورت زیر تعریف می

,∗ 1 , 1
∗ + 2( , 1

∗ )2 + 3( , 1
∗ )3 + ( ) + ( ), )4 -14(

,و متغیر باشدمیtدر زمان i، درآمد فرد ∗,ي باال متغیر در رابطه 1
در زمان iدرآمد فرد ∗

t-1پارامتر.استαگر اثرات ثابت در تابع بوده و ناهمگنی موجود در بین افراد بیان
را نشان )از این قبیل، شغل و د با فرد دیگر متفاوت است، مانند درآمدهایی که در هر فرمشخصه(

(t-1ي دورهنسبت به درآمد tي درآمد دورهشیب . دهدمی

1
= 1 + 2 2 , 1 + 3 3 , 1

ي مقدار تحرك درآمدي در یک نشان دهنده)2
.داراي دو مقدار حدي صفر و یک استتحرك درآمدي . باشدجامعه می

1 Moffitt
2 Collado
3 Mckenzie
4 Verbeek & Vella
5 Jalan & Ravallion
6 Lokshin & Ravallion
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 در این . استدرآمدها در عدم همگرایی بیانگر نوعیبرابر با یک تحرك درآمدي مقدار
این حالت در یک جامعه .شرایط تغییرات درآمد ثانویه کامال بر اساس درآمد اولیه است

.دیده نیستپسن
در این شرایط . مقدار تحرك درآمدي برابر با صفر بیانگر نوعی تحرك درآمدي کامل است

. شودنابرابري فرصتی برابر با صفر می
 مقداري همگرایی در مخارج یا درآمد خانوارها بیانگرمقدار تحرك درآمدي کوچکتر از یک

.د فقیر و غنی در حال کاهش استدر این شرایط اختالف درآمدي بین افرا. آیدبوجود می
به . مقدار تحرك درآمدي بزرگتر از عدد یک بیانگر نوعی واگرایی در درآمد و مخارج است

ي درآمدي بین افراد فقیر و غنی در طی زمان افزایش این معنا که با گذر زمان فاصله
. یابدمی
 در طول زمان استدرآمدهادچار یک واژگونی بیانگر نوعیمقدار تحرك درآمدي منفی .

.یابددرآمد افراد ثروتمند در طی زمان کاهش میدر این شرایط 

ها باشد و در بین این مشخصههاي هر مقطع یک متغیر توضیحی میبا توجه به اینکه مشخصه
:شودگیري وجود دارد، بنابراین معادله به صورت زیر نوشته میخطاي اندازه

, = ,∗ + , )4 -15(

:آیدي زیر بدست میجایگذاري شود معادله)14- 4(ي اگر عبارت باال در معادله

, = 1 , 1 + 2( , 1)2 + 3( , 1)3 + ( ) + , 1 )4 -16(

و , 1 = , + , − 1 + 2 2 , 1 + 3 3 , 1
2 , 1 +

2 + 3 3 , 1 , 1
2 − 3 , 1

3 )4 -17(

هاي اما استفاده از داده. هاي ترکیبی استفاده کردتوان از دادههاي پویاي باال میبراي تخمین مدل
هاي ترکیبی براي اساسی در به کارگیري دادهمشکل. ترکیبی مشکالتی را نیز به همراه دارد

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 



77

درآمدي از آنجائیکه تحرك . هاي ترکیبی استگیري تحرك درآمدي در ارتباط با طول دادهاندازه
هاي ترکیبی بلندمدت الزم است گیري آن نیز دادهماهیتاً فرایندي بلندمدت و پویا است، براي اندازه

هایی بنابراین فقدان چنین داده.ها در بیشتر کشورهاي در حال توسعه وجود ندارندکه این داده
.تصویر دقیقی از پویائی ارائه نخواهد کرد

هاي ترکیبی طوالنی مدت در اکثر هاي ترکیبی و فقدان دادهبا توجه به مشکالت مربوط به داده
هاي مقطعی ن از دادهتواگیري تحرك درآمدي میکشورها بسیاري از محققین معتقدند براي اندازه

ي زمانی ازههاي مقطعی در بهاي مقطعی متوالی از ترکیب دادهداده). 1997، 1دیتون(استفاده کرد
زمانی هاي ترکیبی ساختاري از سريها نیز همانند دادهلذا در این داده. آیندمشخص بدست می
هاي ترکیبی، واحدهاي مقطعی در طی زمان شود، با این تفاوت که در دادهمقاطع مشاهده می

زمان یکسان هاي ترکیبی تعداد مقاطع در طی هاي مقطعی برخالف دادهیکسان هستند، اما در داده
هاي ترکیبی امکان بررسی وضعیت خانوار و یا افراد یکسان در طی در نتیجه برخالف داده. نیستند

در طی مطالعات خود روشی را براي تحلیل ) 1985(به همین سبب دیتون . زمان وجود ندارد
بدیل ها از سطح فرد به سطح گروه تدر این روش داده. هاي مقطعی تکرار شده مطرح کردداده
هاي شود و سري زمانی میانگینهایی بر اساس ویژگی خاص ایجاد میدر این روش نسل. شوندمی

. هاي ترکیبی هستندسازند که جایگزین دادهترکیبی را میهاي شبهها، دادهمتغیر نسل

هاي بر اساس ویژگیاي از افراد که به عنوان مجموعهcترکیبی، اگر نسل بر اساس رویکرد شبه
اند، تعریف شود و سپس از افراد و یا خانوارهاي درون هر نسل طبقه بندي شدهمشخص شده 

):آیدي باال به صورت زیر درمیمشاهده شده در طول زمان متوسط گیري شود، معادله ), = 1 ( ), 1+ 2
1 ∑ , 1

2
1 + 3

1 ∑ , 1
3

1 +( ) + ̅ ( ), 1 )4 -18                                                           (
و

1 Deaton
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̅ ( ), 1 = ( ), + ̅ ( ), − 1 + 2 2 ( ), 1 + 3 3 ( ), 1
2 ̅ ( ), 1 +

2 + 3 3 ( ), 1 ̅ ( ), 1
2 − 3 ̅ ( ), 1

3 )4 -19                                         (

)متغیر . ي نسل استنشان دهندهcو دهدرا نشان میزمانtي باال در رابطه ), = ( 1 ) ∑ ( tي باشد که در دورهمیtدر زمان c، متوسط درآمد خانوار در نسل 1,(

1367متوسط مخارج خانوار در نسل اول در سال ،67,(67)1به عنوان مثال (شودمشاهده می
)متغیر ).شوندمیها در همان سال مشاهده باشد که دادهمی ), متوسط درآمد خانوار در 1

اما ،دنداشته باششدن راباید قابلیت مشاهدهt-1ي ها در دورهباشد که دادهمیtدر زمان cنسل 
ها قابلیت مشاهده شدن را از دست کدیگر متفاوت هستند این دادهبا یt-1و tي بدلیل اینکه دوره

1368، بیانگر متوسط مخارج خانوار در نسل اول در سال 67,(68)1به عنوان مثال (دهندمی
مشاهده شود که این مسئله به هیچ وجه امکان پذیر 1367هاي آن در سال باشد که باید دادهمی

این حالت در مورد متغیرهاي ).دهدن خود را از دست مینبوده و داده قابلیت مشاهده شد ( ), 1
)و 2 ), 1

.کندنیز صدق می3

هاي متوسط مخارج خانوار در به همین سبب جهت رفع این مشکل و به منظور این که داده
را که در آن متوسط مخارج خانوار در نسل tي زمانی قابلیت مشاهده شدن پیدا کنند، دورهcنسل

cتر یعنی ي زمانی عقببه یک دوره،گیردقرار میt-1ي در این حالت معادله. شودانتقال داده می
ي رگرسیونی به صورت صحیح به شکل معادله. گرددرگرسیونی تصحیح شده و این ایراد برطرف می

):شودزیر نوشته می ), = 1 ( 1), 1+ 2 ( 1), 1
2 + 3 ( 1), 1

3 + ( ) +( ), + ̅ ( 1), 1 )4 -20                                                      (
و ̅ ( 1), 1 =( ), + ̅ ( ), − 1 + 2 2 ( 1), 1 + 3 3 ( 1), 1

2 ̅ ( 1), 1 +
2 + 3 3 ( 1), 1 ̅ ( 1), 1

2 − 3 ̅ ( ), 1
3 )4 -21                                   (
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)،ي باال با ایجاد تغییراتی در زماندرمعادله 1), ي متوسط مخارج خانوار در نشان دهنده1
از طرفی، . شودي مربوط به آن مشاهده میباشد که در همان دوره دادهمیt-1ي در دورهcنسل 

بدست آمده است، ) 18-4(ي با ایجاد تغییراتی در زمان از معادله) 20- 4(ي به جهت اینکه معادله
φپارامتر  ( φاگر عبارت.ه استشدجهت تصحیح این مسئله در آن قرار داده ,( ( در ,(
φعبارت. آیدبدست می) 18-4(ي معادله،جایگذاري شود)20-4(ي معادله ( به صورت زیر ,(
:است

φ ( ), = 1 ( ), 1 − ( 1), 1 + 2 ( ), 1
2 − ( 1), 1

2 +
3 ( ), 1

3 − ( 1), 1
3 )4 -22                                               (

زمانی که تعداد "کند که بیان می) 2004(مکنزيدر این قسمت با استناد به تئوري عمومی 
φمشاهدات در هر نسل افزایش یابد،  ( φشود و پارامتر به سمت صفر همگرا می,( ( نادیده ,(

)ي آن همگرا شدن دو مقدار الزمه. این پارامتر نادیده گرفته شد"شودگرفته می ), و 1 ( 1), زمانی که ت عقالییبر اساس فرضیه انتظارا(باشد یک مقدار یکسان و بزرگ میبه 1 → )، ارزش انتظاري متغیر∞ ), )و 1 1), ).دگردباهم برابر می1

شود که اگر تعداد مشاهدات در یک نسل افزایش از طرفی به عنوان یک فرض مکمل بیان می
→یابد و ̅:در اینصورت) باشدتعداد مشاهدات می(∞ ( ), = 1 ∑ ( )1 → 0 )4 -23                                              (

شود، در صورتی که از خطاي گیري از مشاهدات در هر نسل میترکیبی شامل متوسطرویکرد شبه
گیري شود، درنتیجه با تعداد مشاهدات کافی در هر نسل گیري بین مشاهدات نیز میانگیناندازه

. تاثیري نخواهد گذاشت) 20- 4(ي گیري بر روي تخمین پارامترها در معادلهخطاي اندازه
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،β1توان به طور سازگار پارامترهاي هاي غیرخطی درآمد، میدر یک حالت عمومی از پویایی β2 وβ3کنند که آیا این پارامترها بیان می. را از طریق روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد
در طی مراحل اما، . هاي مخارج غیرخطی بوده و شکل تابع به صورت غیر محدب استپویایی

)روش حداقل مربعات معمولی مقدار متغیر تخمین با در اقتصاد سنجی در . شوددار میتورش(
با توجه . گیري در متغیر توضیحی استمبحث تصریح غلط مدل یکی از موارد، وجود خطاي اندازه

ها خطاي باشد و چون در بین این مشخصههاي هر نسل یک متغیر توضیحی میبه اینکه مشخصه
کند که منجر به بنابراین این متغیر با جزء خطا همبستگی پیدا می،وجود داردگیري اندازه
)دار شدن تخمین پارامتر تورش معادالت ظور تصحیح این تورش و با توجه بهبه من. شودمی(

. شودگیري وضع میهایی جهت رفع تورش بر روي جزء خطاي اندازه، محدودیت)21-4(و )20- 4(
:باشندبه صورت زیر میهااین محدودیت

̅:یعنی. گیري متقارن استخطاي اندازه.1 ( 1), 1
3 = ( 1), 1

3 = 0 )4 -24                                                      (

:یعنی). تابعی از زمان نیستندنگین و واریانسمیا(گیري مانا است خطاي اندازه.2

( 1), 1
2 = ̅ ( 1), 1

2 = 2 )4-25                                                (

̅گیري از مقادیر صحیح درون هر نسل مستقل بوده و بنابراین خطاي اندازه.3 ( مستقل از ,( ( .باشدها میي نسلبراي همه,(

̅جایگذاري شود مقدار )21-4(ي اگر فروض باال در معادله ( 1), به صورت زیر بدست 1
̅:آیدمی ( 1), 1 = ( ), + 2 + 3 3 ( 1), 1

2 )4 -26                           (
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به صورت جایگذاري شود در این صورت شکل معادله) 20-4(ي در معادله) 26-4(ي اگر معادله
):شودمیزیر نوشته  ), = 1 ( 1), 1+ 2 ( 1), 1

2 + 3 ( 1), 1
3 + ( ), + ( ) +

2
2 + 3 3 ( 1), 1

2 )4 -27                                             (

:ي باال می توان نوشتطبق معادله

α ( ), = ά ( ), + β2σ́2ε + 3β3 ( 1), 1 σ́2ε )4 -28                                (

αدر این حالت  ( )یک تخمین سازگار از ,( αکند، یعنیرا فراهم می( ( ), = ( ).

) 15- 4(ي درصورتی که از معادله. شوداستفاده می) 15- 4(ي از معادلهσ́2εي براي محاسبه
:شودواریانس گرفته شود فرم کلی معادله به صورت زیر نوشته می

( ), = ( ),∗ + ̅ ( ), )4 -29                                       (

̅توان نوشت،می)3(و )2(طبق فرض  ( ), = σ2εبنابراین:

( ), = ( ),∗ + σ2ε )4-30                                                     (σ2ε = ( ), − ( ),∗ )4-31                                                     (

)اگر از مقدار در این صورت  به صورت زیر بدست σ2εمقدار گیري شود، فاکتور,(
:یدآمی

σ2ε = ( ), 1 − ( ),∗
( ), )4 -32                                                    (

)در تابع باال  ),∗
( ), = θشوددر نظر گرفته می.
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متغیرهاي ي دوم با لحاظتحت یک تابع رگرسیونی درجهپویاي غیرخطیترکیبیشبهمدل 
):شودتعریف میبه صورت زیر) 21- 4(و ) 20- 4(تاخیري با توجه به توابع رگرسیونی  ), = 1 ( 1), 1+ 2 ( 1), 1

2 + + ̅ ( 1), 1 )4 -33                 (

̅و ( 1), 1 = ( ), + ̅ ( ), − 1 + 2 2 ( 1), 1 ̅ ( 1), 1 +( 2) ̅ ( 1), 1
2 )4 -34                                                              (

)طور که در برآورد مدل قبلی بیان شد همان لذا با تکرار فروض قبلی . شوددار میتورش(
α:ي زیر بدست خواهد آمدرابطه ( ), = ά ( ), + β2σ́2ε )4 -35                                                                     (

.کندرا فراهم مییک تخمین سازگار از αدر این حالت 

1خطی درآمدهايپویاییشناسی تخمین تحرك درآمدي در  مدل روش- 4-2-2

در گیري تحرك درآمدياندازهبراي ) 2005(2اي که توسط آنتمن و مکنزيتابع رگرسیونی ساده
:باشدارائه شده است، به صورت زیر میحالت خطی

)4-36                                                        (∗ ( ) = + ( 1) + ( )
)در تابع باال )فرد است و tي درآمد دوره( نشان فرد را t-1ي دورهنیز درآمد (1

گیري تحرك اندازهشاخصاش، ، ضریب شیب در رگرسیون درآمدي بر مقدار تاخیريβ.دهدمی
نزدیک به عدد βمقدار . ترین معیار سنجش تحرك درآمدي استسادهشاخصاین . درآمدي است

کوچکتر از یک βیک، بر وابستگی زمانی باال و در نتیجه تحرك کم درآمدي داللت دارد و هر چه 

1 Linear Income Dynamic
2 Antman and Mackenzie

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 



83

هاي هر مقطع یک با توجه به اینکه مشخصه. باشد، بیانگر تغییر موقعیت افراد در توزیع درآمد است
گیري وجود دارد، بنابراین معادله به ها خطاي اندازهباشد و در بین این مشخصهمتغیر توضیحی می

:شودصورت زیر نوشته می

, = ,∗ + , )4 -37                   (

:جایگذاري شود در این صورت) 36- 4(ي در معادله) 37- 4(در صورتی که معادله 

)4 -38                                                              (( ) = + ( 1) + ( )
)4 -39(( ) = ( ) + ( ) − ( 1)

هاي هاي ترکیبی که در قسمت قبل بیان شد، از دادهبا توجه به مشکالت مربوط به داده
بر اساس . شودهاي خطی استفاده میترکیبی براي بررسی تحرك درآمدي در حالت پویاییشبه

هاي مشخص بر اساس ویژگیاي از افراد که به عنوان مجموعهCترکیبی، اگر نسل رویکرد شبه
اند، تعریف شود و سپس از افراد و یا خانوارهاي مشاهده شده درون هر نسل طبقه بندي شدهشده 

:آیدي باال به صورت زیر درمیدر طول زمان متوسط گیري شود، معادله

( ), = β1y ( ), 1 + α ( ) + u ( ), + ε ( ), − β1ε ( ), 1 )4 -40                  (

)ي باال در رابطه ), = 1 ∑ y ( در cي متوسط درآمد افراد در نسل دهندهنشان1,(
)متغیر . استtي دوره ), ها در باشد که دادهمیtدر زمان cمتوسط درآمد خانوار در نسل 1
با یکدیگر t-1و tياما بدلیل اینکه دوره،دنداشته باششدن راباید قابلیت مشاهدهt-1ي دوره

به همین خاطر براي اینکه . دهندها قابلیت مشاهده شدن را از دست میمتفاوت هستند این داده
انتقال داده t-1تر یعنی به یک دوره عقبtي زمانی متغیر قابلیت مشاهده شدن پیدا کند دوره

:باال به شکل زیر تغییر یافتيبنابراین معادله. شد

( ), = β1y ( 1), 1 + α ( ) + u ( ), + ε ( ), − β1ε ( 1), 1 )4 -41            (

و
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γ ( ), = β y ( ), 1 − y ( 1), 1 )4-42                                                        (

بنابراین . در این حالت نیز صادق است) 2004(1و تئوري عمومی آنتمن و مکنزي) 23-4(فرض 
γتوان پارامتر اگر تعداد مشاهدات در نسل افزایش یابد می ( در نهایت با تعداد . را نادیده گرفت,(

پارامتر به طور سازگار از طریق روش حداقل مربعات معمولی توان مشاهدات کافی در هر نسل می β1 وα ( .را تخمین زد(

هاي خطی و غیرخطی ي روش الگوسازي تحرك درآمدي در مدل پویاییقایسهم- 4-2-3
درآمد

هاي گیري تحرك درآمدي در مدل پویاییاي بین اندازهشود تا مقایسهدر این قسمت سعی می
.خطی و غیرخطی درآمد صورت گیرد

با استفاده از تواندار نیست و به راحتی میهاي خطی درآمد اثرات ثابت تورشدر مدل پویایی. 1
هاي غیرخطی اما در مدل پویایی. روش حداقل مربعات معمولی مقدار این پارامتر را تخمین زد

که بر . شوددار میي دوم و سوم تورشدرآمد اثرات ثابت در هر دو حالت از توابع رگرسیونی درجه
.اساس مطالب باال سه محدودیت براي رفع تورش وضع شده است

رك درآمدي در مدل خطی و غیرخطی شبیه به یکدیگر است و تمامی فروضی که الگوسازي تح. 2
.شود در مدل خطی نیز کاربرد دارددر مدل غیرخطی وضع می

ي فقرشناسی تلهروش-4-3
هاي غیرخطی ترکیبی در پویاییي فقر با استفاده از رویکرد شبهدر این قسمت احتمال وقوع تله

2اي است که آنتمن و مکنزياین روش برگرفته از مطالعه.گیرددرآمد مورد بررسی قرار می

)2006-b (ي با توجه به معادله.در مکزیک انجام دادند)همواره درآمد سرپرست خانوار در ) 20- 4
)است، به عبارت دیگر t-1ي تابعی از درآمد وي در دورهcدر نسلtي دوره ), =

1 Antman and Macknzie
2 Antman & Mackenzie
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( 1), ي فقر مبتنی بر ي تلهبراي محاسبهدر این صورت با استفاده از این رابطه .1
در حالت چهارم Bمدل استفاده شده مربوط به نمودار (نیاز است یک شرط الزم و کافی به آستانه 

:)از قسمت مبانی نظري است

هاي مختلف وجود داشته باشد ي فقر در بین نسلبراي اینکه احتمال وقوع تله:شرط الزم
.کمتر شود) خط فقر(اي باید درآمد متوسط خانوار در سال جاري از مقدار حد آستانه

ي فقر وجود هاي مختلف با تلهسلرویی خانوارها در نبراي اینکه احتمال روبه: شرط کافی
́نامساوي داشته باشد، باید  ( 1), 1 < ́:به عبارت دیگر.برقرار شود1 = 1 + 2 2 ( 1), 1+ 3 3

2 ( 1), 1 < 1 )4-44                            (

ي فقر در سه حالت از با توجه به شرط الزم و کافی ذکر شده در قسمت فوق، احتمال رخ دادن تله
:دهاي غیرخطی درآمد در بلندمدت وجود دارپویایی

. گیرندي فقر قرار میشرط الزم و کافی هر دو برقرار باشند، در این صورت خانوارها درون تله. 1
که بدلیل نداشتن سالمتی و است فرديگیرد،ي فقر قرار میسرپرست خانواري که درون تله
او و در tي درآمد دورهمناسب موقعیت اجتماعی و خانوادگی توانایی الزم، شغل و یا نداشتن 

دائماً در حال حرکت و نوسان در این حالت خانوارها.یابدنهایت درآمد آتی او بسیار کاهش می
شوند که خارج از باشند تا به نحوي خود را از این وضعیت نجات دهند، اما آنها دچار فقري میمی

ک چرخه تبدیل تله به ی. اي به همراه خواهد داشتدر این وضعیت فقر با خود تله. کنترل است
در این . برندشوند، و از توسعه نیافتگی پایدار رنج میو خانوارها در یک دور باطل گرفتار میشده

هابنابراین خانوارشود،مساعدتري براي بروز فقر خلق مییابد و موقعیتشرایط فقر پرورش می
ي هایی که دچار فقر مزمن و تلهاز طرفی سرپرست.دنشوي فقر میتلهدر نهایت دچار فقر مزمن و 

هاي بعدتر از خود نیز انتقال دهند و آنها نیز همچون فقر هستند ممکن است این شرایط را به نسل
.ي فقر شوندوالدینشان دچار فقر مزمن و تله
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قر قرار دراین حالت خانوارها در زیر خط ف. شرط الزم برقرار باشد، اما شرط کافی نقض شود. 2
درآمد در این شرایط خانوارها در موقعیتی قرار دارند که. گیرندي فقر قرار نمیگرفته، اما درون تله

ها در این شرایطخانوار.شودبیشتر میt-1ي شان در دورهآنها به مرور زمان از درآمدtي دوره
)حالت پایدار اقتصادي(ايبه حد آستانهاز یک حالت ناپایدار اقتصادي خود را تادنکنسعی می
.دنشومیي فقر دور از تلهبنابراین در این حالت خانوارها،دننزدیک کن

.گیرندي فقر قرار نمیشرط الزم و کافی هر دو نقض شوند، در این حالت خانوارها درون تله. 3
ي فقر دور براحتی از تلهیا توانایی باالترشرایط شغلی مناسب وچنین خانوارهایی به دلیل داشتن

کند و نیازي به برقراري شرط کافی در این حالت برقراري شرط الزم به تنهایی کفایت می(دنشومی
.)گیرندي فقر قرار نمیبا برقراري شرط الزم خانوارها درون تله. نیست

تفکیک اثرات سن، نسل و زمان-4-4
ویژگیهايدارايمصرفودرآمدخانوار،بعدثلمهستند،خانواررفاهبامرتبطکهمتغیرهایی
رسیدهخودحداکثربهمیانسالیدردرآمدمتغیرمثالعنوانبه.میباشندزندگیطولدرمشخصی

اینتمامرونداما.میشودمتغیراینشدنشکلکوژيباعثحالتاینیابد،میکاهشآنازبعدو
طولدرکشوریکاقتصاديرشدبامصرفودرآمد.استتحولحالدرزمانطولدرمتغیرها

همینبه.یابدمیکاهشخانواربعدمعموالًکشوریکتوسعهباهمچنینویابدمیافزایشزمان
اینجایگاهامابماند،ثابتمختلفنسلهايبینمتغیرهااینسنیویژگیهايشکلاگرحتیسبب

هايدادهدردرآمدویژگییکمعموالًمثالبراي.دشومیتغییردچاردیگرنسلبهنسلیازویژگیها
نمیهبه.دهدنشان میواقعیحدازبیشرازندگیپایانیهايسالدردرآمدکاهشمقطعی،

راامکانایننسلیهايداده.کرداستفادهنسلیهايدادهازمیتوانمشکلاینرفعبرايمنظور
ازنقلبه،1390سمائی،(کنیمدنبالسالچندینطیدررایکسانینسلتاآورندمیفراهم
)1997، دیتون
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بهمتغیرهارفتارتفکیکروشازاستفادهباتوانمینسلی،هايدادهبهترتحلیلوتجزیهمنظوربه
سنویژگیبهمربوطاثراولین.کردجدایکدیگرازرامتغیرسهایناثراتزمانونسلسن،اثرات
تغییراتسن،اثرات.دباشمیزندگیيچرخهسنیتغییراتبامرتبطمعمولطوربهکهاست

تفاوتبهمربوطنسلاثرات.استنسلاثراتبامرتبطاثردومین.دهدمینشاننیزراجمعیتی
.استسالاثراتاثر،سومینو.تاسمختلفهاينسلدرسننمونهویژگی) مبداازعرض(جایگاه
رانسلهايهمهموقتیاماهمزمانطوربهکهاستکالنیاقتصاداثراتيدهندهنشانسال،اثرات
.میدهدقرارتاثیرتحت

:میشوداستفادهزیرمجازيماتریساززمانونسلسن،اثراتاستخراجبرايمنظورهمینبه

)45-4(+Tη+Y=β+Aα+CΎ
نسل در سال هرمصرفبهمشاهدههرکهاست،سال–نسلمشادهداتازبرداريYدر این رابطه 

ماتریسTماتریس مجازي نسل و Cسن، مجازيمتغیرهايماتریسA.مشخصی اشاره دارد
تفسیرزندگیيچرخهتئوريازاستفادهبامیتوانرافوقيرابطه.تاسسالمجازيمتغیرهاي

ومیباشدثابتزمانطولدرکهاستنسلیکزندگیدورانطولثروتازضریبیمصرف.کرد
یکچارچوبدرتفکیکاین.میشودتعیینفردترجیحاتتوسطکهاستسناثرازضریبیضمناً
باالمدلضرایب.پذیردمیتاثیرمدلبهشدهتحمیلساختاريفروضازقاعدتاًوشدهانجاممدل

نظردربدونسنخالصاثراتيدهندهنشانαمدلایندر.دمیشوتفسیرنیزدیگريروشاز
گرفتننظردربدوننسلخالصاثراتيدهندهنشانΎهمچنین،.استنسلوسالاثراتگرفتن
وسناثراتگرفتننظردربدونزمانخالصاثراتدهندهینشانηواستزمانوسناثرات
مجازيمتغیر.اندشدهساختهمعمولیروشبامدلایندرزمانوسنمجازيمتغیر.تاسنسل
خاتمهسالسهفواصلبا سالگی٧٠سندرباالترسنیندروشدهشروعسالگی٢١سنازسن
طریقهمینازمجازيمتغیرهاي .اندایجاد شده٠=tزماندرسنشانانتخابباهانسل.یابدمی

هرازبایدکاملهمخطیازجلوگیريبرايمدلایندر.استشدهایجادسالهردرنسلهربراي
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استیکاعدادازستونیستونهاجمعماتریسها،کلبرايزیرا.شودحذفستونیکماتریسسه
.استشدهواردثابتيجملهصورتبهکه

متغیرهايبهزمانیروندیکمیتوانمشکلاینرفعبراي،)1994(ن پاکسوودیتونازپیرويبه
متغیرهاياززمانیروندیککردنکسروسیلهبهاثراینکهطوريبهکرداضافهسنمجازي
هايهردواثراتتنهاسالاثراتکردفرضتوانمیهمچنین. استجبرانقابلزمانونسلمجازي

- 45(يرابطهتخمینبرايراهترینساده.باشدمیصفربلندمدتدرآنمیانگینکهاستتجاري-
سالمجازيمتغیردومینواولینحذفوسنمجازيمتغیراول،نسلمجازيبردارحذف)4

∗d:میشوندتعریفزیرصورتبهماندهاندباقیکهسالمجازيمتغیرهاي. است = d − [(t − ١)d٢ − (t − ٢)d١] (46-4)

وd١ضرایب. .باشدمیصفرمعموالکهاستسالمجازيمتغیرd٢وd١ازاولسالدوبراي dآیندمیبدستاست،صفربرابرزماناثراتجمعکهشرطاینبهتوجهباها،دادهيمجموعه٢
.)1997، دیتونازنقلبه، 2001بلیسارد، (
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فصل پنجم
نتایج پژوهش
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مقدمه

ي فقر و تفکیک اثرات سن، ، تلهنتایج مربوط به تخمین تحرك درآمديي هدف از این فصل ارائه
هاي تحصیلی و همچنین ترکیبی، در کل نمونه، نسلهاي شبهبا استفاده از دادهنسل و زمان

. استاند، هایی که بر اساس جنسیت سرپرست خانوار ساخته شدهنسل

تخمین تحرك درآمدي - 5-1
مورد تخمین قرار 1390تا 1367هاي حاضر، تحرك درآمدي را در طی سالي مطالعهمدل 

در مکزیک انجام ) b-2006(1مکنزياي است که آنتمن و گرفته از مطالعهاین مطالعه بر. دهدمی
هاي درآمد و مخارج و روش حداقل مربعات معمولی براي تخمین تحرك در این مدل از داده. دادند

.شوددرآمدي استفاده می

در قسمت . شودگیري میاندازه3و تحرك شرطی2تحرك درآمدي به دو صورت تحرك مطلق
.دنگیرجداگانه مورد بررسی قرار میبه صورت ها از این حالتهر کدام زیر

تحرك مطلق-1- 1- 5
شود، عدم در نظر گرفتن اثرات ثابت در ویژگی که باعث تمایز تحرك مطلق از تحرك شرطی می

را افراد و خانوارهاي مختلفبین اثرات ثابت پارامتري است که ویژگی ناهمگنی. تحرك مطلق است
و یا شغل و مواردي دیگر در مخارجتواند بدلیل تفاوت در درآمد،ها میاین ناهمگنی. دهدنشان می

شود این است که در یک آنچه در تحرك مطلق فرض می. بین خانوارهاي مختلف مطرح باشد
نظر αها یک در واقع براي تمامی خانوار. ي پویا تمامی خانوارها داراي شرایط یکسانی هستنددوره

در نسبت به درآمدtي رهدر دوشیب درآمد حالت در تابع رگرسیونی زیردر این . شودگرفته می
:استشکل تابع رگرسیونی به صورت . بیانگر تحرك مطلق خواهد بودt-1ي دوره

1 Antman & Mackenzie
2 Absolute Mobility
3 Conditional Mobility
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( ), = 1 ( 1), 1+ 2 ( 1), 1
2 + 3 ( 1), 1

3 + + ( ), +̅ ( 1), 1 )5 -1                                                                    (

گر که بیاندهدرا نشان میتحرك درآمدي مطلق )1-5(تخمین بدست آمده از تابع رگرسیونی 
به کمک این مدل مسیر همگرایی و واگرایی درآمد . مقدار تحرك خانوارها در توزیع درآمد کل است

دهد که آیا تحرك درآمدي این مفهوم نشان می. شودخانوارها نسبت به مقدار میانگین تعیین می
مطلق در دو حالت متداول از تحرك درآمدي .ها شودتواند باعث کاهش برابري و نابرابري فرصتمی

:قسمت پایین بررسی شده است

ي اگر شیب درآمد در دورهtي نسبت به درآمد در دورهt-1در این ،کوچکتر از یک شود
به این معنا که خانوارهایی که داراي درآمدي متوسط . استتحرك مطلق پایینصورت 

در . تري را نسبت به دیگران تجربه خواهند کردهستند رشد سریعt-1ي کمتر در دوره
ي بارو و ساال(تمند در طی زمان کاهش خواهد یافتتفاوت بین افراد فقیر و ثروحالتاین 

).11999مارتین
 ي اگر شیب درآمد در دورهاماtي نسبت به درآمد در دورهt-1 ،بزرگتر از یک شود

بوده و در این صورت تحرك مطلق باال. دهدافراد مختلف رخ میواگرایی در درآمد در بین 
به . تواند بر نابرابري غلبه کنداما تالش فردي نمی. یابدزمان استمرار مینابرابري در طی

.ي افراد ایجاد کنندهاي مساویی بین همههاي سیاستی باید فرصتهمین منظور برنامه

ر سه حالت از توابع رگرسیونی در کل نمونه گزارش شده مقدار تحرك مطلق د) 1- 5(در جدول 
با . شودطور که قبالً بیان شد اثرات ثابت بین نسلی در نظر گرفته نمیدر این قسمت همان. است

توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت باال تمامی مقادیر بدست آمده تحرك درآمدي در هر سه 
این حالت به . باشدمیبنابراین تحرك مطلق پایینحالت کوچکتر از عدد یک گزارش شده است

از .باشدیابد، ولی سرعت آن بسیار پایین میمینابرابري در طی زمان کاهش این معناست که
طرفی در این حالت سرعت همگرایی بین درآمدها بسیار پایین است، ولی با این حال افراد فقیري

1 Barro and Sala-i-Martin
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نسبت به تري را رشد سریع،هستندگین درآمدينسبت به میانکه داراي سطح درآمدي پایینی
تفاوت بین افراد فقیر این امکان وجود دارد که تا حدودي بنابراین . تجربه خواهند کردافراد ثروتمند

در واقع تا حدودي .یابد، اما این همگرایی بسیار ضعیف خواهد بودو ثروتمند در طی زمان کاهش 
با توجه به .یابدشود ولی نابرابري بین آنها افزایش میتر میوضعیت افراد فقیر نسبت به گذشته به

درصدي بین 10است، لذا یک اختالف درآمد96/0اینکه مقدار تحرك مطلق در تابع درجه سوم 
رسد؛ یعنی در طول این یک می6/9ي پویاي یک ساله به خانوارهاي فقیر و غنی بعد از یک دوره

رود که نابرابري بنابراین انتظار می. درآمدي از بین خواهد رفتدرصد از این اختالف/ 4سال تنها 
.مقطعی همچنان ادامه داشته باشد
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تحرك مطلق در کل نمونه): 1- 5(جدول 

ي سومتابع درجهي دومتابع درجهتابع خطی

بتا سهبتا دوبتا یکبتا سهبتا دوبتا یک

5/26e-09-/7900563/57e-08-2/57e-16-83343011/292616/مقدار ضرایب

]0/فاصله اطمینان 78 0 /88]]61/197[/[-8/1e-09 -1/62e-09][-1/94 0 /36][8/81e-09 6/26e-08][-4/61e-16 -5/28e-17]

ثرات ثابت ا
- - - ---نسل

R squared97/095/095/099/099/099/0

83/084/096/0مقدار مشتق

 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.

هاي پژوهشیافته: منبع
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تحرك شرطی-2- 1- 5
در این حالت براي هر . اساسی در تحرك شرطی وجود اثرات ثابت در تابع رگرسیونی استویژگی

افراد و خانوارهاي مختلف لحاظ در بین شود و ویژگی ناهمگنیدر نظر گرفته میαیک نسل
هاي فردي مانند تفاوت در سطح تحصیالت، وضعیت سالمتی و یا نسلی که به آن تفاوت. شودمی

ي پویا تمامی در تحرك شرطی در یک دورهبنابراین.شودمنعکس میاند، در تعلق گرفته
هاي خانوادگی و موقعیتختلف با توانمندي و شرایط شغلی افراد م. خانوارها شرایط یکسانی ندارند

آید بیانگر در این حالت تخمینی که بدست می. کنندمتفاوت درآمدهاي مختلفی را کسب می
):ی به صورت زیر استبع رگرسیوندر این حالت شکل تا.تحرك شرطی خواهد بود ), = 1 ( 1), 1+ 2 ( 1), 1

2 + 3 ( 1), 1
3 + + ( ), +̅ ( 1), 1 )5 -2                                               (

گیري در این مدل مقدار تخمین زده شده سرعت بازگشت به سطح میانگین درآمد افراد را اندازه
تري را کسب هاي موجود درآمدهاي بیشتر یا کمهاي فردي و یا فرصتکند که به دلیل تواناییمی
).2007، 1آنتمن و مکنزي(کنند می

 در . استپاییناز یک شود، در این صورت تحرك شرطی تحرك شرطی کوچکتر مقدار اگر
اگر مقدار تحرك شرطی . کندتغییر می1تا 0ي مقدار تحرك شرطی در بازهشرایطاین 

اقتصاد رخ دهد، یک شوك درآمدي در صورت اگر بدست آمده خیلی کوچک باشد در این
ي خود توانند سریعاً به متوسط درآمد اولیهي زمانی کوتاه میخانوارها با گذشت یک دوره

هاي شغلی در این حالت نابرابري کمتر شده و عملکرد بازار کار در ایجاد فرصت. برگردند
ود سرعت همگرایی افزایش رو انتظار می.بخش استیکسان براي افراد مختلف رضایت

بنابراین با افزودن اثرات .گویندهمگرایی شرطی میدر ادبیات رشد به این حالت. یابدمی
.رود که سرعت همگرایی افزایش یابدفردي انتظار می

1 Antman & Mackenzie

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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بین افراد فقیر و غنی درآمدي شکاف 1تا 0ي اما با افزایش مقدار تحرك شرطی در بازه
هاي درآمدي، نابرابري را وسعت در این شرایط شوكدر این صورت، . شودبیشتر می

بدلیل نابرابري فرصتی و گسترش در این حالت . شوددهند و اثرات آنها بیشتر میمی
در این موقعیت عملکرد بازار کار . ي فقر قرار بگیرنداحتمال دارد افراد درون تلهنابرابري 

لت خانوارها در حول توزیع درآمدي در این حا. رضایت بخش نیست و کارایی الزم را ندارد
).2006، 1کالونیکو(کنند خود یک تحرك نسبی را تجربه می

شود دراین صورت تحرك بزرگتر از یک مقدار تحرك شرطی تخمین زده شده اما اگر
.دهددر این حالت واگرایی شرطی رخ می. استپایینشرطی 

در این قسمت بر . زارش شده استگ) 2-5(نتایج مربوط به تخمین تحرك شرطی در جدول 
شد، در این قسمت ناهمگنی بین ها در نظر گرفته نمیخالف حالت قبل که ناهمگنی بین نسل

طور که مشاهده اعداد بدست آمده در تخمین تحرك شرطی همان. شودها در نظر گرفته مینسل
تا حدودي نزدیک به 1تا 0ي شود کوچکتر از عدد یک هستند، اما مقادیر بدست آمده در بازهمی

ي سوم میزان در تابع درجه. استپایینتحرك شرطی دهد کهاین حالت نشان می. هستند1عدد 
درصدي اختالف بین 10لذا در این حالت با یک اختالف . گزارش شده است% 94تحرك شرطی 

بر اساس مطالب بیان شده در قسمت . ي پویاي یک ساله خواهد رسیددر یک دوره4/9خانوارها به 
این در . کنندربه میاي را تجدر این حالت خانوارها در حول توزیع درآمدي خود تحرك نسبیقبل 

هاي یکسانی از طرفی چون خانوارها داراي فرصت. بیشتر شده استتا حدودي نابرابري حالت 
ي تواند باعث قرار گرقتن افراد در تلهنیستند این حالت تشدید شده و بنابراین افزایش نابرابري می

به سرعت وضعیت خود را توانندنمیمنفی هايخانوارها در صورت مواجه شدن با شوك. فقر شود
تواند سریعاً خود را به ، زیرا فرد نمییابدمیوسعت بین افرادنابرابري بهبود بخشند، در این صورت 

از طرفی شرایط اقتصادي در سرعت بخشیدن به روند بهبود . اش نزدیک کندمتوسط درآمدي
. هاي منفی مناسب نیستدرآمدهاي خانوارها بعد از شوك

1 Calonico

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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تحرك شرطی در کل نمونه): 2- 5(جدول 

ي سومتابع درجهي دومتابع درجهتابع خطی

بتا سهبتا دوبتا یکبتا سهبتا دوبتا یک

8/84e-09-1/1118753/86e-08-2/66e-16-88371151/535146/مقدار ضرایب

8/1e-09-]]87/119/1[]92/084/0[فاصله اطمینان -1/62e-09]]23   /45/2-[[7/39e-09 6/98e-08][-5/02e-16 -3/02e-17]

ثرات ثابت ا
نسل

R squared98/094/094/075/075/075/0

88/088/094/0مقدار مشتق

 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.

هاي پژوهشیافته: 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 
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گیري تحرك شرطی و مطلق در فواصل زمانی مختلف در کل نمونهاندازه-5- 1- 3
. هاي مختلف محاسبه شده استتحرك شرطی و مطلق براي وقفه) 4-5(و ) 3- 5(در جداول 

مقادیر بدست . ي یک ساله استي دو ساله کمتر از دورهتخمین تحرك مطلق و شرطی براي دوره
به عنوان مثال در . اولیه کمترندي سه ساله و چهار ساله به مراتب نسبت به حالتدر دورهآمده 

تخمین زده شده است در حالی که /. 96ي یک ساله حالت تحرك مطلق مقدار تحرك در یک دوره
این مقادیر . بدست آمده است67/0و 76/0، /.93هاي دو، سه و چهار ساله مقدار تحرك در دوره
به عنوان مثال در کل . یابداز آن است که با گذشت زمان مقدار تحرك مطلق کاهش میحاکی 

درصدي بین 10لذا یک اختالف . بوده است96/0ي یکساله نمونه مقدار تحرك مطلق در یک دوره
درصد از / 4در این حالت تنها . رسددرصد می6/9ي یک ساله به افراد فقیر و غنی بعد از یک دوره

ي دو ساله بررسی شود این اگر نابرابري در دوره. بین افراد فقیر و غنی برطرف شده استاختالف
درصد اختالف درآمدي بین افراد / 7یعنی حدود . درصد رسیده است3/9اختالف بعد از دو سال به 

هاي در دوره. درصد اختالف درآمدي باقی مانده است2/9فقیر و غنی رفع شده است و هنوز حدود 
4/2به عبارتی بعد از سه و چهار سال حدود . رسیده است7/6و 6/7و چهار سال این میزان به سه
شود با گذر زمان اختالف درآمدي طور که مشاهده میهمان. شوداختالف درآمدي رفع می3/3و 

اما سرعت کاهش . رسیده است7/6به 2/8این اختالف از . بین افراد فقیر و غنی کمتر شده است
.ابرابري بسیار پایین استن

ي چهار ساله مقادیر بدست آمده در دوره. کندها در حالت تحرك شرطی نیز صدق میاین یافته
به عنوان مثال در حالت تحرك شرطی مقدار تحرك در یک . اولیه استبه مراتب کمتر از حالت

ي سه و چهار ساله مقدار تحرك هاتخمین زده شده است در حالی که در دوره/. 89ي دو ساله دوره
این مقادیر حاکی از آن است که با گذشت زمان مقدار تحرك . بدست آمده است76/0و 0/ 79

تواند باعث کاهش ها میدهد که توزیع برابر فرصتاین نتایج نشان می. یابدشرطی کاهش می
امی افرادي که جویاي کار به عنوان مثال در صورتی که تم. نابرابري و افزایش رفاه در جامعه شود

ي افراد در آن ها در بازار کار و اقتصاد باشند در این صورت انگیزههستند داراري برابري فرصت
ي این حالت افزایش درآمد افراد فقیر است که باعث نتیجه. یابدجامعه براي تالش افزایش می

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 



98

هاي فرصتی که گاه بدلیل موقعیت اما نابرابري. شود نوعی عدالت در توزیع درآمد به وجود آیدمی
شود، تا افراد نتوانند بر اساس آید باعث میاجتماعی افراد و یا موقعیت درآمدي افراد بوجود می

این حالت همان نابرابري فرصتی در . هاي مناسب قرار گیرندظرفیت و توانمندي خود در جایگاه
. شودسیاري از افراد فقیر در جامعه مییک جامعه است که اگر تشدید شود منجر به فقیرتر شدن ب

هاي خود در شود تا افراد بر اساس توانمنديها در یک جامعه باعث میبنابراین برابري فرصت
. گذارداین حالت در بلندمدت تاثیرات عمیقی بر روي درآمد می. جایگاه مناسب قرار گیرند

کل نمونهدر در فواصل زمانی مختلفتحرك شرطی ): 3-5(جدول 

ي سومتابع رگرسیون درجه

بتا یک بتا دو بتا سه

ساالنه
-1/111875 3/86e-08 -2/66e-16 ضرایب

]23   /45/2-[ [7/39e-09 6/98e-08] [-5/02e-16 -3/02e-17] فاصله اطمینان

   اثرات ثابت نسل
94/0 مقدار مشتق

دو سال
-1/939397 5/90e-08 -4/54e-16 ضرایب

]29/-58/3 -[ [2/11e-08 9/69e-08] [-7/40e-16 -1/68e-16] فاصله اطمینان

   اثرات ثابت نسل
89/0 مقدار مشتق

سه سال
-2/255356 6/80e-08 -5/54e-16 ضرایب

]40/-10/4-[ [2/56e-08 1/10e-07] [-8/73e-16 -2/35e-16] فاصله اطمینان
   اثرات ثابت نسل

79/0 مقدار مشتق

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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چهار سال
-4/611006 1/10e-07 -8/58e-16 ضرایب

[-6/57 -2/65] [6/52e-08 1/54e-07] [-1/19e-15 -5/27e-16] فاصله اطمینان
   اثرات ثابت نسل

76/0 مقدار مشتق
 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.
هاي پژوهشیافته: منبع

در کل نمونهدر فواصل زمانی مختلف مطلقتحرك ): 4- 5(جدول 

ي سومتابع رگرسیون درجه
بتا یک بتا دو بتا سه

ساالنه
-.790056 3.57e-08 -2.57e-16 ضرایب

[-1/94 /36] [8/81e-09 6/26e-08] [-4/61e-16 -5/28e-17] فاصله اطمینان
 -  -  - اثرات ثابت نسل

96/0 مقدار مشتق
دو سال

-1/440314 5/42e-08 -4/32e-16 ضرایب
[-2/85 -/024] [2/12e-08 8/72e-08] [-6/82e-16 -1/82e-16] فاصله اطمینان

- - - اثرات ثابت نسل
93/0 مقدار مشتق

سه سال
-1/667089 6/07e-08 -5/03e-16 ضرایب

]09/-23/3-[ [2/41e-08 9/73e-08] [-7/80e-16 -2/26e-16] فاصله اطمینان
- - - اثرات ثابت نسل

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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76/0 مقدار مشتق

چهار سال
-2/617789 8/28e-08 -6/89e-16 ضرایب

]84/-38/4-[ [4/16e-08 1/24e-07] [-1/00e-15 -3/76e-16] فاصله اطمینان
- - - اثرات ثابت نسل

67/0 مقدار مشتق
 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.
هاي پژوهشیافته: منبع

هاي مختلف تحصیالتگیري تحرك شرطی و مطلق در گروهاندازه-5- 4-1
هاي مختلف تحصیالت در سه میزان تحرك مطلق و شرطی در بین گروه) 6-5(و ) 5- 5(در جداول 

بین افراد یک نسل لحاظ نمودن ویژگی تحصیالت در. تابع رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفته است
تر نمایش داده شود و نابرابري به باعث شده است تا، میزان تخمین تحرك درآمدي به صورت دقیق

.شودتري قابل مشاهده طور ملموس

شوند باید سطح از آن جایی که در این مطالعه رفتار متغیرها در سطح خانوارها بررسی می
هاي تحصیلی به صورت زیر گروه. داده شودتحصیالت مشخصی به سرپرست خانوار نسبت

تحصیالت راهنمایی و . 2سواد و تحصیالت ابتدایی تا پنجم دبستان بی. 1: شوندبندي میطبقه
. تحصیالت دانشگاهی. 3دبیرستان 

اند و سواد است که هیچ گونه تحصیالتی نداشتهسواد مشخصاً در برگیرنده افرادي بیگروه بی
هایی که داراي تحصیالت ابتدایی سرپرست. آمارگیري هم در حال تحصیل نیستندحتی در دوره

گروه دوم عموماً شامل افرادي . شوند که تنها سواد خواندن و نوشتن دارندهستند شامل افرادي می
و گروه سوم شامل . اندشود که در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان تحصیالتی را کسب کردهمی

.د که داراي تحصیالت دانشگاهی از مقطع کاردانی تا دکترا هستندشوافرادي می

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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به سه 1385دو رقمی بوده است، اما این کدها پس از سال 1385کد تحصیالت پیش از سال 
.اندرقم تغییر کرده

هاي تحصیالت مقدار تحرك دهند در هر سه حالت از گروهنشان می) 6-5(و ) 5-5(نتایج جداول 
رود که اگر شوك درآمدي منفی رخ دهد ولی با این حال انتظار می. طلق پایین استشرطی و م

از طرفی در این شرایط احتمال آن وجود دارد که .نابرابري وسعت یافته و اثرات آن بیشتر شود
به دلیل نابرابري فرصتی باال، .  عملکرد بازار کار رضایت بخش نباشد و کارایی الزم را نداشته باشد

در این حالت خانوارها در .ي فقر قرار گیرندرابري گسترش یافته و احتمال دارد افراد دورن تلهناب
.خود یک تحرك نسبی را تجربه خواهند کردحول توزیع درآمدي 

دهند میزان نابرابري در هاي مختلف تحصیالت، نشان میمیزان تحرك شرطی و مطلق در بین نسل
یه . هاي با تحصیالت پایین بیشتر استکمتر بوده و در بین نسلهاي با تحصیالت باال بین نسل

هاي با تحصیالت پایین در حالت خطی، درجه دوم و عنوان مثال مقدار تحرك شرطی براي نسل
هاي با تحصیالت ولی همین مقدار براي نسل. بدست آمده است/ 90و / 82،/ 82سوم به ترتیب 

هاي با در نسل. تخمین زده شده است84/0و 79/0،80/0متوسط در هر سه حالت به ترتیب 
بر 80/0و 68/0، 67/0تحصیالت باال این مقدار کاهش یافته است، این مقادیر به ترتیب عبارتند از 

هاي با تحصیالت باال میزان تحرك و جابجایی بیشتر توان بیان کرد که در نسلاساس این نتایج می
هاي با تحصیالت باال داراي توانایی باالتري از نظر موقعیت نسلاز طرفی . هاي دیگر استاز حالت

تري را توانند نسبت به افراد دیگر شرایط مناسبآنها می. هاي دیگر هستنداجتماعی نسبت به نسل
.در بازار کار براي خود فراهم کنند

درصد 10دهد اختالف درآمديهاي با تحصیالت باال نشان میمقدار تحرك شرطی در نسل
ي مقدار تحرك در تابع رگرسیونی درجه(8/6ي پویاي یک ساله به  بین خانوارها بعد از یک دوره

این نتیجه حاکی از آن است که حتی افراد با تحصیالت باال نیز دچار آسیب . خواهد رسید) دوم
ر بین افرادي که اما احتمال وقوع نابرابري د. اند و نابرابري در بین این نسل نیز باال استشده

این نسل به دلیل نداشتن تحصیالت باال و . تري را دارا هستند به مراتب بیشتر استتحصیالت پایین

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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ها و نامالیمات همچنین موقعیت بد اجتماعی و اقتصادي خود همواره در معرض بیشترین آسیب
تواند به خاطر ه شاید مییکی از دالیل این مسئل. کنداین نسل بیشترین نابرابري را تجربه می. است

این افراد به دلیل شرایط بد خود . هاي کار و اقتصاد براي این دسته از افراد باشدناکارآمدي بازار
کما . توانند به موقعیت مناسبی دست پیدا کنند و بنابراین همواره در فقر خواهند ماندگاه نمیهیچ

شود که در برابري در بین افراد این نسل میاینکه این مسئله گاه منجر به تشدید وقوع فقر و نا
بر اساس نتایج بعد از یک . شوندي فقر گرفتار مینهایت فقر مزمن شده و افراد بسیاري در تله

هاي خانوار با تحصیالت پایین به درصد بین سرپرست10ي پویاي یک ساله اختالف درآمدي دوره
برابري موجود در بین افراد با تحصیالت پایین به رود فقر و ناانتظار می. درصد خواهد رسید2/8

تنها در . هاي بعدي آنها نیز سرایت کند و در اکثر موارد آنها نیز دچار فقر و نابرابري شوندنسل
صورتی این مشکل قابل رفع خواهد بود که دولت تمامی سعی  خود را بکند تا امکانات رفاهی به 

.عه قرار داده شودمیزان برابر در بین تمامی اقشار جام

افرادي که داراي تحصیالت متوسط هستند همواره بین این دو گروه قرار دارند میزان 
.پذیري و نابرابري در بین افراد این گروه نیز باال استآسیب

هاي مختلف تحصیالتتحرك مطلق در گروه): 5- 5(جدول 

ترکیبیشبههاي داده
با در نظر گرفتن 

ناهمگنی

تحصیالت هاي با سرپرست
پایین

تحصیالت هاي با سرپرست
متوسط

تحصیالت باالهاي با سرپرست

)6 -0()12-7( )12>(
تایع رگرسیونی خطی

89/088/077/0بتا یک
]0/]93/085/0[فاصله اطمینان 84 0 /92]71/0[ ]83/0

---اثرات ثابت نسل

R squared99/099/099/0

89/088/077/0مقدار مشتق

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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 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.
هاي پژوهشیافته: منبع

هاي مختلف تحصیالتتحرك شرطی در گروه): 6- 5(جدول 

ي دومتابع رگرسیونی درجه

1/110031.1238541/61104بتا یک
/]فاصله اطمینان 84 ]37/1]41/183[/]87/134/1[

3/20e-09-2/44e-09-5/97e-09-بتا دو
7.09e-09-]فاصله اطمینان 6.91e-10 ][-5.37e-09 4.77e- ]10[-7.82e-09 -4.11e- ]09

---اثرات ثابت نسل

R squared/0 99/0 99/0 98

89/088/077/0مقدار مشتق
ي سومتابع رگرسیونی درجه

1/251233/2919978-1/500073-بتا یک

]- 66/2]- 74/2-/25[فاصله اطمینان 15 / ]]15/157/ -[

5/85e-083/38e-081/36e-08بتا دو
]فاصله اطمینان 2/11e-08 9/59e-08 ]5.36[ e-09 6.23e- ]081.24[ e-09 2.60e- ]08

5/00e-16-1/88e-16-8.84e-17-بتا سه

]فاصله اطمینان -8.66e-16 -1.33e-16 ][-3.75e-16 -2.19e- ]21[-1.44e-16 -3.31e- ]17

---اثرات ثابت نسل
R squared99/099/098/0
97/092/089/0مقادیر مشتق

ترکیبیشبههاي داده
با در نظر گرفتن 

تحصیالت هاي با سرپرست
پایین

تحصیالت هاي با سرپرست
تحصیالت باالهاي با سرپرستمتوسط

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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)<12( )7-12()0- 6(ناهمگنی

تایع رگرسیونی خطی

82/079/067/0بتا یک

]0/]88/076/0[فاصله اطمینان 74 0 /85]/0[ 59 0 /74]

اثرات ثابت نسل

R squared99/099/099/0

82/079/067/0مقدار مشتق

ي دومتابع رگرسیونی درجه

1/085804/96762591/5002بتا دو

78/]فاصله اطمینان 1/38][/64 1/29][1/21 1/78]

3/80e-09-1/66e-09-5/78e-09-بتا سه
8/12e-09-]فاصله اطمینان 5/18e-10][4/85e-09 1/52e-09][-7/69e-09 -3/86e-09]

اثرات ثابت نسل

R squared/0 99/0 99/0 99

82/080/068/0مقدار مشتق

ي سومتابع رگرسیونی درجه

5544425/-1/484587-1/681026-بتا یک

2/97-]فاصله اطمینان -/38][-2/95 -/01][-1/52 /41]

5/38e-083/28e-081/45e-08بتا دو

1/50e-08]فاصله اطمینان 9/27e-08][3/35e-09 6/22e-08][1/61e-09 2/73e-08]

4/37e-16-1/73e-16-7/23e-17-بتا سه

8/16e-16-]فاصله اطمینان -5/70e-17][-3/66e-16 1/95e-17][-1/28e-16 -1/68e-17]

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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 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.
هاي پژوهشیافته: منبع

تحرك مطلق براي فواصل زمانی مختلف در هر سه گروه تحصیلی مورد محاسبه ) 7-5(در جدول 
مقادیر . ي یک ساله استي دو ساله کمتر از دورهتخمین تحرك مطلق براي دوره. قرار گرفته است

ي به عنوان مثال در دوره.اولیه کمترندي چهار ساله به مراتب نسبت به حالتبدست آمده در دوره
درصد است، در 97/0هاي با تحصیالت پایین برابر با یک ساله میزان تحرك مطلق در سرپرست

و 92/0هاي با تحصیالت متوسط و پایین به ترتیب برابر با حالی که همین مقدار در سرپرست
ي پویاي یک ساله در درصدي بین خانوارها بعد از یک دوره10اختالف درآمدي . درصد است89/0

اما همین . درصد بعد از یک سال خواهد رسید7/9هاي خانوار با تحصیالت پایین به  سرپرست
درصد 9/8درصد و 2/9هاي خانوارهاي با تحصیالت متوسط و باال به اختالف در بین سرپرست

درصد از اختالف 3هاي با تحصیالت پایین بعد از یک سال تنها به عبارت دیگر در گروه. رسدمی
شود، در حالی که این اختالف در بین بین سرپرست هاي خانوارهاي درآمدي بین خانوارها رفع می

اختالف درآمدي بعد از گذشت چهار سال. درصد است1/1درصد و 7با تحصیالت متوسط و باال 
اما . رسدیدرصد م3/9هاي خانوار با تحصیالت پایین به  درصد بین خانوارها در سرپرست10

6/6درصد و 6/8همین اختالف در بین سرپرست هاي خانوارهاي با تحصیالت متوسط و باال به 
درصد از / 7هاي با تحصیالت پایین بعد از چهار سال تنها به عبارت دیگر در گروه. رسددرصد می

رست هاي شود، در حالی که این اختالف در بین بین سرپاختالف درآمدي بین خانوارها رفع می
شود چنان که مشاهده می. درصد است4/3درصد و 4/1خانوارهاي با تحصیالت متوسط و باال  

احتمال وقوع نابرابري در بین خانوارهاي با تحصیالت باال کمتر بوده و نابرابري در بین خانوارهاي 
.با تحصیالت پایین بیشتر است

اثرات ثابت نسل

R squared/0 8988/091/0

90/084/080/0مقادیر مشتق

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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ت پایین به علت نداشتن تحصیالت نسبت به هاي با تحصیالدهد که سرپرستاین نتایج نشان می
دار است و سرعت این نابرابري در طی زمان ادامه. کننددو گروه دیگر نابرابري بیشتري را تجربه می

هاي درحالی که احتمال وقوع نابرابري در بین سرپرست. همگرایی بین درآمدها بسیار ضعیف است
تواند براي کاهش نابرابري در این گروه دولت می. تبا تحصیالت باال در طی زمان رو به کاهش اس

تواند به به عنوان مثال توزیع برابر خدمات عمومی و رفاهی تا حدي می. هایی را اتخاذ کندسیاست
.بهبود وضعیت این افراد کمک کند

هاي مختلف تحصیالت در فواصل زمانی مختلفتحرك مطلق در گروه): 7- 5(جدول 

یترکیبشبههاي داده
با در نظر گرفتن 

ناهمگنی

تحصیالت هاي با سرپرست
پایین

تحصیالت هاي با سرپرست
تحصیالت باالهاي با سرپرستمتوسط

)6 -0()12-7( )12>(

ساالنه
1/251233/2919978-1/500073-بتا یک

]- 66/2]- 74/2-/25[فاصله اطمینان 15 / ]]15/157/ -[
5/85e-083/38e-081/36e-08بتا دو

]فاصله اطمینان 2/11e-08 9/59e-08 ]5.36[ e-09 6.23e- ]081.24[ e-09 2.60e- ]08

5/00e-16-1/88e-16-8.84e-17-بتا سه

]فاصله اطمینان -8.66e-16 -1.33e-16 ][-3.75e-16 -2.19e- ]21[-1.44e-16 -3.31e- ]17

---اثرات ثابت نسل
R squared99/099/098/0
97/092/089/0مقادیر مشتق

دو ساله
1.788949/2992497-1/435077-بتا یک

-]]-36/3-/21[]- 85/2-/011[فاصله اطمینان 62/ 22/1 ]

5/95e-084/75e-087/36e-09بتا دو

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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 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.
هاي پژوهشیافته: منبع

مردان و زنانمطلق در گروهگیري تحرك شرطی و اندازه-5- 1- 5
تحرك مطلق در بین دو گروه از زنان و مردان که سرپرست خانوار محسوب ) 9- 5(در جدول 

تفکیک نسل بر اساس جنسیت سرپرست خانوار . شوند، مورد قیاس و بررسی قرار گرفته استمی
) 9-5(طور که از جدول همان. باعث شده است تا تغییرات نابرابري به طور واضح قابل مشاهده شود

در . شود میزان تحرك مطلق در بین دو نسل زنان و مردان با یکدیگر تفاوت بسیار داردمشاهده می
ي دوم و سوم میزان تحرك تخمین زده شده براي گروه زنان به توابع رگرسیونی خطی، درجه

]68/1فاصله اطمینان e-08 1.02e- ]071.56[ e-08 7.94e- ]08[-5.50e-09 2.02e- ]08

5/47e-16-2/99e-16-5/27e-17-بتا سه

9/65e-16-]فاصله اطمینان -1/29e-16][-5/09e-16 -8/85e-17][-1/10e-16 4/26e-18]
---اثرات ثابت نسل
R squared/0 98/0 98/0 96

91/091/080/0مقادیر مشتق

چهار سال

3/551265/83-3/204069-بتا یک

4.91-]فاصله اطمینان - ]49/1[-5/40 -1/69][-/15 1/83]
1/10e-078/24e-084/37e-09بتا دو

]91/5فاصله اطمینان e-08 1.61e- ]07[4/48e-08 1/20e-07][-1/00e-08 1/88e-08]
1/06e-15-5/44e-16-5/34e-17-بتا سه

1.56e-15-]اطمینانفاصله  -5.64e- ]16[-7/92e-16 -2/96e-16][-1/18e-16 1/14e-17]
---اثرات ثابت نسل
R squared96/097/094/0
93/086/066/0مقادیر مشتق

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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اما این مقادیر در میان گروه مردان به مراتب باالتر از . 77/0و 47/0، 46/0ترتیب برابر است با؛ 
مقادیر بدست آمده در سه تابع خطی، درجه دوم و سوم در گروه مردان برابر است . زنان استگروه 

.97/0و 0/ 85، 85/0با؛ 

تمامی مقادیر بدست آمده هم براي گروه زنان و هم براي گروه مردان کوچکتر از عدد یک 
ست که نابرابري به این نتیجه به این معنا ا.این حالت بین هر دو گروه مشترك است. باشدمی

tي ي دوم از درآمد دورهمشتق مرتبه(اي در هر دو گروه در حال افزایش است میزان فزاینده
البته این نسبت در میان دو گروه ) براي هر دو گروه منفی استt-1ي نسبت به درآمد  دوره

درآمدي پایینیافرادي که داراي سطحاین حالت در هر گروه به طور مجزا در .باشدمتفاوت می
. تجربه خواهند کردنسبت به افراد ثروتمند تري را رشد سریع،هستندنسبت به میانگین درآمدي

این حالت نوعی از . یابدتفاوت بین افراد فقیر و ثروتمند در طی زمان کاهش رود،انتظار میبنابراین
وه مردان بسیار ضعیف است اما این همگرایی در بین گر. همگرایی مطلق در مخارج یا درآمد است

. یابددر حالی که در گروه زنان این همگرایی قوت بیشتري می

دهند که در گروه زنان به دلیل تلفیق با یکدیگر نابرابري به میزان کمتري این نتایج نشان می
عنوان مثال به . ي وجود نابرابري باالتر استدهندهاما نتایج در گروه مردان نشان.شودمشاهده می

در . گزارش شده است0/ 77در تابع رگرسیونی درجه سوم مقدار تحرك مطلق براي گروه زنان 
اگر فرضاً اختالف درآمدي بین افراد فقیر و . باشدمی97/0حالی عدد بدست آمده براي گروه مردان 

در میان گروه ي پویاي یک ساله درصد باشد این اختالف در یک دوره10غنی در بین هر دو گروه  
بنابراین میزان واگرایی درآمدي . رسدمی7/9خواهد رسید و در میان گروه مردان به 7/7زنان به 

.در گروه مردان بیشتر از گروه زنان است

بلکه این امکان وجود دارد که زنان . نابرابري کمتر در بین گروه زنان به معناي فقر کمتر نیست
ي تغییرات و تحرك در این حالت این معیار تنها میزان پراکندگی، دامنه. داراي فقر باالتري باشند

ي میزان فقر در بین افراد یک اما نشان دهنده. کنددرآمدي را در بین افراد یک نسل مشخص می
ي تغییرات درآمدي در بین افراد شود این است که دامنهآنچه از این نتایج استنباط می. نسل نیست

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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از طرف دیگر میزان تحرك و جابجایی . اد نبوده، و بنابراین نابرابري بین آنها پایین استاین گروه زی
رود آن است که گروه زنان فقیرتر اما آنچه معموالً انتظار می. در گروه زنان باالتر از مردان است

. کندگروه مینتایج بدست آمده از گروه مردان حکایت از وجود نابرابري باال در بین افراد این. باشند
ي تغییرات درآمدي در بین افراد این گروه زیاد است، اما این دهد که دامنهاین معیار نشان می

.امکان وجود دارد که مردان به میزان کمتري فقیرتر شده باشند

. گیردهاي سنی مردان و زنان مورد بررسی قرار میتحرك شرطی در بین نسل) 8-5(در جدول 
ترك در بین نتایج هر دو گروه از مردان و زنان در هر سه حالت از توابع رگرسیونی این ي مشنقطه

از تحرك شرطی کوچکتر اگر . است که تمامی مقادیر تخمین زده شده از عدد یک کوچکتر هستند
دهند که میزان تحرك شرطی نتایج نشان می. استپایینیک شود، در این صورت تحرك شرطی 

ي سوم در گروه مردان این مقدار در تابع گرسیونی درجه. تر از مردان استن پاییندر بین گروه زنا
بنابراین . است54/0بدست آمده است، در حالی که در بین گروه زنان مقدار تحرك شرطی 95/0

شان زن است به مدت زمان اگر شوك درآمدي منفی در اقتصاد رخ دهد خانوارهایی که سرپرست
اما این احتمال وجود دارد که . نزدیک کننددارند تا خود را به متوسط درآمد اولیهتري نیاز طوالنی

. ي خود برگردندتر به متوسط درآمد اولیهمردان نسبت به زنان سریع

مردان و زنانتحرك شرطی در گروه): 8- 5(جدول 

در باترکیبیشبههاي داده
نظر گرفتن ناهمگنی

مردانزنان

خطیتابع رگرسیونی
β139/088/0

]0/فاصله اطمینان 30 0 /48]/0[ 84 0 /92]
اثرات ثابت نسل

R squared92/099/0
39/088/0مقادیر مشتق

ي دومتابع رگرسیونی درجه
β1-/500214110448/1

97/-]فاصله اطمینان -/027][/85 1/35]

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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β28/93e-09-2/46e-09
1/79e-09]فاصله اطمینان 1/61e-08][-5/24e-09 3/13e-10]
اثرات ثابت نسل

R squared92/098/0
39/088/0مقادیر مشتق

ي سومتابع رگرسیونی درجه
β1-1/863308-1/338088

37-]فاصله اطمینان /055][-2/56 -/11]
β27/73e-084/19e-08

1/42e-08]اطمینانفاصله  1/40e-07][1/43e-08 6/96e-08]
β3-8/26e-16-2/83e-16

1/49e-15-]فاصله اطمینان -1/65e-16][-4/86e-16 -7/99e-17]
اثرات ثابت نسل

R squared96/086/0
54/095/0مقادیر مشتق
 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.
هاي پژوهشیافته: منبع

مردان و زنان تحرك مطلق در گروه): 9- 5(جدول 

بدونترکیبیشبههاي داده
مردانزناندر نظر گرفتن ناهمگنی

خطیتابع
β146/085/0

]0/فاصله اطمینان 38 0 /55]/0[ 81 0 /89]
--اثرات ثابت نسل
R squared82/097/0
46/085/0مقادیر مشتق

ي دومدرجهتابع
β1/77391481/324426

27/]فاصله اطمینان 1/27][1/035 1/61]
β2-5/06e-09-5/26e-09

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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1/30e-08-]فاصله اطمینان 2/93e-09][-8/46e-09 -2/05e-09]
--اثرات ثابت نسل
R squared82/096/
47/086/0مقادیر مشتق

ي سومدرجهتابع
β1-2/959001-/916498

]-68/1/     14[]-77/4-14/1[فاصله اطمینان
β21/12e-073/96e-08

]فاصله اطمینان 5/23e-08 1/71e-07 ][ 1/54e-08 6/37e-08 ]
β3-1/15e-15-2/84e-16

]فاصله اطمینان -1/77e-15 -5/33e-16 ][ -4/62e-16 -1/06e-16 ]
--اثرات ثابت نسل
R squared76/099/0
77/097/0مقادیر مشتق
 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.
هاي پژوهشیافته: منبع

تر براي دو گروه زنان و مردان مورد تحرك مطلق در فواصل زمانی طوالنی) 10-5(در جدول 
هدف از  بررسی تحرك مطلق در بین دو نسل زنان و مردان این است که . بررسی قرار گرفته است

نسل دار خواهد بود؟ و میزان استمرار نابرابري در کدام آیا نابرابري در هر دو نسل در طی زمان ادامه
شود این است که در طی زمان میزان نابرابري کاهش بیشتر است؟ آنچه در بررسی اول مشاهده می

77/0بوده و براي زنان 97/0ي یک ساله براي مردان میزان تحرك مطلق در یک دوره. یابدمی
. ده استي دو ساله بدست آمي سه و چهار ساله به مراتب کمتر از دورهاما این مقدار در دوره. است

ي تغییرات نابرابري در بین گروه زنان و مردان در حال این نتایج بیانگر این مطلب است که دامنه
اما بر اساس نتایج میزان تحرك و جابجایی در طی زمان در بین نسل زنان بیشتر از . کاهش است
ي دو در دورهمیزان تحرك مطلق در بین گروه زنان ) 10- 5(با توجه به نتایج جدول . مردان است

اما میزان تحرك مطلق . است53/0و 59/0هاي سه و چهار ساله به ترتیب ، و در دوره66/0ساله 
بر . باشدمی90/0و 0/ 91ي سه و چهار ساله و در دوره96/0ي دو ساله در نسل مردان در دوره

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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کوچکتر اساس مطالب ارائه شده در قسمت قبل هر چه عدد بدست آمده براي تحرك درآمدي 
تر باشد در این صورت میزان نابرابري نیز کمتر است اما هر چه عدد بدست آمده به عدد یک نزدیک

هر چند با گذر زمان نابرابري در میان نسل مردان . شودباشد در اینصورت تحرك درآمدي کمتر می
. باشدک میدر حال کاهش است اما مقدار تخمین زده شده در هر سه دوره بسیار به عدد یک نزدی

اما عدد بدست آمده در بین گروه زنان به . بنابراین سرعت همگرایی در بین آنها بسیار پایین است
.دهد سرعت همگرایی در بین افراد این گروه باالتر استنسبت کوچکتر بوده که نشان می

مردان و زنان در فواصل زمانی مختلف در بین گروهتحرك مطلق): 10- 5(جدول 

مردانزنان
ساالنه

916498/-2/959001-بتا یک
]-68/1/     14[]-77/4-14/1[فاصله اطمینان

1/12e-073/96e-08بتا دو
]فاصله اطمینان 5/23e-08 1/71e-07 ][ 1/54e-08 6/37e-08 ]

1/15e-15-2/84e-16-بتا سه
]فاصله اطمینان -1/77e-15 -5/33e-16 ][ -4/62e-16 -1/06e-16 ]
--اثرات ثابت نسل
R squared76/099/0
77/097/0مقادیر مشتق

دو سال
1/487789-1/767522-بتا یک

3/72-]فاصله اطمینان /18][-2/81 -/15]
8/19e-085/59e-08بتا دو

1/77e-08]فاصله اطمینان 1/46e-07][2/58e-08 8/60e-08]
9/20e-16-4/35e-16-بتا سه

1/59e-15-]فاصله اطمینان -2/45e-16][-6/57e-16 -2/14e-16]
--اثرات ثابت نسل
R squared88/099/0
66/096/0مقادیر مشتق

سه سال
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1/697025-1/337991-بتا یک
3/20-]فاصله اطمینان /52][-3/15 -/23]

5/77e-086/16e-08بتا دو
3/31e-09-]فاصله اطمینان 1/19e-07][2/85e-08 9/47e-08]

6/36e-16-4/95e-16-بتا سه
1/27e-15-]فاصله اطمینان 3/72e-18][-7/38e-16 -2/51e-16]
--اثرات ثابت نسل
R squared82/099/0
59/091/0مقادیر مشتق

چهار سال
2/764026-1/689587-بتا یک

3/46-]فاصله اطمینان /089][-4/44 -1/08]
7/30e-088/66e-08بتا دو

1/47e-08]فاصله اطمینان 1/31e-07][4/87e-08 1/25e-07]
8/17e-16-6/98e-16-بتا سه

1/43e-15-]فاصله اطمینان -2/07e-16][-9/76e-16 -4/19e-16]
--اثرات ثابت نسل
R squared94/098/0
53/090/0مقادیر مشتق
 باشنددار میمعنی% 95ضرایب در فاصله اطمینان.
هاي پژوهشیافته: منبع

ي فقرتخمین تله-5-2

ي خط فقري محاسبهنحوه-2-1- 5
در اینجا . اي فقر و در واقع خط فقر هستیمآستانهي فقر نیازمند تعیین حد گیري تلهبراي اندازه

: ي زیر استفاده شده استر از رابطهي خط فقجهت محاسبه
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1خط فقر= متوسط ارزش سبد غذایی در استان مقیاس معادلضریب انگل 

با توجه به این مطلب که در این. توان خط فقر را محاسبه کردي باال میبا استفاده از رابطه
بنابراین خط فقر نیز ،پژوهش از رویکرد نسلی براي بررسی روابط بین متغیرها استفاده شده است

.صورت نسلی مورد محاسبه قرار گیردباید به 

ها به در این پژوهش نسل. خط فقر ماهانه است،شودي باال محاسبه میخط فقري که از رابطه
ضرب شود تا 12براین خط فقر ماهانه باید در عدد اند، بناصورت ساالنه مورد بررسی قرار گرفته

هاي مختلف وجود داشته باشد، براي اینکه امکان قیاس خط فقر سال. خط فقر ساالنه بدست آید
. دیگردتعدیل 1390شاخص قیمتی سال باهاي مختلف ر بدست آمده در سالخط فق

تعداد اعضا (هاي مختلف متفاوت است الها و سبا توجه به اینکه تعداد اعضاي خانوارها در نسل
، با توجه به تعداد هر خانوار در هر نسل و در هر سال )نفره بودند6و تعداد کمی 5، 4، 3خانوار 

به . ه استتعدیل گردید1390و شاخص قیمتی سال 2خط فقر برحسب مقیاس معادل بزرگسال
به همین سبب در این ،نفر بودند4خانوارء تعداد اعضا1380عنوان مثال در نسل چهارم در سال 

ولی در . نفره بر حسب مقیاس معادل بزرگسال تعدیل گردید4سال و نسل خط فقر خانوارهاي 
3نفره بودند به همین سبب در این نسل و سال خط فقر خانوارهاي 3همین سال، نسل هفدهم 

ها با توجه ها و سالاي تمامی نسلاین حالت بر. نفره بر حسب مقیاس معادل بزرگسال تعدیل شدند
مقدار متوسط خط فقر گیريمیانگینروشدر نهایت با استفاده از.اعضاي خانوار اجرا شدددابه تع

براي 1390تا 1367هاي مقدار میانگین خط فقر نسلی در طی سال. در هر نسل محاسبه شد
.ریال بدست آمد4/9830730برابر با ها تمامی نسل

تمامی خط . استنشان داده شدهخط فقر براي هر نسل به صورت جداگانه ) 11-5(جدول در 
اند تا امکان تعدیل شده1390هاي مختلف با شاخص قیمتی سال هاي بدست آمده در نسلفقر

.ي خانم قائدي مراجعه شودي خط فقر به پایان نامهي بیشتر در زمینهبراي مطالعه1

2 Eq=(N+/4NC)/85
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هاي سالمند شود نسلطور که مشاهده میهمان. هاي مختلف بدست آیدي خط فقر نسلمقایسه
دلیل این امر .هاي جوان بیشترین خط فقر را دارا هستندخط فقر و نسلداراي کمترین میزان 

هاي سالمند نسل. استتر هاي جواننسلهاي سالمند در مقایسه با هاي کمتر نسلاحتماالً هزینه
هاي مربوط بههاي آموزش و تحصیل و یا هزینههاي متفرقه مانند هزینهبدلیل نداشتن هزینه

هاي جوان داراي خط نسبت به نسلهایی از این قبیلهزینهاستفاده از امکانات رفاهی و مسکن و
.فقر کمتري هستند

.)باشندمقادیر به ریال می(مقادیر خط فقر نسلی ): 11- 5(دول ج

نسل میانگین خط فقر نسلی
1308-1310 1989466/654
1311-1313 2989081/448
1314-1316 4186210/625
1317-1319 6338742/392
1320-1322 8334197/263
1323-1325 8729082/83
1326-1328 9370492/16
1329-1331 9318862/834
1332-1334 9657728/602
1335-1337 9857623/456
1338-1340 9647683/1
1341-1343 9243040/146
1344-1346 8882951/175
1347-1349 9857366/028
1350-1352 9899881/487
1353-1355 11010291/91
1356-1358 12829148/73
1359-1361 14710234/8
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1362-1364 17287760/86
1365-1367 22474761/5

هاي پژوهشیافته: منبع

در کل نمونهي فقرتلهتخمین نتایج - 2-2- 5
. دهدمورد تخمین قرار می1390تا 1367هاي ي فقر را در طی سالمدل حاضر، احتمال وقوع تله
.در مکزیک انجام دادند) b-2006(1اي است که آنتمن و مکنزياین مطالعه برگرفته از مطالعه

مورد ،ها وجود داردي فقر تنها در حالتی که ناهمگنی بین نسلدر این قسمت احتمال وقوع تله
هاي خانوار را سرپرستاهمگنی موجود در بین نپارامتري است که اثرات ثابت (گیردمیقرار بررسی 

د با فرد دیگر که در هر فرشودمیهاییمشخصهاین ناهمگنی شامل.دهدنشان میدر یک نسل
قر ناهمگنی بین ي فدر بررسی تلهاگر. )از این قبیل، شغل و مخارجدرآمد، متفاوت است، مانند

افراد مختلف با ي هاتفاوتدر این صورت ، شوندخانوارها همگن فرض تمامی وهدخانوارها لحاظ نش
چنین دربنابراین . شودنادیده گرفته میاعم از شرایط شغلی، اجتماعی، اقتصادي و غیره یکدیگر

ي جهت بررسی دقیق احتمال وقوع تله. شودنمایان نمیي فقر به خوبیحالتی احتمال وقوع تله
.لحاظ شودرد نظر مونسل بین خانوارها درناهمگنی فقر باید 

شرط الزم این (ي فقر با استفاده از دو شرط الزم و کافی احتمال وقوع تله) 12-5(در جدول 
مقدار مشتق و شرطی کافی این است که.دخانوارها باید در زیر خط فقر قرار بگیرناست که
ي فقر مال وقوع تلهنتایج حاصل از بررسی احت. تخمین زده شده است)کمتر از یک باشدتخمینی 

,min(در پنج سطح متفاوت) 20-4(با استفاده از تابع رگرسیونی  25%, 50%, 75%, max( از
به عبارت دیگر .مورد بررسی قرار گرفته استt-1ي خانوار در دورههايسرپرستي درآمدمیانگین 

بنابراین بهترین راه براي . هستندداراي سطوح متفاوت درآمديهاي خانوارسرپرستنسل یک در 
خانوار در هايدرآمدي سرپرستي فقر این است که میزان تغییرات بررسی احتمال وقوع تله

فرض بر این است که میانگین درآمد )20-4(معادله در .در یک نسل مشخص شودt-1ي دوره

1 Antman & Mackenzie
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در .وابسته استt-1ي در دورهوي همواره به میانگین درآمدي tيسرپرست خانوار در دوره
. مورد بررسی قرار گیردt-1يدورهو tي درآمد دورهسعی شده است تا ارتباط بین ) 12-5(جدول 

، در حداقل مقدار خود قرار داشته باشدt-1ي به عنوان مثال اگر درآمد سرپرست خانوار در دوره
.یابدنیز کاهش میtبنابراین درآمد وي در سال 

يدرآمدمیانگین تنها در حالتی که )12-5(گزارش شده در جدول اساس نتایج بر 
ي سوم مقدار جواب تابع درجه،استترین سطح خود در پایینt-1ي در دورهخانوارهايسرپرست

کمتر از دارمعنیبه طور)استtو در زمان cدر نسل سرپرست خانوارtي درآمد دورهمیانگین (
که داراي حداقل سطح يخانوارهاي سرپرستاما براي اینکه .شودمیخط فقر میانگین مقدار 

باید مشتق محاسبه شده ،دنگیري فقر قرار تلهندروهستندtو t-1ي در دورهيدرآمدمیانگین 
داري از شود مشتق محاسبه شده به طور معنیطور که مشاهده میهمان. یک کمتر شوددنیز از عد

بنابراین .ي فقر هستندخانوارهایی دچار فقر مزمن و در نهایت تلهچنین.عدد یک کمتر است
اما در سطوح .دهدرخ میپایینو درآمد ي فقر تنها براي خانوارهایی با توانایی تلهتوان گفت می

همواره باالتر از cدر نسل tي خانوار در دورههايدیگر درآمدي مقدار میانگین درآمد سرپرست
.مقادیر مشتق نیز باالتر از عدد یک استخط فقر بوده و 

متوسط سطح ، هموارهخانوارهایی که داراي شغل و یا موقعیت خانوادگی مناسبی هستند
ي فقر دور توانند از تلهبنابراین این افراد براحتی می. دباشمیباالتر از متوسط خط فقر آنها درآمدي 

کنند و به احتمال منتقل مینیزهاي بعد از خودنسلاین افراد موقعیت مناسب خود را به . شوند
ي فقر اما افرادي که در تله. هاي بعد از این افراد نیز شرایط خوبی را تجربه خواهند کردقوي نسل

. هاي آنها مثمر ثمر باشدنکه تالش، بدون آقرار دارند همواره در یک دور باطل گرفتار خواهند شد
طح درآمدي با هاي داراي حداقل ساف طبقاتی بین سرپرستي این حالت تداوم شکنتیجه

.استمد مناسب درآهایی دارايسرپرست

در بین ي فقرتلهع وگر احتمال وقهاي مختلف در کل نمونه به خوبی نمایانترکیب نسل
هاي مختلفي فقر در بین نسلتله) 13-5(در جدول به همین سبب . نیستهاي مختلف نسل
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به .گیرندي فقر قرار میها درون تلهتا مشخص شود کدام یک از نسل،ه استآزمون قرار گرفتمورد 
نتایج .در یک گروه قرار گرفتند،هایی که از نظر سنی به یکدیگر نزدیک بودندهمین منظور نسل

)بیستمو هاي هفدهم، هجدهم، نوزدهم نسل(آخرهاي نسلدر دهد تنهانشان می) 13- 5(جدول 
هاي سرپرستt-1يدورهوقتی که درآمد در این چهار نسل. ي فقر وجود دارداحتمال وقوع تله

و شودمینیز حداقل tي درآمد دوره،گیردقرار می)min(خودجوان در حداقل مقدار 
ي فقر وجود داشته براي اینکه احتمال وقوع تله.گیرنددر زیر خط فقر قرار میي خانوارهاسرپرست

بر اساس .شودمقدار مشتق محاسبه شده کمتر از عدد یک باید شرط کافی نیز برقرار بوده و،اشدب
در یی کهخانوارهابنابراین.محاسبه شده از عدد یک کمتر استمقدار مشتق) 13-5(نتایج جدول 

هايسرپرستاگر. گیرندي فقر قرار میدرون تلهداراي حداقل سطح درآمدي هستند، این نسلها 
tنیزيباشند، درآمد متوسط آنها در دورهt-1ي در دورهيخانوار داراي متوسط سطح درآمد

گرفته، در زیر خط فقر قرار هاي خانوار سرپرستبنابراین . شودکمتر از مقدار متوسط خط فقر می
اسبه شرط کافی نقض شده و مقدار مشتق محدر این حالت. گیرندي فقر قرار نمیاما درون تله

از حالت را کنند تا خود هاي خانوار سعی میدر این شرایط سرپرست. شده بزرگتر از عدد یک است
هاي البته الزم به ذکر است که سرپرست. ناپایدار اقتصادي به حالت پایدار اقتصادي نزدیک کنند

گیرند و میهمواره باالتر از خط فقر قرارهستند،حداکثر سطح متوسط درآمديي که دارايخانوار
هاي نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم باالترین لها نسلدر بین تمامی نس.شوندي فقر دور میاز تله

سال27هاي در تمامی حاالت بهترین شرایط را در طی این این نسل. هستندرا داراسطح درآمدي
.اندگذشته داشته

ي فقر در کل نمونهتله): 12- 5(دول ج

ي سومدرجهتابع رگرسیون 
(Variance Ratio١= )٧٩/

1 ( ),∗
( ), = θ
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قر مشتدیامق
Max75%50%25%Min

80/217/285/154/173/0
مقادیر 

610232125034580844044712255959146568038/5)ریال(1جواب

هاي پژوهشیافته: منبع

ي فقر بین نسلی در کل نمونهتله): 13- 5(دول ج

نسل سنی
مقدار جواب

و 
g

خط فقرمیانگین 
نسلی

min mean max

1 نسل اول، دوم، سوم 
و چهارم

12620882 18597462 27623622 28/3875875
08/1 04/1 73/1

2 ، ششمنسل پنجم،
هفتم و هشتم

22411506 30890176 44977708
772/8938158

2/3 5/2 4/6

3 ، دهمنسل نهم،
یازدهم و دوازدهم

29634908 53120004 67353312
826/9601518

25/1 5/3 6/5

4
نسل سیزدهم، 

چهاردهم، پانزدهم و 
شانزدهم

17217736 36376936 55171372
65/9912622

13/1 06/1 8/6

5
نسل هفدهم، 

هجدهم، نوزدهم و 
بیستم

6164900/5 12546657 24365736
47/1682547663/0 14/1 63/1

پژوهشهايیافته: منبع

)مقدار جواب مربوط به جواب تابع 1 ), = 1 ( 1), 1+ 2 ( 1), 1
2 + 3 ( 1), 1

3 + + ( .است,(
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ي فقر در فواصل زمانی مختلفنتایج تله-2-3- 5
هاي زمانی مختلف توان ابعاد مختلف فقر را در دورههاي درآمدي میپویاییبا استفاده از ویژگی
ي فقر با استفاده از ویژگی پویایی درآمدي احتمال وقوع تله) 14-5(در جدول . مورد آزمون قرار داد

گزارش تایجدر تمامی حاالت ن. پنج سال مورد بررسی قرار گرفته استدر فواصل زمانی دو، سه و
در t-1ي هاي خانوار در دورهسترسرپتنها در حالتی که میانگین درآمد . شده تقریباً یکسان است

هايمیانگین درآمد سرپرست(ي سوم مقدار جواب تابع درجه،ترین سطح خود قرار داردپایین
در . شودداري کمتر از مقدار میانگین خط فقر میبه طور معنی)استtزمان و در cخانوار در نسل 

اما در سایر . شودمیکمتر از عدد یکتخمینیاین حالت شرط کافی نیز برقرار بوده و مقدار مشتق
از .استشده فقر خطبیشتر از عدد مربوط به ،ي سومتابع درجهبدست آمده براي جواب ،مقادیر

بنابراین در این . باشدکافی نیز نقض شده و عدد گزارش شده باالتر از عدد یک میطرفی شرط
و cمیانگین درآمد سرپرست خانوار در نسل گذر زمان مقدار باالبته.ي فقر وجود نداردتلهحاالت 

به عبارت دیگر همان طور که بیان شد میانگین درآمد سرپرست . استحال کاهشدر ،tدر زمان 
در صورتی که میانگین درآمد بنابراین. وابسته استt-1ي به درآمدش در دورهtي خانوار در دوره

سال بعد تاثیر خواهد tي درآمد دورهدر یک سال پایین باشد، بر روي میانگین t-1ي دوره
به .شودهاي بعدي نیز حفظ میدر سالtو t-1ي دورهرآمدي در وابستگی بین میانگین د. گذاشت

ریال61023212با برابر در بیشترین حدمقدار جواب تابعسالیکزمانی ين مثال در فاصلهعنوا
این مطلب .یابدمیکاهش ریال31223706و56876508و پنج سال به دوهاي است که در دوره

اما ،ي فقر در هر سه حالت یکسان استاحتمال وقوع تلهدهد با اینکه میزاننشان می
.به مرور زمان در حال فقیر شدن هستندهاي خانوار در نسل سنیسرپرست

به هاي خانواري که داراي حداقل سطح درآمدي هستند،سرپرست) 14-5(نتایج جدول بر اساس 
این حالت .شوندمیي فقر دچار فقر مزمن و تلهدلیل پایین بودن سطح درآمدیشان در اولین سال

در واقع چنین افرادي تالش . دنمانمیدر تله باقی شود و افراد حفظ میهاي بعدي نیز در سال
هاي افراد را شود و تمام تالشد ولی تله به یک چرخه تبدیل میند تا از فقر مزمن خارج شونکنمی

هاي آتی چنین بنابراین نسل. شودمنجر به تولید فقر میبه عبارت دیگر فقر . بردبه تحلیل می
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ي فقر در امان نیستند و آنها نیز ممکن است دچار چنین تلهر وقوع فقر مزمن وافرادي نیز از خط
به صورت برابر خدمات به همین منظور دولت جهت بهبود وضعیت چنین افرادي باید. فقري شوند

هاي فرصتو یا اینکه .راد مختلف در یک کشور توزیع کندعمومی و رفاهی را در بین تمامی اف
به . تواند تا حدودي به بهبود این وضعیت کمک کندچنین روندي می. فراهم کندشغلی براي آنها

عنوان مثال در صورتی که خدمات عمومی همچون آموزش در سراسر نقاط یک کشور به میزان 
ان دسترسی به این امکانات را داشته باشند در اینصورت برابر وجود داشته باشد و تمامی افراد امک

.شودفقر کم می

در کل نمونهبا مراتب تاخیر باالتري فقرتله): 14- 5(جدول 

ي سومتابع رگرسیون درجه
ساالنه

Min 25% 50% 75% Max مقادیر مشتق
17/0 54/1 85/1 17/2 80/2

6568038/5 25595914 44044712 50345808 61023212 جوابمقادیر 

دو سال
Min 25% 50% 75% Max مقدار مشتق

81/0 04/2 47/2 95/2 87/3
6191818 25485838 28644714 35835364 56876508 مقادیر جواب

پنج سال
Min 25% 50% 75% Max مقدار مشتق

84/0 74/2 3/3 01/4 7/4
4715533 20670826 26422088 30516588 31223706 مقادیر جواب

هاي پژوهشیافته: منبع
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هاي مختلف تحصیالتي فقر در گروهنتایج تله- 2-4- 5
هاي مختلف تحصیالت مورد بررسی قرار در بین گروهي فقراحتمال وقوع تله)15- 5(در جدول 
در این قسمت سعی شده است تا ناهمگنی بین افراد بر اساس میزان تحصیالت لحاظ . گرفته است

هاي خانوار درون یک نسل با رسد که بررسی وضعیت سرپرستبه همین سبب به نظر می. شود
.دهدي فقر را نمایش میتري احتمال وقوع تلهتوجه به یک ویژگی خاص به طور واضح

شوند باید سطح از آن جایی که در این مطالعه رفتار متغیرها در سطح خانوار بررسی می
یلی به صورت زیر هاي تحصگروه. سرپرست خانوار نسبت داده شودتحصیالت مشخصی به 

و تحصیالت راهنمایی. 2سواد و تحصیالت ابتدایی تا پنجم دبستان بی. 1: اندبندي شدهطبقه
.تحصیالت دانشگاهی. 3دبیرستان 

در حالتی که در گروه با تحصیالت پایین)15- 5(بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 
ي سوم مقدار جواب تابع درجه،ترین سطح خود قرار دارددر پایینt-1ي دورهي درنگین درآمدمیا

دار کمتر از به طور معنی)استtو در زمان cسرپرست خانوار در نسل tي درآمد دورهمیانگین (
ي فقر قرار گیرند، درون تلههاي خانواراما براي اینکه سرپرست. شودمقدار میانگین خط فقر می

شود مشتق محاسبه طور که مشاهده میهمان. باید مشتق محاسبه شده نیز از عدد یک کمتر شود
اي خانوار با تحصیالت پایین که هسرپرستبنابراین. داري از عدد یک کمتر استطور معنیبه شده 

گروه از این .دشونمیي فقر و در نهایت تلهدچار فقر مزمنداراي حداقل سطح درآمدي هستند، 
.کنندنداشتن تحصیالت باال همواره سطح پایینی از درآمد را کسب میافراد بدلیل

ي از میانگین درآمددرصد25د که در سطح ندهنشان می) 15-5(اعداد گزارش شده در جدول 
در این حالت . ي سوم  کمتر از میانگین خط فقر قرار استمقدار جواب تابع درجهt-1ي دورهدر

، اما  ستند در زیر خط فقر قرار گرفتههاي خانواري که داراي چنین سطح درآمدي هسرپرست
. رط کافی برقرار نیستشرط الزم برقرار است، اما شتدر این حال. گیرندي فقر قرار نمیدرون تله

داراي به دلیل اینکهاین افراد. به عبارت دیگر مقدار مشتق تخمینی بزرگتر از عدد یک است
کنند تا خود را از یک حالت ناپایدار تالش می، هموارهدرآمدي نزدیک به متوسط خط فقر هستند
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خانوار به مرور زمان از tي درآمد دورهدر این شرایط .اقتصادي به یک حالت پایدار نزدیک کنند
ي حاالت درآمد در بقیه.شوندي فقر دور میخانوارها از تلهوشودبیشتر میt-1ي دورهدرآمد 

ي فقر هاي خانوار باالتر از میانگین خط فقر است و بنابراین احتمال وقوع تلهمتوسط سرپرست
.وجود ندارد

هاي سطوح متفاوت درآمدي در بین سرپرستي فقر در احتمال وقوع تله) 15-5(در جدول 
نتایج نشان .مورد بررسی قرار گرفته است،خانواري که داراي متوسط سطح تحصیالت هستند

در زیر خط ،هاي خانواري که داراي حداقل سطح درآمدي هستنددهد در این گروه سرپرستمی
ود داشته باشد باید شرط کافی نیز ي فقر وجاما براي اینکه احتمال وقوع تله. گیرندفقر قرار می

شود، مقدار مشتق طور که مشاهده میهمان. برقرار بوده و مشتق تخمینی کمتر از عدد یک شود
ي فقر وجود ندارد ولی افراد در زیر بنابراین در این حالت احتمال وقوع تله. بزرگتر از عدد یک است

این.درآمدي باالتر از میانگین خط فقر استهاي دیگر مقدار متوسطدر حالت. خط فقر قرار دارند
اند، ولی هاي خانوار با تحصیالت متوسط نیز دچار آسیب شدهنتیجه حاکی از آن است که سرپرست

.اندي فقر قرار نگرفتههیچ کدام از خانوارها در این نسل درون تله

سطوح درآمدي باالتر از هاي خانوار در تمامی باال درآمد متوسط سرپرستدر گروه با تحصیالت 
هاي ها نقض شده و سرپرستبنابراین شرط الزم و کافی در این حالت. میانگین خط فقر است

.گیرندي فقر قرار نمیخانوار درون تله

توان مشاهده کرد که مقدار میانگین می) 15-5(گزارش شده در سه جدول با توجه به مقادیر
به . ي سوم در گروه با تحصیالت باال در تمامی حاالت بیشتر استدر تابع درجهtي درآمد دوره

در t-1ي در دورهي سوم در حالتی که میانگین سطح درآمد عنوان مثال مقدار جواب تابع درجه
و در گروه با تحصیالت ریال 31853370پایین در گروه با تحصیالت ،بیشترین سطح قرار دارد

از طرفی خانوارهایی .استریال 81812704و در گروه با تحصیالت باال ریال 58714704متوسط 
ي درآمد دورهداراي میانگین سطح ،گیرندزیر خط فقر قرار میدر متوسطکه در گروه با تحصیالت 

t ي درآمد دورهمقدار میانگین . هستندپایینگروه با تحصیالت باالتري نسبت بهt در حداقل
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ریال 5/4533118و 9291500به ترتیب با تحصیالت متوسط و پایینسطح درآمدي در گروه 
به مراتب ،تري را دارا هستندبنابراین احتمال وقوع فقر در بین افرادي که تحصیالت پایین.است

این نسل به دلیل نداشتن تحصیالت باال و همچنین موقعیت بد اجتماعی و اقتصادي . بیشتر است
این نسل بیشترین فقر را تجربه . ها و نامالیمات استخود همواره در معرض بیشترین آسیب

روهدر این گشودمشاهده می) 15- 5(ج مربوط به جدول تایکمااینکه همان طور که در ن. کندمی
گاه این افراد به دلیل شرایط بد خود هیچ. درصد بیشتري از خانوارها در زیر خط فقر قرار دارند

.راین همواره در فقر خواهند ماندتوانند به موقعیت مناسبی دست پیدا کنند و بنابنمی

هاي تحصیلیدر گروهي فقرتله):15- 5(دول ج

تحصیالت پایین

Max75%50%25%Minمقدار مشتق

42/364/227/283/165/0

131853370247505882026132891868624533118/5مقدار جواب

تحصیالت متوسط

19/274/150/126/103/1مقدار مشتق

587147044333955634477272255691389291500مقدار جواب

تحصیالت باال

53/343/209/264/108/1

8181270463189132537052683840957619088174مقدار جواب

هاي پژوهشیافته: منبع

)مقدار جواب مربوط به جواب تابع 1 ), = 1 ( 1), 1+ 2 ( 1), 1
2 + 3 ( 1), 1

3 + + ( .است,(
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هاي مختلف تحصیالت در بین نسلهاي مختلف ي فقر در گروهاحتمال وقوع تله) 16-5(در جدول 
در گروه با تحصیالت باال مقادیر )16- 5(جدول بر اساس نتایج. مورد بررسی قرار گرفته است

ها در این بنابراین هیچ کدام از نسل. دا باالتر از خط فقر قرار دارهمتوسط درآمدي در تمامی نسل
.گیرندي فقر قرار نمیگروه درون تله

چهار نسل (هاي سنی جوان ي فقر در نسلهاي با تحصیالت متوسط احتمال وقوع تلهر نسلد
ترین سطح خود قرار دارد، در پایینt-1ي در حالتی که میانگین درآمدي در دوره. وجود دارد) آخر

tو در زمان cسرپرست خانوار در نسل tي درآمد دورهمیانگین (ي سوم مقدار جواب تابع درجه

هاي خانواراما براي اینکه سرپرست. شوددار کمتر از مقدار میانگین خط فقر میبه طور معنی) ستا
طور که همان. ي فقر قرار گیرند، باید مشتق محاسبه شده نیز از عدد یک کمتر شوددرون تله

بنابراین . داري از عدد یک کمتر استشود مشتق محاسبه شده به طور معنیمشاهده می
هاي خانوار  جوان با تحصیالت متوسط که داراي حداقل سطح درآمدي هستند، دچار فقر تسرپرس

هاي خانوار که داراي متوسط سطح درآمدي در سرپرست. شوندي فقر میمزمن و در نهایت تله
شود در این حالت نیز  گیرندهمان طور که مشاهده میدر زیر خط فقر قرار مینیز ،هستندtي دوره

ولی در حالتی . ي فقر وجود داردحاسبه شده از عدد یک کمتر است و احتمال وقوع تلهمشتق م
باالتر از خط فقر قرار ،هستندtي هاي خانواري که داراي حداکثر سطح درآمدي در دورهسرپرست

.ي فقر وجود نداردبنابراین در این حالت احتمال وقوع تله. گیرندمی

آمدي، در تمامی سطوح در) چهار نسل آخر(تحصیالت پایین باجوان سنیهاينسلدر 
. مشتق محاسبه شده نیز کمتر از یک است. از خط فقر استکمترtيدورهدر درآمدمتوسط 

) چهار نسل اول(هاي سنی پیر در نسل. ي فقر وجود داردبنابراین در  این حاالت احتمال وقوع تله
هاي خانواري که داراي حداقل ها سرپرستدر این نسل. داردي فقر وجود یز احتمال وقوع تلهن

.شوندي فقر میدچار تله،هستنديسطح درآمد
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هاي مختلف تحصیالتي فقر بین نسلی در بین گروهتله: )16- 5(جدول 

نسل سنی
هاي با تحصیالت پاییننسل هاي با تحصیالت متوسطنسل باالهاي با تحصیالت نسل میانگین خط فقر 

gمقدار جواب و نسلی gمقدار جواب و  gمقدار جواب و 

min mean max min mean max min mean max
28/38758751 چهار نسل 

اول
2052411 5799308.5 15169137 44896392 53749720 57171264 47915448 60354200 68687688

41/0 21/1 95/1

2 چهار نسل 
دوم

21696850 28378252 39438652 54454052 71031464 80598464 84848024 113339136 121879888
772/8938158

3 چهار نسل 
سوم

29960794 45194332 56994468 34663200 57485432 79326752 34365640 84402064 114829048
826/9601518

4 نسل چهار 
چهارم

13031872 20945542 35623972 18475574 27102400 50263364 20141364 51262700 80231136
65/9912622

5 چهار نسل 
پنجم

5577498.5 9597326 12923746 9720375 13183592 17004860 26827094 33778352 39874636
47/16825476

45/0 54/0 61/0 39/0 /0 80 /1 84

هاي پژوهشیافته: منبع
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هاي مختلف مردان و زناني فقر در گروهنتایج تله- 2-5- 5
هاي سنی مردان و زنان مورد بررسی قرار ي فقر در بین نسلاحتمال وقوع تله)17-5(ر جداول د

، منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسالزنانی هستند که بدون حضوررزنان سرپرست خانوا.گیردمی
زنانی . باشدمیآنانبه عهدهند و مسئولیت اداره اقتصادي خانوادهرسرپرستی خانواده را به عهده دا

زنان طالق گرفته، زنان بیوه، زنان : اندگیرند چند گروهه سرپرستی خانواده را به عهده میک
، زنان داراي شوهران مجهول زنان ازدواج نکرده،، زنان مهاجر)ر، زندانی و سرباز، بیکامعتادین(

المکان و دخترهایی که به دلیل جدایی والدین یا فوت آنها سرپرستی خواهران و برادران کوچکتر را 
.کنندشکل مستقل و به تنهایی زندگی میبر عهده دارند و یا به

t-1ي مردان در حالتی که میانگین درآمدي در دورهدر گروه ) 17- 5(بر اساس نتایج جدول 
tي درآمد دورهمیانگین (ي سوم ترین سطح خود قرار دارد، مقدار جواب تابع درجهدر پایین

دار کمتر از مقدار میانگین خط فقر به طور معنی)استtو در زمان cسرپرست خانوار در نسل 
tي درآمد دورهکه داراي حداقل سطح میانگین هاي خانواراما براي اینکه سرپرست. شودمی

طور همان. ي فقر قرار گیرند، باید مشتق محاسبه شده نیز از عدد یک کمتر شودهستند درون تله
چنین گروه مردان در بنابراین . از عدد یک کمتر استشود مشتق محاسبه شدهه مشاهده میک

اما در سطوح دیگر درآمد احاتمال وقوع .شوندمیر ي فقدچار فقر مزمن و در نهایت تلهخانوارهایی
هاي خانوار داراي سطوح درآمدي باالتر از سطح میانگین خط فقر ي فقر وجود ندارد و سرپرستتله

.هستند

t-1ي دورهي دردر گروه زنان در سطحی که میانگین درآمد) 17- 5(بر اساس نتایج جدول 
نیزاز طرفی مقدار مشتق تخمینی. شودکمتر میاز خط فقر tي درآمد دورهمیانگین ،حداقل است

،گیرندبنابراین خانوارهایی که در این سطوح درآمدي قرار می. کمتر از عدد یک گزارش شده است
.ي فقر قرار ندارنددر بقیه سطوح درآمدي خانوارها درون تله.ي فقر هستنددچار تله

در گروه زنان به نسبت کمتر از گروه tي درآمد دورهمیانگین )17- 5(جدول نتایجبا توجه به 
مقدار اعداد گزارش شده tي درآمد دورهبه عنوان مثال در بیشترین سطح از میانگین . مردان است
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این مقادیر به خوبی نشان .استریال 64810440و 33789440مردان به ترتیب براي زنان و 
فقر زنانسهم بنابراین. زنان به مراتب کمتر از مردان استtي درآمد دورهدهند که میانگین می

و زن بودن احتمال قرار گرفتن در استسرپرست خانوار به مراتب بیشتر از مردان سرپرست خانوار
اشتغال و غیره به روند زنانه کردن فقر تبعیض علیه زنان در آموزش و. دهدي فقر را افزایش میتله

عوامل بسیاري به عنوان متغیرهاي موثر در زنانه شدن فقر مطرح شده است، . تاثیرگذار بوده است
نابرابري در حقوق و آنچه زنان در مقام شهروند باید استحقاق برخورداري از آن را داشته : مانند
میت زنان از امتیازات اشتغال رسمی، از بین رفتن زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد و محرو. باشند
نه تنها به زنانه شدن فقر بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان ... هاي حمایتی خانوادگی و شبکه
.انجامیده است» فقیرترین فقرا«به گروه » زنان سرپرست خانوار«یعنی 

. رض آسیب بیکاري و فقر قرار دارندزنان به لحاظ نابرابري نظام اشتغال، بیش از مردان در مع
در این میان تاثیر فقر بر زنان سرپرست خانوار شدیدتر بوده و این گروه به لحاظ دسترسی محدود 

زنان سرپرست . چشندبه آموزش، اشتغال و سالمت، مزه تلخ فقر را بیش از سایر اقشار جامعه می
همچنین تحرك اقتصادي و اجتماعی . اندومخانوار از قابلیت و امکانات الزم براي کاهش فقر محر

آنها تحت تاثیر عوامل فرهنگی و قانونی، مبارزه با فقر را براي زنان سرپرست خانوار دشوار ساخته 
.است

فشار بیشتري را از ناحیه زن با سرپرستدر ایران خانوارهاي ) 17- 5(بر اساس نتایج جداول 
این زنان در مشاغل رسمی و پردرآمد و نیز فقدان تامین محدودیت مشارکت . کنندفقر تجربه می

از یک سو اکثر زنان سرپرست خانوار، کم سواد . دانجاماجتماعی فراگیر و مکفی به این وضعیت می
و کم مهارت هستند و به جهت کهولت سن یا نگهداري فرزندان یا به ویژه در حالت معلولیت 

از سوي دیگر زنان به دلیل اینکه همواره به .رآمد وارد شوندوانند به نظام اشتغال رسمی و پردتنمی
بسیاري از . گیرند، داراي درآمد کمتر هستندعنوان نیروي کار ارزان در جامعه مورد استفاده قرار می

کنند، ولی حقوق و مزایاي کمتري به آنها پرداخت کارفرمایان از زنان در مشاغل سخت استفاده می
. کنندمی

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 



129

سته ماندن درهاي اشتغال رسمی به روي زنان و خصوصا ناکارآمدي نظام تامین همچنین ب
از طرفی زنان سرپرست خانوار .زندسرپرست خانوار در ایران دامن میاجتماعی به تشدید فقر زنان

این . شوندشان مجبور به کار پاره وقت و کارهایی با دستمزد پایین میبه دلیل نقش بازتولیدي
شود تا زنان سرپرست خانوار از آموزش و کسب مهارت باز بمانند، این حالت میشرایط باعث 

تواند از دیگر پیامدهاي کار پاره تبعیض در محل کار می. شودموجب دریافت دستمزد کمتر می
.وقت و بدون مهارت زنان باشد

نبود و یا ضعف ،کندتبدیل می» فقیرترین فقرا«موضوع دیگري که زنان سرپرست خانوار را به 
.کندها را براي آنان تامین میهاي اجتماعی است که به ندرت حداقلسیاست

پیشنهاد ،»فقیرترین فقرا«به گروه سرپرست خانوار پیوستن جمعی از زنان براي کاهش
در این . استفاده کند» رویکرد توانمندسازي زنان«رویکردهاي متفاوتی از جمله شود دولت از می
شوند اتکاء به نفس خود را یکرد، توانمندسازي زنان فرآیندي است که طی آن زنان قادر میرو

افزایش دهند، حق مستقل براي انتخاب کسب کنند، خود را ساماندهی کنند و منابعی را کنترل 
.هاي نهایی کمک خواهد کردو تحولاین مجموعه به آنها براي کاهش فقر، حذف فرودستی. کنند

قانونی ی،تماعی، فردي و روانشناختی، حقوقانمندسازي داراي ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اجتو
و اقتصادي است و یکی از ابعاد مهم آن، توانمندسازي اقتصادي با هدف ایجاد اشتغال پایدار و 

هاي متعددي زیرا وضع اشتغال از جهت. افزایش درآمد خانوارها و بالطبع، کاهش فقر آنان است
ترین وجوه آن، مسأله بیکاري سرپرست یکی از اصلی. تواند بر فقر و ابعاد آن تأثیرگذار باشدمی

بیکاري به منزله قطع درآمدهاي معمول خانوار و غلطیدن در دایره فقر به دلیل فقدان . خانوار است
.هاي بیکاري استتأمین اجتماعی و بیمه
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و زناني فقر در گروه مردانتله): 17- 5(دول ج

مردان

مقدار مشتقات
Max75%50%25%Min

61/371/225/284/173/0

1648104405244572045014852249356106971378/5مقدار جواب

زنان

4/33/471/6118/142/0مقدار مشتقات

337894403341298430821610137281816092708/5مقدار جواب

پژوهشهاي یافته: منبع

هاي مختلف در گروه مردان و زنان مورد آزمون قرار گرفته ي فقر در بین نسلتله) 18-5(در جدول 
هاي سنی جوان در تمامی در نسل. ي فقر قرار دارندهاي سنی جوان در تلهدر گروه زنان نسل.است

ینی از عدد از میانگین خط فقر کمتر است و مشتق تخمtي درآمد دورهسطوح درآمدي میانگین 
ي فقر در بین بنابراین در تمامی حاالت نتایج بررسی حاکی از وقوع تله. باشدیک کوچکتر می

هاي خانواري که داراي حداقل در چهار نسل چهارم وقتی سرپرست. هاي سنی جوان استنسل

)مقدار جواب مربوط به جواب تابع 1 ), = 1 ( 1), 1+ 2 ( 1), 1
2 + 3 ( 1), 1

3 + + ( .است,(
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متر از طرفی مشتق تخمینی نیز از عدد یک ک. گیرندسطح درآمدي هستند در زیر خط فقر قرار می
.ي فقر وجود دارددر این حالت تلهبوده و 

ي فقر احتمال وقوع تله)چهار نسل آخر(هاي سنی جوان هاي سنی مردان در نسلدر نسل
هاي خانوار داراي حداقل و متوسط سطح درآمدي هستند، در حاالتی که سرپرست. وجود دارد

شرط کافی نیز در این . شودگین خط فقر میدر این حاالت کمتر از میانtي درآمد دورهمیانگین 
اما زمانی که میانگین . باشدحاالت برقرار است و مشتق تخمین زده شده کمتر از عدد یک می

از میانگین خط فقر tي درآمد دورهدر حداکثر خود قرار دارد، میانگین t-1ي درآمدي در دوره
از طرفی در .ي فقر وجود نداردبنابراین در این سطح درآمدي احتمال وقوع تله. شودبیشتر می

زنان . آیند اختالف درآمدي فاخش استها به شمار میچهار نسل دوم و سوم که جزء بهترین نسل
.دارا هستندcدر نسل tي کمترین سطح درآمد را در دوره

ي خانوار گویاي تفاوت فرهنگی و اقتصادي اهدهد سن سرپرستارش شده نشان مینتایج گز
هاي سالمند از نطر اقتصادي وضعیت بهتري در مقایسه با هاي خانوار در نسلسرپرست. است
هاي خانوار تعداد اعضاي کمتري را زیر سرپرستهاي سالمند نسلدردر واقع. هاي جوان دارندنسل

هاي براین درآمد حتی کم آنان براي تامین زندگی کافی است و یا اینکه سرپرستپوشش دارند و بنا
. هاي خانوار کمک کنندتوانند به تامین هزینهخانوار فرزندانی را در سن کار دارند که می
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هاي زنان و مردانن گروهي فقر بین نسلی در بیتله): 18- 5(دول ج

نسل سنی
نسل زنان مرداننسل

gمقدار جواب و میانگین خط فقر gمقدار جواب و 

min mean max min mean max
28/38758751 چهار نسل اول 7371230 11182159 15936067 19491480 25270594 36867056

2 چهار نسل دوم 31390908 41941196 43166292 35117848 40957004 58079668 772/8938158

3 چهار نسل سوم 14427812 23113992 32151676 35510808 59579364 78020488 826/9601518

4 چهار نسل چهارم
4027179 10894830 11963546 18841328 37592372 58208992 65/991262273/0 13/1 005/2

5 چهار نسل پنجم
3085411 5240877 6901089/5 9155814 11210311 39735056

47/16825476
0/25 53/0 75/0 /0 32 /0 54 1/58

هاي پژوهشیافته: منبع
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در گروههاي تحصیلیتفکیک اثزات سن، نسل وزمان-3-1- 5
تر هاي خانوار با تحصیالت باالتر متفاوتشواهد تجربی نشان داده است که رفتار درآمدي سرپرست

تري از رفتار لذا کنترل اثر تحصیالت براي استخراج تصویر واقعی. تر استاز گروه با تحصیالت پایین
توصیه اگر تعداد مشاهدات کافی باشد اکیداً.متوسط سرپرست خانوار بسیار مهم استدرآمد

این . هایی با سطح تحصیالت مختلف جدا شده و رفتار آنها به تفکیک دنبال شودشود نسلمی
هاي تحصیلی به صورت گروه. ها به تفکیک تحصیالت استار نسلال بررسی رفترویکرد حالت ایده

مایی و تحصیالت راهن. 2سواد و تحصیالت ابتدایی تا پنجم دبستان بی. 1: شوندبندي میزیر طبقه
تحصیالت دانشگاهی . 3دبیرستان 

هاي خانوار با تحصیالت رفتار اثر سال بین سرپرست)3-5(و ) 2- 5(، )1-5(با توجه به نمودار 
از شود اثر زمان براي هر سه نسلطور که مالحظه میهمان. کندچندان تفاوتی نمیمختلف

. استافزایش یافته1385تا سال کاهش داشته است و سپس این مقدار 1369تا 1367هايسال
دچار ؛هایی که تحصیالت پایینی را دارا هستندسرپرست1375تا 1370هاي البته در طی سال

اند کمتر هایی که تحصیالت متوسط و باال داشتهاند، ولی سرپرستنوسانات درآمدي شدیدي شده
باً در هر سه حالت درآمد تقری1385تا 1375هاي در طی سال. انددچار چنین نوساناتی شده

کاهش یافته 1390و سپس تا سال هاي خانوار با روندي صعودي افزایش یافته متوسط سرپرست
.گیر نیستشود ولی این افزایش چشمدیده می1390هر چند مقداري افزایش در  سال . است

به نسبت هاي با تحصیالت باالدر نسل1390تا 1385هاي میزان کاهش درآمدي در طی سال
ینشی به صورت گز) 6-5(و )5-5(، )4-5(در نمودارهاي . متر از سطح دیگر از تحصیالت استک

هدف این . اندشدهمقایسهسال و سالمند در سه گروه تحصیلی مجزا با یکدیگر سه نسل جوان، میان
نمودار در .استگذشتهسال23متوسط سرپرست خانوار در طی درآمدتر شدن روند بررسی واضح

نسل سنی (1353- 1355هاي هاي خانواري که متولد سالسعی شده است تا سرپرست) 9- 5(
بر اساس این . مقایسه شونددر سه گروه تحصیلی باال، متوسط و پایین با یکدیگر هستند، ) جوان

باالتري نسبت به درآمديهمواره در سطح،هایی که داراي تحصیالت باال هستندسرپرستنمودار 
داراي هایی که تحصیالت باالیی دارند به عبارت دیگر سرپرست. دنهاي دیگر قرار دارپرستسر
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از سال حالت هر سه درآمدي در رشد. ت به دو نسل دیگر هستندبیشترین رشد درآمدي نسب
در .گیري داشته استکاهش نسبتاً چشم1390تا سال 1385شروع شده است، اما در سال 1375

) 2- 5(و )1-5(در نمودار .اندگروه تحصیلی دچار آسیب شدههر سه 1390تا 1385هاي طی سال
همچنین وهستند ) سالنسل میان(1332- 1334هاي هاي خانواري که متولد سالسرپرست
حصیلی در سه گروه تهستند، ) نسل پیر(1323-1325هايهاي خانواري که متولد سالسرپرست

)4-5(متوسط سرپرست خانوار همانند نمودار درآمدروند تغییرات . اندمورد مقایسه قرار گرفته
پایین و متوسط تا باال،گروه تحصیلیسهشود که اثر سن در در این نمودار نیز مالحظه می.است
هاي با توجه به این نمودار سرپرست.سالگی رو به افزایش بوده و سپس کاهش یافته است50سن 

داراي کمترین میزان متوسط درآمدي هستند، ولی با افزایش سن سرپرست خانوار در سنین جوانی 
در نهایت در سنین پیري که سرپرست خانوار به . یابدخانوار میزان درآمد  متوسط او افزایش می

هاي خانوار تحصیالت در حالتی که سرپرست.یابدرسد درآمد او کاهش میسن بازنشستگی می
سالگی افزایش یافته و سپس با روندي فزاینده تا 50توسط خانوار تا سن پایینی را دارند، درآمد م

در سنین هاي با تحصیالت پایین ستسرپردهدنشان میاین حالت . یابدمیسالگی کاهش 70سن 
گی خود تندارند تنها از عایدي بازنشسی دیگريتگی به دلیل اینکه هیچ گونه منبع مصرفسبازنش

هاي اما در حالتی که سرپرست. انداز نسبتاً اندکی هستندینکه داراي پسو یا اکننداستفاده می
با روندي نسبتاً مالیمسالگی50بعد از سن داراي تحصیالت متوسط هستند این کاهشخانوارها

کاهشروندد،ندارتريارهایی که سرپرست آنها تحصیالت باالدر نهایت در خانو. گیردصورت می
همچنین در این نمودارها مشاهده . ها استاز دیگر حالتتررامبسیار آسالگی 50بعد از سن 

سالگی در گروه با تحصیالت باالتر 70تا 60شود که میزان کاهش سطح درآمدي در بین سن می
نه هاي خانوارها در این دورانسرپرستدر این حالت . هاي تحصیلی استکمتر از سطح سایر گروه

بلکه به دلیل داشتن پس انداز باال دچار کاهش ،کنندتنها از درآمد بازنشستگی خود استفاده می
هاي جوان در هر سه گروه داراي دهد که نسلاثر نسل نشان می. شونددرآمدي کمتري می

ان با افزایش میز. باشندها میها نابرابرترین نسلاین نسل. متوسط هستنددرآمدکمترین میزان 
.شودتحصیالت شیب اثر نسل بیشتر می
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ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت پایینبررسی روند تغییرات هزینه: )1-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت متوسطبررسی روند تغییرات هزینه): 2-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

135

ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت پایینبررسی روند تغییرات هزینه: )1-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت متوسطبررسی روند تغییرات هزینه): 2-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

135

ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت پایینبررسی روند تغییرات هزینه: )1-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت متوسطبررسی روند تغییرات هزینه): 2-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: 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 
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ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت باالبررسی روند تغییرات هزینه): 3-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

متوسط نسل سنی جوان در سه گروه تحصیلیدرآمدروند تغییرات يمقایسه): 4-5(مودار ن

هاي پژوهشیافته: منبع

136

ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت باالبررسی روند تغییرات هزینه): 3-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

متوسط نسل سنی جوان در سه گروه تحصیلیدرآمدروند تغییرات يمقایسه): 4-5(مودار ن

هاي پژوهشیافته: منبع

136

ي متوسط نسل سنی در گروه با تحصیالت باالبررسی روند تغییرات هزینه): 3-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

متوسط نسل سنی جوان در سه گروه تحصیلیدرآمدروند تغییرات يمقایسه): 4-5(مودار ن

هاي پژوهشیافته: 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 
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سال در سه گروه تحصیلیمتوسط نسل سنی میاندرآمدروند تغییرات يمقایسه): 5-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

متوسط نسل سنی سالمند در سه گروه تحصیلی درآمدروند تغییرات يمقایسه: )6-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

137

سال در سه گروه تحصیلیمتوسط نسل سنی میاندرآمدروند تغییرات يمقایسه): 5-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

متوسط نسل سنی سالمند در سه گروه تحصیلی درآمدروند تغییرات يمقایسه: )6-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

137

سال در سه گروه تحصیلیمتوسط نسل سنی میاندرآمدروند تغییرات يمقایسه): 5-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

متوسط نسل سنی سالمند در سه گروه تحصیلی درآمدروند تغییرات يمقایسه: )6-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: 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 
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گروه با تحصیالت در سرپرست خانواردرآمد متوسط نسلی بررسی روند تغییرات ): 7-5(نمودار 
پایین

هاي پژوهشیافته: منبع

با تحصیالت بررسی روند تغییرات نسلی درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه : )8-5(نمودار 
متوسط

هاي پژوهشیافته: منبع

138

گروه با تحصیالت در سرپرست خانواردرآمد متوسط نسلی بررسی روند تغییرات ): 7-5(نمودار 
پایین

هاي پژوهشیافته: منبع

با تحصیالت بررسی روند تغییرات نسلی درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه : )8-5(نمودار 
متوسط

هاي پژوهشیافته: منبع

138

گروه با تحصیالت در سرپرست خانواردرآمد متوسط نسلی بررسی روند تغییرات ): 7-5(نمودار 
پایین

هاي پژوهشیافته: منبع

با تحصیالت بررسی روند تغییرات نسلی درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه : )8-5(نمودار 
متوسط

هاي پژوهشیافته: 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 
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بررسی روند تغییرات نسلی درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت باال ): 9-5(نمودار 

پژوهشهايیافته: منبع

سه گروه تحصیلیدرآمد متوسط سرپرست خانوار در نسلیروند تغییرات يمقایسه): 10-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

139

بررسی روند تغییرات نسلی درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت باال ): 9-5(نمودار 

پژوهشهايیافته: منبع

سه گروه تحصیلیدرآمد متوسط سرپرست خانوار در نسلیروند تغییرات يمقایسه): 10-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

139

بررسی روند تغییرات نسلی درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت باال ): 9-5(نمودار 

پژوهشهايیافته: منبع

سه گروه تحصیلیدرآمد متوسط سرپرست خانوار در نسلیروند تغییرات يمقایسه): 10-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: 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 
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درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 11-5(مودار ن
پایین 

هاي پژوهشیافته: منبع

درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 12-5(نمودار 
متوسط

هاي پژوهشیافته: منبع

140

درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 11-5(مودار ن
پایین 

هاي پژوهشیافته: منبع

درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 12-5(نمودار 
متوسط

هاي پژوهشیافته: منبع

140

درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 11-5(مودار ن
پایین 

هاي پژوهشیافته: منبع

درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 12-5(نمودار 
متوسط

هاي پژوهشیافته: 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 
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باالدرآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 13-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

هاي تحصیلیزمان در گروهتفکیک اثرات سن، نسل و ): 14-5(نمودار 

گروه با تحصیالت پایین

141

باالدرآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 13-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

هاي تحصیلیزمان در گروهتفکیک اثرات سن، نسل و ): 14-5(نمودار 

گروه با تحصیالت پایین

141

باالدرآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه با تحصیالت سنیبررسی روند تغییرات ): 13-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

هاي تحصیلیزمان در گروهتفکیک اثرات سن، نسل و ): 14-5(نمودار 

گروه با تحصیالت پایین

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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گروه با تحصیالت متوسط

گروه با تحصیالت یاال

142

گروه با تحصیالت متوسط

گروه با تحصیالت یاال

142

گروه با تحصیالت متوسط

گروه با تحصیالت یاال

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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گروه مردان و زنانتفکیک اثرات سن، نسل و زمان در-3-2- 5
سعی شده است تا اثرات سن، نسل و زمان به تفکیک گروه )24- 5(تا )15-5(نمودارهاي در

اثرات زمان براي دو گروه مردان )16-5(و )15- 5(نمودار در . مردان و زنان مورد بررسی قرار گیرد
تا 1370متوسط سرپرست خانوار از سال درآمددر هر دو حالت مقدار . و زنان نشان داده شده است

این مقدار براي هر دو گروه داراي کاهش 1385است، اما بعد سال رو به افزایش بوده 1385سال 
. بوده است

که به بررسی سه حالت از نسل سنی ) 1- 5(و) 18-5(، )17-5(آنچه در این نمودار و نمودارهاي 
شود گویاي این مطلب است که روند تغییرات اند، مشاهده میسال و سالمند پرداختهجوان، میان

اما . کاهش و افزایش داشته استتري سرپرست خانوار براي مردان به صورت مالیممتوسط درآمد
از طرفی میزان درآمد . باشدداراي نوسانات زیادي میمد متوسط سرپرست خانوار در نسل زناندرآ

ي تفاوت این مقدار نشان دهنده. ن استمتوسط سرپرست خانوار براي مردان همواره باالتر از زنا
توان بیان کرد که نسل زنان بدلیل اینکه همواره در از طرفی می. ین دو گروه استفاحش بین ا

توانند شغلی مناسب و دائمی معرض مشکالت اجتماعی و اقتصادي در جامعه قرار دارند و نمی
اما آنچه واضح . شودبیایند داراي درآمد کمتر خواهند بود و همچنین درآمد آنها دچار نوسان می

اثر سن نشان .دچار آسیب شده است1390تا 1385هاي لکه این نسل در طی سااست این است
یافته و سالگی با رشدي فزاینده افزایش 50دهد که درآمد متوسط سرپرست خانوار مرد تا سن می

. سپس کاهش داشته است

سالگی به 50در گروه زنان چنین اتفاقی رخ نداده است، روند تغییرات درآمد در بین زنان تا 
البته این روند آن قدر مالیم است که . صورت کامالً مالیم و در سطحی پایین افزایش داشته است

. سالگی درآمد کاهش یافته است50سپس از سن . شودتغییرات درآمدي به وضوح مشاهده نمی
ده ي رشدي فزایندهد که درآمد زنان برخالف مردان در طی سنین مختلف داراشواهد نشان می
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و . دسال نسبت به دو نسل دیگر وضعیت بهتري را دارا هستنهاي میاندهد که نسلگروه نشان می
.تري قرار دارندهاي جوان و پیر در وضعیت نامناسبنسل

ي متوسط نسل سنی در گروه مردانبررسی روند تغییرات هزینه): 15-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع
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در دو ) 1353- 1355(متوسط نسل سنی جوان درآمدروند تغییرات ي مقایسه): 17- 5(نمودار 
1390تا 1367هاي گروه مردان و زنان سال

هاي پژوهشیافته: منبع

در دو ) 1329-1331(سال متوسط نسل سنی میاندرآمدروند تغییرات يمقایسه: )18-5(نمودار 
1390تا 1367هاي گروه مردان و زنان سال

هاي پژوهشیافته: منبع
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در دو ) 1320-1322(متوسط نسل سنی سالمند درآمدروند تغییرات يمقایسه: )19-5(نمودار 
1390تا 1367هاي گروه مردان و زنان سال

هاي پژوهشیافته: منبع

در گروه زنان سرپرست خانواردرآمد متوسطنسلیبررسی روند تغییرات): 20-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع
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مرداندرآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه نسلیبررسی روند تغییرات : )21-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع

زنان. روند تغییرات نسلی درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه مردانيمقایسه): 22-5(نمودار 

هاي پژوهشیافته: منبع
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درآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه زنان سنیبررسی روند تغییرات ): 23-5(مودار ن

هاي پژوهشیافته: منبع

مرداندرآمد متوسط سرپرست خانوار در گروه سنیبررسی روند تغییرات ): 24-5(مودار ن

هاي پژوهشیافته: منبع
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تفکیک اثرات سن، نسل، زمان در گروه مردان و زنان): 25-5(نمودار 

گروه مردان

گروه زنان
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:آسیب شناسی مدل-5-4

در جمالت اخالل1بررسی خود همبستگی-4-1- 5
یکی از فروض مهم مدل رگرسیون این است که خودهمبستگی بین جمالت اخاللی که در تابع 

به این مفهوم که جمله اخالل مربوط به یک مشاهده، . شود، وجود نداردرگرسیون جامعه وارد می
براي بررسی وجود یا عدم وجود . گیردتحت تاثیر جمله اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی

STATAافزار ستگی در جمالت اخالل با استفاده از نرمخودهمب آزمون خودهمبستگی 11
xtserial2فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود خود همبستگی بین . انجام گرفته است

با . و فرضیه مقابل به معناي وجود خود همبستگی بین جمالت اخالل است) =0(جمالت اخالل 
باشد که منجر به رد نکردن می/ 04معادل با p-valueداراي lrتوجه به نتایج پیوست ضریب

بنابراین هیچ گونه خود همبستگی بین جمالت اخالل در الگوي نهایی وجود . شودمیHOيفرضیه
p-valueداراي lrضریب در هر سه حالت از تابع رگرسیونی خطی، درجه دوم و سوم مقدار(ندارد 

).شودمی/ 04معادل با 

بررسی ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل- 4-2- 5
هاي در داده. هاي سري زمانی استتر از دادههاي مقطعی متداولمشکل ناهمسانی واریانس در داده

مانند خانوارها، شودمقطعی معموالً در مورد اعضاء جامعه در یک مقطع زمانی خاص بحث می
با توجه به اینکه . نند استان، کشور، شهر و غیرههاي جغرافیایی هماها، صنایع یا زیر بخششرکت

ها نیز هاي مقطعی و سري زمانی، تشکیل شده است، باید در مورد این دادههاي ترکیبی از دادهداده
توانند به غیر از برخی از عوامل کیفی می. آزمون تشخیص وجود ناهمسانی واریانس انجام شود

گیري نباشند، این گونه د نظر تاثیر داشته و قابل اندازهمتغیرهاي توضیحی مدل بر روي تابع مور
هاي متغیرها اثرات خود را در پسماند مدل مورد بررسی نشان خواهند داد که ممکن است واریانس

در این مطالعه با . مختلف در مقاطع وجود داشته و در نتیجه ناهمسانی واریانس وجود داشته باشند

1 Auto - Correlation
.مراجعه شودDrukker) 2003(ي ي بیشتر در مورد خودهمبستگی به مقالهبراي مطالعه2
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STATAافزار استفاده از نرم فرضیه . انجام گرفته است1LRTestآزمون ناهمسانی واریانس11
صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس و فرضیه مقابل آن به معناي وجود 

رد HOطبق نتایج حاصل از این آزمون با توجه به پیوست، فرضیه . باشدناهمسانی واریانس می
در نتیجه براي . باشدي وجود ناهمسانی واریانس میدهندهانبنابراین نتایج این آزمون نش. شودمی

.استفاده شده استGLS2رفع مشکل ناهمسانی واریانس از روش 

١ Likelihood Ratio
2 Generalized Least Squares
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فصل ششم
بندي و تحلیل نتایججمع
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مقدمه

پویاي ترکیبیشبههایی است که در ایران با استفاده از رویکرد این پژوهش از جمله پژوهش
هاي سرپرست خانوار ي فقر با توجه به ویژگیگیري تحرك درآمدي و تلهغیرخطی به اندازه

این مدل . استفاده شده استترکیبیشبهبدین منظور براي بررسی این دو پدیده از مدل . پردازدمی
از تعداديبه هادر هر مقطع داده. مختلف استزمانیهايسري مقاطع در دورهمتشکل از یک

سپس با . اندبندي شدههاي زمانی طبقهي سنی برابر بین دورههاي سنی، هر کدام با محدودهگروه
و اثرات سن، نسل و زمان ي فقر احتمال وقوع تلهها میزان تحرك درآمدي،این دادهاستفاده از

.مورد بررسی و برآورد قرار گرفته است

نتایج- 1- 5
شود تا به طور خالصه نتایج دگی نتایج بدست آمده در این قسمت سعی میبه دلیل تنوع و گستر

.دنبیان شو

نیمدر تخ. شودمیزدهمورد تخمینتحرك درآمدي به دو صورت تحرك شرطی و مطلق 
شودشود، اما در تحرك مطلق اثرات ثابت لحاظ نمیر نظر گرفته میتحرك شرطی اثرات ثابت د

نتایج بدست . )دهداثرات ثابت پارامتري است که ناهمگنی بین یک فرد با فرد دیگر را نشان می(
1367هاي در طی سالد دهنشان میهاي تحصیلی و گروه مردان و زنان در کل نمونه، گروهآمده 

نتایج این .سرعت همگرایی و تحرك درآمدي شرطی و مطلق بسیار پایین بوده است1390تا 
، ولی سرعت آن بسیار پایین استکاهش در حالنابرابري در طی زمانن است که از آحاکی

بسیار پایین است، ولی با این حال افراد فقیرينیزاز طرفی سرعت همگرایی بین درآمدها.باشدمی
نسبت به تري را رشد سریع،هستندنسبت به میانگین درآمديکه داراي سطح درآمدي پایینی

تفاوت بین افراد فقیر این امکان وجود دارد که تا حدودي بنابراین . تجربه خواهند کردمندافراد ثروت
در واقع تا حدودي .یابد، اما این همگرایی بسیار ضعیف خواهد بودو ثروتمند در طی زمان کاهش 

.یابدولی نابرابري بین آنها افزایش می،شودوضعیت افراد فقیر نسبت به گذشته بهتر می
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خانوارها در توزیع درآمدیشان داراي یک تحرك نسبی هستند، اما در حول متوسط در این شرایط 
هاي یکسانی از طرفی چون خانوارها داراي فرصت. کننددرآمدي خود رشد پایینی را تجربه می

ي هتواند باعث قرار گرقتن افراد در تلنیستند این حالت تشدید شده و بنابراین افزایش نابرابري می
د نتواند نمیافرادهند، زیرا هاي درآمدي در صورت وقوع، نابرابري را وسعت میشوك. فقر شود

از طرفی شرایط اقتصادي در سرعت بخشیدن به . دننزدیک کنشانسریعاً خود را به متوسط درآمدی
هاي يهاي منفی مناسب نیست و بخشی از این نابرابرروند بهبود درآمدهاي خانوارها بعد از شوك

عملکرد بازار کار رضایت بخش نیست و . هاي منفی استموجود به دلیل اثرات بلندمدت شوك
به این معنا که بازارکار براي افرادي که توانمندي و ثروت باالتري دارند شرایط . کارایی الزم را ندارد

آمد افراد فقیر و این حالت باعث افزایش ثروت ثروتمندان و کاهش در. کنندتري را فراهم میمناسب
ي آن افزایش یابد و نتیجهدر این صورت نابرابري به سطح باالتري افزایش می. شودنیمه فقیر می

.محرومیت در بین تعداد زیادي از افراد است

هاي مختلف تحصیالت، نتایج نشان بر اساس میزان تحرك شرطی و مطلق در بین نسل
اي با ههاي با تحصیالت باال کمتر بوده و در بین نسللدهند میزان نابرابري در بین نسمی

هاي با تحصیالت باال میزان تحرك و جابجایی بیشتر از نسلدر . تحصیالت پایین بیشتر است
تري را دارا احتمال وقوع نابرابري در بین افرادي که تحصیالت پاییناما . هاي دیگر استحالت

ه دلیل نداشتن تحصیالت باال و همچنین موقعیت بد این نسل ب. هستند به مراتب بیشتر است
این نسل بیشترین . ها و نامالیمات استاجتماعی و اقتصادي خود همواره در معرض بیشترین آسیب

هاي کار تواند به خاطر ناکارآمدي بازاریکی از دالیل این مسئله شاید می. کندنابرابري را تجربه می
افرادي که داراي تحصیالت متوسط هستند همواره بین این . اد باشدو اقتصاد براي این دسته از افر

.پذیري و نابرابري در بین افراد این گروه نیز باال استمیزان آسیب.دو گروه قرار دارند

میزان .بر اساس نتایج بدست آمده تحرك شرطی و مطلق در بین گروه زنان کمتر از مردان است
میزان تحرك و جابجایی در از سویی.ان بیشتر از گروه زنان استواگرایی درآمدي در گروه مرد
. رود آن است که گروه زنان فقیرتر باشنداما آنچه معموالً انتظار می. گروه زنان باالتر از مردان است

این . کندنتایج بدست آمده از گروه مردان حکایت از وجود نابرابري باال در بین افراد این گروه می
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ي تغییرات درآمدي در بین افراد این گروه زیاد است، اما این امکان دهد که دامنهن میمعیار نشا
.وجود دارد که مردان به میزان کمتري فقیرتر شده باشند

شرط الزم این .فقر از دو شرط الزم و کافی استفاده شده استيبررسی احتمال وقوع تلهبراي 
و شرطی کافی این است که مقدار مشتق . ر قرار بگیرنداست که خانوارها باید در زیر خط فق

ي فقر در پنج سطح متفاوت نتایج حاصل از بررسی احتمال وقوع تله.کمتر از یک باشدتخمینی 
)min, 25%, 50%, 75%, max (ي خانوار در دورههاياز میانگین درآمدي سرپرستt-1 مورد

تنها در حالتی که میانگین در کل نمونهشدهر اساس نتایج گزارش ب. بررسی قرار گرفته است
، مقدار جواب تابع قرار داردترین سطح خود در پایینt-1ي هاي خانوار در دورهدرآمدي سرپرست

به طور ) استtو در زمان cسرپرست خانوار در نسل tي میانگین درآمد دوره(ي سوم درجه
از عدد یک کمترتخمینی نیز مشتق و مقدارشوددار کمتر از مقدار میانگین خط فقر میمعنی
هاي سطوح دیگر درآمدي مقدار میانگین درآمد سرپرست.ي فقر وجود دارددر این حالت تله. است

همواره باالتر از خط فقر بوده و مقادیر مشتق نیز باالتر از عدد یک cدر نسل tي خانوار در دوره
.است

هاي هفدهم، نسل(هاي آخر تنها در نسلدهدنیز نشان میبین نسلی در کل نمونه نتایج 
ي فقر خانوارهایی که داراي حداقل سطح درآمدي هستند، درون تله) هجدهم، نوزدهم و بیستم

در باشند، t-1ي داراي متوسط سطح درآمدي در دورهي کههاي خانواررپرستاما س. گیرندقرار می
در این حالت شرط کافی نقض شده و . گیرندي فقر قرار نمیهدرون تلاما ،زیر خط فقر قرار دارند

هاي خانوار سعی در این شرایط سرپرست. مقدار مشتق محاسبه شده بزرگتر از عدد یک است
. کنند تا خود را از حالت ناپایدار اقتصادي به حالت پایدار اقتصادي نزدیک کنندمی

گروه با تحصیالت باال دهد در نشان میتحصیالت هاي مختلف ي فقر در گروهاحتمال وقوع تله
ها بنابراین هیچ کدام از نسل. ها باالتر از خط فقر قرار داردمقادیر متوسط درآمدي در تمامی نسل

هاي سنی هاي با تحصیالت متوسط نسلدر نسل. گیرندي فقر قرار نمیدر این گروه درون تله
ي فقر قرار و متوسط سطح درآمدي هستند، درون تلهکه داراي حداقل) ) چهار نسل آخر(یجوان
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در تمامی سطوح درآمدي، ) چهار نسل آخر(هاي سنی جوان با تحصیالت پایین در نسل. گیرندمی
. مشتق محاسبه شده نیز کمتر از یک است. کمتر از خط فقر استtي متوسط درآمد در دوره

) چهار نسل اول(هاي سنی پیر در نسل. وجود داردي فقر بنابراین در  این حاالت احتمال وقوع تله
هاي خانواري که داراي حداقل ها سرپرستدر این نسل. ي فقر وجود داردنیز احتمال وقوع تله

.شوندي فقر میسطح درآمدي هستند، دچار تله

هاي سنی جوان در تمامی در نسل. ي فقر قرار دارندهاي سنی جوان در تلهدر گروه زنان نسل
از میانگین خط فقر کمتر است و مشتق تخمینی از عدد tي سطوح درآمدي میانگین درآمد دوره

هاي خانواري که داراي حداقل سطح در چهار نسل چهارم وقتی سرپرست. باشدیک کوچکتر می
از طرفی مشتق تخمینی نیز از عدد یک کمتر بوده . گیرندتند در زیر خط فقر قرار میدرآمدي هس

چهار نسل (هاي سنی جوان هاي سنی مردان در نسلدر نسل.ي فقر وجود داردو در این حالت تله
هاي خانوار داراي حداقل و در حاالتی که سرپرست. ي فقر وجود دارداحتمال وقوع تله) آخر

در این حاالت کمتر از میانگین خط فقر tي درآمدي هستند، میانگین درآمد دورهمتوسط سطح 
شرط کافی نیز در این حاالت برقرار است و مشتق تخمین زده شده کمتر از عدد یک . شودمی
در حداکثر خود قرار دارد، میانگین درآمد t-1ي اما زمانی که میانگین درآمدي در دوره. باشدمی

ي فقر بنابراین در این سطح درآمدي احتمال وقوع تله. شودمیانگین خط فقر بیشتر میازtي دوره
تر از گروه دهد که سطح درآمدي در گروه زنان بسیار پاییني نتایج نشان میمقایسه. وجود ندارد

.شوندمردان است و زنان فقر بیشتري را متحمل می

ها در تمامی گروهاثرات زمان.تفکیک شده استنسل، سن و زمانمتغیر درآمد به سه اثر
نشان سال گذشته 23در طی راروند تغییرات درآمد متوسط سرپرست خانواریکسان بوده و

مقدار 1369تا 1367هاي شود آن است که در طی سالآنچه به طور واضح مشاهده می.دهدمی
ها انگین درآمدي در طی این سالکاهش می. میانگین درآمدي سرپرست خانوار کاهش داشته است

1365سال جنگ تحمیلی، کاهش قیمت نفت در سال 8داراي دالیل متعددي است از جمله؛ وقوع 
افزایش داشته 1385میانگین درآمدي سرپرست خانوار تا سال 1369بعد از سال . و وقوع انقالب

. ع به کاهش نموده استمیانگین درآمد سرپرست خانوار شرو1388تا سال 1385از سال . است
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افزایش داشته است ولی میزان افزایش در این 1390این مقدار میانگین تا سال 1388بعد از سال 
.باشدمی1384دو دوره کمتر از مقدار میانگین درآمدي سرپرست خانوار در سال 

ار تا سن گر این مطلب است که متوسط درآمد سرپرست خانوبیاناثرات سن در تمامی حاالت 
هاي خانوار در سنین جوانی سرپرست. یابدسالگی در حال افزایش است و بعد از آن کاهش می50

داراي کمترین میزان متوسط درآمدي هستند، ولی با افزایش سن سرپرست خانوار میزان درآمد 
در نهایت در سنین پیري که سرپرست خانوار به سن بازنشستگی . یابدمتوسط او افزایش می

دهد درآمد زنان اثرات سن در گروه زنان و مردان نشان می. یابدرسد درآمد او کاهش میمی
. کندبرخالف مردان در طی سنین مختلف داراي رشدي فزاینده نیست بلکه روندي آرام را طی می

این حالت به این معناست که زنی که سرپرست خانوار بوده است در تمام سنین خود سطح یکسانی 
.آمد را دریافت و مصرف کرده استاز در

هاي جوان در هر سه گروه داراي کمترین میزان درآمد دهد نسلاثرات نسلی نیز نشان می
.باشندها میها نابرابرترین نسلاین نسل. متوسط هستند

هاي سیاستیتوصیه-2- 5
هاي فاحش اقتصادي و اجتماعی بر ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی از نابرابريفقر وتاثیر

لذا سیاستگذاران بر .هاي اصلی سیاستگذاران و محققین اقتصادي و اجتماعی بوده استدغدغه
توانند به کاهش فقر و نابرابري در جامعه کمک ریزي صحیح میاساس منابع در دسترس و برنامه

. کنند

تالش و تولید ،از اقتصاد ایران را باید در کارو فقرزدایی » فقرنابرابري و يتله«هایی از راه ر
بهتر . هاي شغلی براي آنهاستاي رهایی فقرا از فقر ایجاد فرصتبهترین شیوه بر.جست وجو کرد

غال تهاي انرژي براي سرمایه گذاري و اشاست دولت از منابع آزاد شده از آزاد سازي قیمت حامل
تا هم براي آنان ایجاد کار و درآمد شود و هم ،براي گروه هدف به صورت مشارکتی استفاده کند

وانند به زندگی و معیشت خود بهبود تتولید نمیآنان اطمینان یابند جز در سایه مشارکت در
و تولید تالشد که به جاي آنکه انگیزه کار وناي باشبه گونهاگرتوزیع درآمد هايسیاست. بخشند
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قطعاً در درازمدت بر نهادینه ،نجامداانگیزگی بیشتر آنان براي کار کردن بید به بینرا در فقرا دامن ز
گرفتار » تله فقر«ایران را در شدن فقر و عمق آن در اقتصاد کشور می افزاید و بیش از پیش اقتصاد 

.نیز گرفتار است» تله نابرابري«در حالی است که اقتصاد ایران در این.دنکمی

هاي گذشته بع طبیعی در اقتصاد ایران طی سالمندي از منامتاسفانه راه طی شده در بهره
سیاستی . گرفتار کرده است» هاي فقر و نابرابريتله«ه هردلیل اقتصاد کشور را در نادرست بوده و ب

را به روي » فقريتله«قطعاً راه رهایی از ،ولید را در کانون خود داشته باشدتالش و ت،که کار
تضعیف هر چه تواند اقتصاد ایران را به اید و اعمال هر سیاستی جز این میگشایران میاقتصاد 

.رهنمون شودبیشتر

هاي آتیپیشنهاداتی جهت پژوهش-3- 5
پویاي غیرخطی به بررسی تحرك ترکیبیشبهبا توجه به اینکه این پژوهش با استفاده از رویکرد 

تواند براي مطالعات آتی راهگشا در این ي فقر پرداخته است، استفاده از این مدل میدرآمدي و تله
.زمینه باشد

به تفکیک (صورت جغرافیایی ي فقر را بهتوان احتمال وقوع تلهمیترکیبیشبهبا استفاده از رویکرد 
و ي فقر توان بررسی کرد که احتمال وقوع تلهبر همین اساس می. مورد بررسی قرار داد) استان

. هاي خانوار کدام استان باالتر استدر بین سرپرستنابرابري 

ن هاي دیگري همچوتوان با تاکید بر ویژگیي فقر میگیري تحرك درآمدي و تلهبراي اندازه
هاي خانوار را به طور مجزا مورد وضعیت فعالیت شغلی سرپرست خانوار، مسئله اشتغال سرپرست

فعالیت، اشتغال رسمی و بر اساس نوع شغل و(ي اشتغال از ناحیهتوانمیدر واقع.بررسی قرار داد
.سی قرار دادمورد بررهاي خانواردر بین سرپرسترا ي فقر احتمال وقوع تلهنابرابري و) غیر رسمی

هاي مختلف مانند کودکان، نوجوانان و ي فقر را در بین نسلتوان احتمال وقوع تلههمچنین می
.افرادي که در سن ازدواج قرار دارند، مورد بررسی قرار داد
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:پیوست
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وصیف آماري متغیرهاي بکار رفته در مدل نهاییت

within 5.40e+22 -1.29e+22 2.71e+23 T-bar = 18.7
between 3.78e+22 2.81e+22 1.44e+23 n = 20

y3 overall 9.07e+22 6.40e+22 4.90e+21 2.95e+23 N = 374

within 7.59e+14 3.86e+14 4.23e+15 T-bar = 18.7
between 5.65e+14 9.21e+14 2.68e+15 n = 20

y2 overall 1.91e+15 9.13e+14 2.89e+14 4.43e+15 N = 374

within 8562494 2.21e+07 6.57e+07 T-bar = 18.7
between 6638705 3.03e+07 5.10e+07 n = 20

y1 overall 4.25e+07 1.04e+07 1.70e+07 6.66e+07 N = 374

within 8468238 2.18e+07 6.48e+07 T-bar = 18.85
between 6665024 3.09e+07 5.14e+07 n = 20

y overall 4.27e+07 1.04e+07 1.70e+07 6.66e+07 N = 377

Variable Mean Std. Dev. Min Max Observations

. xtsum y y1 y2 y3

delta: 1 unit
time variable: year, 1367 to 1390
panel variable: cohort (strongly balanced)

. tset cohort year

. use "F:\data\data.dta", clear
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xtseialنتایج حاصل از آزمون خود هبستگی 

.

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3524569.8
sigma_u 0

_cons 3565663 863993.3 4.13 0.000 1872268 5259059
lr -.1137809 .0561622 -2.03 0.043 -.2238567 -.003705
y1 .9299296 .01965 47.32 0.000 .8914162 .968443

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(2) = 2506.23

overall = 0.8784 max = 23
between = 0.9873 avg = 17.5

R-sq: within = 0.8275 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 350

. xtreg y y1 lr

(126 missing values generated)
. gen lr=l.r

(110 missing values generated)
. predict r,e

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3584896.3
sigma_u 0

_cons 4320302 781541.3 5.53 0.000 2788509 5852095
y1 .9095039 .0178322 51.00 0.000 .8745535 .9444544

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = 2601.35

overall = 0.8761 max = 24
between = 0.9866 avg = 18.5

R-sq: within = 0.8258 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 370

. xtreg y y1

delta: 1 unit
time variable: year, 1367 to 1390
panel variable: cohort (strongly balanced)

. tset cohort year
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LRنتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس  Test

_cons 8452090 1016735 8.31 0.000 6459326 1.04e+07
y1 .8334353 .023496 35.47 0.000 .7873841 .8794865

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Log likelihood = -5201.861 Prob > chi2 = 0.0000
Wald chi2(1) = 1258.22

max = 20
avg = 15.55

Estimated coefficients = 2 Obs per group: min = 2
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 20
Estimated covariances = 20 Number of obs = 311

Correlation: no autocorrelation
Panels: heteroskedastic
Coefficients: generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

Iteration 8: tolerance = 5.579e-08
Iteration 7: tolerance = 2.811e-07
Iteration 6: tolerance = 1.416e-06
Iteration 5: tolerance = 7.129e-06
Iteration 4: tolerance = .00003582
Iteration 3: tolerance = .00017878
Iteration 2: tolerance = .00087461
Iteration 1: tolerance = .00402148

_cons 8626219 1065825 8.09 0.000 6537240 1.07e+07
y1 .8334301 .0240142 34.71 0.000 .7863631 .8804971

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Log likelihood = -5208.53 Prob > chi2 = 0.0000
Wald chi2(1) = 1204.48

max = 20
avg = 15.55

Estimated coefficients = 2 Obs per group: min = 2
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 20
Estimated covariances = 1 Number of obs = 311

Correlation: no autocorrelation
Panels: homoskedastic
Coefficients: generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

Iteration 1: tolerance = 0
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_cons -52257.14 3241032 -0.02 0.987 -6404563 6300048
y2 -5.01e-09 1.79e-09 -2.80 0.005 -8.52e-09 -1.50e-09
y1 1.263085 .1552129 8.14 0.000 .958873 1.567296

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Log likelihood = -5198.71 Prob > chi2 = 0.0000
Wald chi2(1) = 66.22

max = 20
avg = 15.55

Estimated coefficients = 2 Obs per group: min = 2
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 20
Estimated covariances = 20 Number of obs = 311

Correlation: no autocorrelation
Panels: heteroskedastic
Coefficients: generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

Iteration 17: tolerance = 7.641e-08
Iteration 16: tolerance = 2.211e-07
Iteration 15: tolerance = 6.391e-07
Iteration 14: tolerance = 1.848e-06
Iteration 13: tolerance = 5.345e-06
Iteration 12: tolerance = .00001546
Iteration 11: tolerance = .0000447
Iteration 10: tolerance = .00012924
Iteration 9: tolerance = .0003736
Iteration 8: tolerance = .00107928
Iteration 7: tolerance = .00311173
Iteration 6: tolerance = .00892171
Iteration 5: tolerance = .02518264
Iteration 4: tolerance = .06815778
Iteration 3: tolerance = .16671225
Iteration 2: tolerance = .33648456
Iteration 1: tolerance = .53444993

_cons -782747 3471525 -0.23 0.822 -7586810 6021316
y2 -5.26e-09 1.85e-09 -2.84 0.004 -8.89e-09 -1.64e-09
y1 1.292616 .1631824 7.92 0.000 .9727845 1.612448

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Log likelihood = -5204.537 Prob > chi2 = 0.0000
Wald chi2(1) = 62.75

max = 20
avg = 15.55

Estimated coefficients = 2 Obs per group: min = 2
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 20
Estimated covariances = 1 Number of obs = 311

Correlation: no autocorrelation
Panels: homoskedastic
Coefficients: generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

Iteration 1: tolerance = 0
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_cons 1.14e+07 9209561 1.24 0.215 -6642391 2.95e+07
age2 -15651.02 1689.186 -9.27 0.000 -18961.76 -12340.27
age 1443668 164440.2 8.78 0.000 1121371 1765965
y3 -4.45e-16 1.22e-16 -3.66 0.000 -6.83e-16 -2.06e-16
y2 5.58e-08 1.59e-08 3.52 0.000 2.47e-08 8.69e-08
y1 -1.511712 .6701204 -2.26 0.024 -2.825124 -.1983005

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Log likelihood = -5125.678 Prob > chi2 = 0.0000
Wald chi2(4) = 320.73

max = 20
avg = 16.26316

Estimated coefficients = 5 Obs per group: min = 5
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 19
Estimated covariances = 19 Number of obs = 309

Correlation: no autocorrelation
Panels: heteroskedastic
Coefficients: generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

Iteration 8: tolerance = 3.746e-08
Iteration 7: tolerance = 1.841e-07
Iteration 6: tolerance = 9.019e-07
Iteration 5: tolerance = 4.872e-06
Iteration 4: tolerance = .00002778
Iteration 3: tolerance = .00016014
Iteration 2: tolerance = .00093422
Iteration 1: tolerance = .00546964

_cons 1.15e+07 9459793 1.21 0.225 -7071802 3.00e+07
age2 -15147.72 1976.86 -7.66 0.000 -19022.29 -11273.14
age 1393535 195533.8 7.13 0.000 1010296 1776775
y3 -4.32e-16 1.26e-16 -3.42 0.001 -6.80e-16 -1.84e-16
y2 5.42e-08 1.67e-08 3.25 0.001 2.15e-08 8.69e-08
y1 -1.440314 .715079 -2.01 0.044 -2.841843 -.0387852

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Log likelihood = -5132.389 Prob > chi2 = 0.0000
Wald chi2(4) = 285.30

max = 20
avg = 16.26316

Estimated coefficients = 5 Obs per group: min = 5
Estimated autocorrelations = 0 Number of groups = 19
Estimated covariances = 1 Number of obs = 309

Correlation: no autocorrelation
Panels: homoskedastic
Coefficients: generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

Iteration 1: tolerance = 5.322e-12
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y12 .7558003 .029636 25.50 0.000 .6977148 .8138859

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y12 = 4.31e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y12
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 311

. margins, dydx(*) atmeans

F test that all u_i=0: F(19, 290) = 2.08 Prob > F = 0.0058

rho .18553804 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4412379.1
sigma_u 2105978.3

_cons 1.20e+07 1300658 9.20 0.000 9409657 1.45e+07
y12 .7558003 .029636 25.50 0.000 .6974714 .8141293

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.4681 Prob > F = 0.0000
F(1,290) = 650.39

overall = 0.7948 max = 20
between = 0.9708 avg = 15.6

R-sq: within = 0.6916 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 311

. xtreg y y12 ,fe

y12 .8334301 .0240918 34.59 0.000 .786211 .8806492

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y12 = 4.31e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y12
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 311

. margins, dydx(*) atmeans

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4412379.1
sigma_u 0

_cons 8626219 1069269 8.07 0.000 6530491 1.07e+07
y12 .8334301 .0240918 34.59 0.000 .786211 .8806492

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = 1196.74

overall = 0.7948 max = 20
between = 0.9708 avg = 15.6

R-sq: within = 0.6916 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 311

. xtreg y y12
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g 440 .776674 0 .776674 .776674

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=( 1.535146 )+(2)*(-8.84e-09 )*( 4.29e+07)

. drop g

y12 319 4.29e+07 1.07e+07 1.70e+07 6.66e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y12

F test that all u_i=0: F(19, 289) = 2.86 Prob > F = 0.0001

rho .21611821 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4267632.8
sigma_u 2240822.4

_cons -4185342 3742582 -1.12 0.264 -1.16e+07 3180832
y22 -8.84e-09 1.93e-09 -4.58 0.000 -1.26e-08 -5.04e-09
y12 1.535146 .1724435 8.90 0.000 1.195742 1.874551

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.3333 Prob > F = 0.0000
F(2,289) = 358.13

overall = 0.7965 max = 20
between = 0.9427 avg = 15.6

R-sq: within = 0.7125 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 311

. xtreg y y12 y22 ,fe

g 440 .841308 0 .841308 .841308

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=( 1.292616 )+(2)*(-5.26e-09 )*( 4.29e+07)

. drop g

y12 319 4.29e+07 1.07e+07 1.70e+07 6.66e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y12

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4267632.8
sigma_u 0

_cons -782747 3488390 -0.22 0.822 -7619867 6054373
y22 -5.26e-09 1.86e-09 -2.83 0.005 -8.91e-09 -1.62e-09
y12 1.292616 .1639751 7.88 0.000 .9712307 1.614001

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = .

overall = 0.8000 max = 20
between = 0.9569 avg = 15.6

R-sq: within = 0.7082 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 311

. xtreg y y12 y22

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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y1 .8255023 .0285772 28.89 0.000 .769492 .8815126

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y1 = 3.37e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y1
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 357

. margins, dydx(*) atmeans

F test that all u_i=0: F(19, 336) = 0.89 Prob > F = 0.5900

rho .1145976 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3034255.2
sigma_u 1091615

_cons 6328753 977132.7 6.48 0.000 4406684 8250821
y1 .8255023 .0285772 28.89 0.000 .7692896 .881715

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.6677 Prob > F = 0.0000
F(1,336) = 834.44

overall = 0.8592 max = 23
between = 0.9960 avg = 17.9

R-sq: within = 0.7129 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 ,fe

y1 .8969562 .0192674 46.55 0.000 .8591928 .9347195

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y1 = 3.37e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y1
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 357

. margins, dydx(*) atmeans

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3034255.2
sigma_u 0

_cons 3918770 669286.8 5.86 0.000 2606992 5230548
y1 .8969562 .0192674 46.55 0.000 .8591928 .9347195

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = 2167.19

overall = 0.8592 max = 23
between = 0.9960 avg = 17.9

R-sq: within = 0.7129 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

. xtreg y y1

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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g 500 .829684 0 .829684 .829684

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=(1.085804 )+(2)*(-3.80e-09 )*(3.37e+07 )

y1 361 3.37e+07 8288769 1.37e+07 5.40e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

. drop g

F test that all u_i=0: F(19, 335) = 0.92 Prob > F = 0.5563

rho .10013736 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3025279.1
sigma_u 1009195.7

_cons 2136146 2610497 0.82 0.414 -2998886 7271179
y2 -3.80e-09 2.20e-09 -1.73 0.084 -8.12e-09 5.18e-10
y1 1.085804 .1530407 7.09 0.000 .7847618 1.386846

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.6189 Prob > F = 0.0000
F(2,335) = 421.20

overall = 0.8602 max = 23
between = 0.9943 avg = 17.9

R-sq: within = 0.7155 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 y2 ,fe

g 500 .89435 0 .89435 .89435

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=(1.11003 )+(2)*(-3.20e-09 )*(3.37e+07)

y1 361 3.37e+07 8288769 1.37e+07 5.40e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

. drop g

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3025279.1
sigma_u 0

_cons 594496.5 2167667 0.27 0.784 -3654054 4843047
y2 -3.20e-09 1.99e-09 -1.61 0.107 -7.09e-09 6.91e-10
y1 1.11003 .1335731 8.31 0.000 .8482319 1.371829

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = .

overall = 0.8603 max = 23
between = 0.9948 avg = 17.9

R-sq: within = 0.7154 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 y2

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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y1 .7993779 .0293518 27.23 0.000 .7418495 .8569063

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y1 = 4.86e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y1
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 357

. margins, dydx(*) atmeans

F test that all u_i=0: F(19, 336) = 1.12 Prob > F = 0.3284

rho .14533685 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 5339377.9
sigma_u 2201816.1

_cons 1.05e+07 1454742 7.19 0.000 7593382 1.33e+07
y1 .7993779 .0293518 27.23 0.000 .7416416 .8571143

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.6450 Prob > F = 0.0000
F(1,336) = 741.71

overall = 0.8250 max = 23
between = 0.9936 avg = 17.9

R-sq: within = 0.6882 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 ,fe

y1 .883178 .0215897 40.91 0.000 .8408629 .9254931

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y1 = 4.86e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y1
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 357

. margins, dydx(*) atmeans

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 5339377.9
sigma_u 0

_cons 6380719 1087265 5.87 0.000 4249719 8511719
y1 .883178 .0215897 40.91 0.000 .8408629 .9254931

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = 1673.41

overall = 0.8250 max = 23
between = 0.9936 avg = 17.9

R-sq: within = 0.6882 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

. xtreg y y1

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 



176

g 500 .8059419 0 .8059419 .8059419

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=(.9676259 )+(2)*( -1.66e-09 )*( 4.87e+07 )

. drop g

y1 361 4.87e+07 1.31e+07 1.83e+07 7.76e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

F test that all u_i=0: F(19, 335) = 1.03 Prob > F = 0.4206

rho .13372354 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 5338929.6
sigma_u 2097634.8

_cons 6493158 4119851 1.58 0.116 -1610878 1.46e+07
y2 -1.66e-09 1.62e-09 -1.03 0.305 -4.85e-09 1.52e-09
y1 .9676259 .166303 5.82 0.000 .6404961 1.294756

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.6390 Prob > F = 0.0000
F(2,335) = 371.45

overall = 0.8262 max = 23
between = 0.9933 avg = 17.9

R-sq: within = 0.6892 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 y2 ,fe

g 500 .886198 0 .886198 .886198

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=(1.123854 )+(2)*(-2.44e-09 )*( 4.87e+07 )

y1 361 4.87e+07 1.31e+07 1.83e+07 7.76e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

. drop g

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 5338929.6
sigma_u 0

_cons 879727.7 3525300 0.25 0.803 -6029733 7789188
y2 -2.44e-09 1.49e-09 -1.64 0.101 -5.37e-09 4.77e-10
y1 1.123854 .1483263 7.58 0.000 .8331394 1.414568

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = .

overall = 0.8263 max = 23
between = 0.9932 avg = 17.9

R-sq: within = 0.6891 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 y2

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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y1 .6728257 .0373944 17.99 0.000 .599534 .7461175

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y1 = 7.04e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y1
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 357

. margins, dydx(*) atmeans

F test that all u_i=0: F(19, 336) = 1.13 Prob > F = 0.3195

rho .11338127 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 12947902
sigma_u 4630219.7

_cons 2.44e+07 2718640 8.96 0.000 1.90e+07 2.97e+07
y1 .6728257 .0373944 17.99 0.000 .599269 .7463824

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.5927 Prob > F = 0.0000
F(1,336) = 323.74

overall = 0.6543 max = 23
between = 0.9965 avg = 17.9

R-sq: within = 0.4907 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 ,fe

y1 .7742895 .0298722 25.92 0.000 .7157411 .8328379

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y1 = 7.04e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y1
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 357

. margins, dydx(*) atmeans

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 12947902
sigma_u 0

_cons 1.72e+07 2211270 7.79 0.000 1.29e+07 2.16e+07
y1 .7742895 .0298722 25.92 0.000 .7157411 .8328379

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = 671.85

overall = 0.6543 max = 23
between = 0.9965 avg = 17.9

R-sq: within = 0.4907 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

. xtreg y y1

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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g 500 .686376 0 .686376 .686376

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=(1.5002 )+(2)*(-5.78e-09 )*( 7.04e+07)

y1 361 7.04e+07 2.30e+07 1.55e+07 1.37e+08

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

. drop g

F test that all u_i=0: F(19, 335) = 1.01 Prob > F = 0.4520

rho .09406989 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 12335979
sigma_u 3975132.4

_cons -2195138 5174572 -0.42 0.672 -1.24e+07 7983611
y2 -5.78e-09 9.74e-10 -5.93 0.000 -7.69e-09 -3.86e-09
y1 1.5002 .1440075 10.42 0.000 1.216927 1.783472

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.5531 Prob > F = 0.0000
F(2,335) = 195.91

overall = 0.6889 max = 23
between = 0.9860 avg = 17.9

R-sq: within = 0.5391 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 y2 ,fe

g 500 .770464 0 .770464 .770464

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=( 1.61104 )+(2)*( -5.97e-09)*( 7.04e+07 )

y1 361 7.04e+07 2.30e+07 1.55e+07 1.37e+08

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

r(111);
variable g not found
. drop g

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 12335979
sigma_u 0

_cons -8948558 4657639 -1.92 0.055 -1.81e+07 180247.1
y2 -5.97e-09 9.47e-10 -6.30 0.000 -7.82e-09 -4.11e-09
y1 1.61104 .1358811 11.86 0.000 1.344718 1.877362

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = .

overall = 0.6891 max = 23
between = 0.9872 avg = 17.9

R-sq: within = 0.5388 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 y2

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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g 480 .862598 0 .862598 .862598

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=(1.324426 )+(2)*(-5.26e-09 )*( 4.39e+07 )

r(111);
variable g not found
. drop g

y12 345 4.39e+07 1.11e+07 1.74e+07 7.06e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y12

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4376242.6
sigma_u 0

_cons -1984105 3203958 -0.62 0.536 -8263748 4295538
y22 -5.26e-09 1.64e-09 -3.21 0.001 -8.46e-09 -2.05e-09
y12 1.324426 .1474977 8.98 0.000 1.035336 1.613516

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = .

overall = 0.8209 max = 22
between = 0.9601 avg = 16.9

R-sq: within = 0.7513 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 337

. xtreg y y12 y22

y12 .8556334 .0222434 38.47 0.000 .812037 .8992297

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y12 = 4.39e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y12
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 337

. margins, dydx(*) atmeans

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4533492.3
sigma_u 0

_cons 7804362 1008855 7.74 0.000 5827042 9781681
y12 .8556334 .0222434 38.47 0.000 .812037 .8992297

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(1) = 1479.69

overall = 0.8154 max = 22
between = 0.9742 avg = 16.9

R-sq: within = 0.7357 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 337

. xtreg y y12

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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g 480 .887508 0 .887508 .887508

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

. gen g=( 1.10448 )+(2)*( -2.46e-09 )*(4.41e+07 )

y1 361 4.41e+07 1.11e+07 1.74e+07 7.06e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

. drop g

F test that all u_i=0: F(19, 335) = 0.88 Prob > F = 0.6145

rho .07615025 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3594059.8
sigma_u 1031858.9

_cons 1170300 2862669 0.41 0.683 -4460773 6801372
y2 -2.46e-09 1.41e-09 -1.75 0.082 -5.24e-09 3.13e-10
y1 1.10448 .1291714 8.55 0.000 .8503904 1.358569

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.3422 Prob > F = 0.0000
F(2,335) = 867.67

overall = 0.8898 max = 23
between = 0.9893 avg = 17.9

R-sq: within = 0.8382 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 y2 ,fe

y1 .8821007 .0212582 41.49 0.000 .8404354 .9237659

dy/dx Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Delta-method

at : y1 = 4.41e+07 (mean)
dy/dx w.r.t. : y1
Expression : Linear prediction, predict()

Model VCE : Conventional
Conditional marginal effects Number of obs = 357

. margins, dydx(*) atmeans

F test that all u_i=0: F(19, 336) = 0.75 Prob > F = 0.7692

rho .07189931 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3604985
sigma_u 1003386.5

_cons 5880595 957123.7 6.14 0.000 3997885 7763305
y1 .8821007 .0212582 41.49 0.000 .8402848 .9239166

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = 0.4159 Prob > F = 0.0000
F(1,336) = 1721.81

overall = 0.8900 max = 23
between = 0.9924 avg = 17.9

R-sq: within = 0.8367 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

. xtreg y y1 ,fe

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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rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3988127
sigma_u 0

_cons 1.15e+07 9552995 1.20 0.230 -7254475 3.02e+07
age2 -15147.72 1996.337 -7.59 0.000 -19060.47 -11234.97
age 1393535 197460.3 7.06 0.000 1006520 1780550
y23 -4.32e-16 1.28e-16 -3.38 0.001 -6.82e-16 -1.82e-16
y22 5.42e-08 1.68e-08 3.22 0.001 2.12e-08 8.72e-08
y12 -1.440314 .7221243 -1.99 0.046 -2.855652 -.0249767

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8436 max = 20
between = 0.9948 avg = 16.3

R-sq: within = 0.7398 Obs per group: min = 5

Group variable: cohort Number of groups = 19
Random-effects GLS regression Number of obs = 309

> 2
. gen g=(-1.440314 )+(2)*(5.42e-08 )*(4.29e+07)+(3)*(-4.32e-16 )*(4.29e+07)^

g 480 .9317359 0 .9317359 .9317359

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3358461.5
sigma_u 0

_cons 1.25e+07 7821863 1.60 0.110 -2841135 2.78e+07
age2 -9815.738 1584.387 -6.20 0.000 -12921.08 -6710.397
age 913866.2 154771.5 5.90 0.000 610519.7 1217213
y3 -2.57e-16 1.04e-16 -2.47 0.014 -4.61e-16 -5.28e-17
y2 3.57e-08 1.37e-08 2.60 0.009 8.81e-09 6.26e-08
y1 -.790056 .588283 -1.34 0.179 -1.943069 .3629574

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8943 max = 21
between = 0.9972 avg = 17.3

R-sq: within = 0.8267 Obs per group: min = 6

Group variable: cohort Number of groups = 19
Random-effects GLS regression Number of obs = 328

. gen g=(-.790056 )+(2)*(3.57e-08 )*(4.31e+07)+(3)*(-2.57e-16 )*(4.31e+07)^2

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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g 440 .9694496 0 .9694496 .9694496

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

g 440 .7637923 0 .7637923 .7637923

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

> 2
. gen g=( -1.667089 )+(2)*(6.07e-08 )*(4.29e+07)+(3)*(-5.03e-16 )*(4.29e+07)^

y13 302 4.29e+07 1.08e+07 1.70e+07 6.66e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y13

. drop g

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4318785.8
sigma_u 0

_cons 6819082 1.05e+07 0.65 0.518 -1.38e+07 2.75e+07
age2 -19725.73 2299.818 -8.58 0.000 -24233.29 -15218.17
age 1820386 229925.9 7.92 0.000 1369740 2271033
y33 -5.03e-16 1.42e-16 -3.55 0.000 -7.80e-16 -2.26e-16
y32 6.07e-08 1.87e-08 3.25 0.001 2.41e-08 9.73e-08
y13 -1.667089 .8003551 -2.08 0.037 -3.235756 -.098422

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8070 max = 19
between = 0.9907 avg = 15.3

R-sq: within = 0.6734 Obs per group: min = 4

Group variable: cohort Number of groups = 19
Random-effects GLS regression Number of obs = 290

> ^2
. gen g=(-1.939397 )+(2)*(5.90e-08 )*(4.29e+07)+(3)*( -4.54e-16 )*(4.29e+07

y12 319 4.29e+07 1.07e+07 1.70e+07 6.66e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y12

. drop g

F test that all u_i=0: F(18, 285) = 1.06 Prob > F = 0.3956

rho .58146808 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3988127
sigma_u 4700755.1

_cons -1121231 1.13e+07 -0.10 0.921 -2.34e+07 2.11e+07
age2 -20507.84 3238.511 -6.33 0.000 -26882.27 -14133.4
age 2242473 369689.2 6.07 0.000 1514805 2970140
y23 -4.54e-16 1.45e-16 -3.12 0.002 -7.40e-16 -1.68e-16
y22 5.90e-08 1.93e-08 3.06 0.002 2.11e-08 9.69e-08
y12 -1.939397 .8338961 -2.33 0.021 -3.580774 -.2980208

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = -0.4524 Prob > F = 0.0000
F(5,285) = 173.20

overall = 0.7267 max = 20
between = 0.7368 avg = 16.3

R-sq: within = 0.7524 Obs per group: min = 5

Group variable: cohort Number of groups = 19
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 309

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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g 480 .897521 0 .897521 .897521

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

> e+07)^2
. gen g=(-1.111875 )+(2)*(3.86e-08 )*( 4.31e+07)+(3)*( -2.66e-16 )*( 4.31

y1 335 4.31e+07 1.06e+07 1.70e+07 6.66e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

. drop g

F test that all u_i=0: F(18, 304) = 0.57 Prob > F = 0.9192

rho .36979629 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3358461.5
sigma_u 2572652.8

_cons 6052000 9223118 0.66 0.512 -1.21e+07 2.42e+07
age2 -13467.09 2513.676 -5.36 0.000 -18413.5 -8520.687
age 1436532 281838.1 5.10 0.000 881931.7 1991133
y3 -2.66e-16 1.20e-16 -2.22 0.027 -5.02e-16 -3.02e-17
y2 3.86e-08 1.59e-08 2.43 0.015 7.39e-09 6.98e-08
y1 -1.111875 .6833727 -1.63 0.105 -2.456615 .2328646

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = -0.3028 Prob > F = 0.0000
F(5,304) = 298.45

overall = 0.8564 max = 21
between = 0.8954 avg = 17.3

R-sq: within = 0.8308 Obs per group: min = 6

Group variable: cohort Number of groups = 19
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 328

g 480 .940178 0 .940178 .940178

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

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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> 9e+07)^2
. gen g=( -2.255356 )+(2)*(6.80e-08 )*( 4.29e+07)+(3)*( -5.54e-16 )*( 4.2

y13 302 4.29e+07 1.08e+07 1.70e+07 6.66e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y13

. drop g

F test that all u_i=0: F(18, 266) = 1.14 Prob > F = 0.3105

rho .64369356 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4318785.8
sigma_u 5804828.8

_cons -7730913 1.33e+07 -0.58 0.562 -3.39e+07 1.85e+07
age2 -24498.44 4172.945 -5.87 0.000 -32714.64 -16282.23
age 2709031 496764.2 5.45 0.000 1730940 3687121
y33 -5.54e-16 1.62e-16 -3.42 0.001 -8.73e-16 -2.35e-16
y32 6.80e-08 2.15e-08 3.16 0.002 2.56e-08 1.10e-07
y13 -2.255356 .9385444 -2.40 0.017 -4.103277 -.4074349

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = -0.5068 Prob > F = 0.0000
F(5,266) = 117.68

overall = 0.6265 max = 19
between = 0.6370 avg = 15.3

R-sq: within = 0.6887 Obs per group: min = 4

Group variable: cohort Number of groups = 19
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 290

g 440 .7962213 0 .7962213 .7962213

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

> 2
. gen g=(-1.500073 )+(2)*( 5.85e-08 )*( 3.37e+07)+(3)*(-5.00e-16 )*( 3.37e+07)^

y1 361 3.37e+07 8288769 1.37e+07 5.40e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

. drop g

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 2685659.1
sigma_u 0

_cons 1.12e+07 6437385 1.74 0.082 -1414892 2.38e+07
age2 -10895.66 1508.63 -7.22 0.000 -13852.52 -7938.802
age 1104092 154105 7.16 0.000 802051.4 1406132
y3 -5.00e-16 1.87e-16 -2.67 0.008 -8.66e-16 -1.33e-16
y2 5.85e-08 1.91e-08 3.07 0.002 2.11e-08 9.59e-08
y1 -1.500073 .6366146 -2.36 0.018 -2.747815 -.2523317

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8801 max = 23
between = 0.9934 avg = 17.9

R-sq: within = 0.7506 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

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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g 500 .971254 0 .971254 .971254

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

> 7)^2
. gen g=(-1.435077 )+(2)*( 5.95e-08 )*( 3.36e+07)+(3)*(-5.47e-16 )*( 3.36e+0

y12 345 3.36e+07 8304160 1.37e+07 5.40e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y12

. drop g

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 2919528.4
sigma_u 0

_cons 6515887 7331289 0.89 0.374 -7853174 2.09e+07
age2 -12927.02 1770.392 -7.30 0.000 -16396.93 -9457.118
age 1287432 182788.4 7.04 0.000 929173.2 1645690
y23 -5.47e-16 2.13e-16 -2.57 0.010 -9.65e-16 -1.29e-16
y22 5.95e-08 2.18e-08 2.73 0.006 1.68e-08 1.02e-07
y12 -1.435077 .7264021 -1.98 0.048 -2.858799 -.0113551

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8445 max = 22
between = 0.9886 avg = 16.9

R-sq: within = 0.6839 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 337

g 500 .9154133 0 .9154133 .9154133

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum g

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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> 5e+07 )^2
. gen g=(-3.204069 )+(2)*( 1.10e-07 )*( 3.35e+07 )+(3)*( -1.06e-15 )*( 3.3

y14 311 3.35e+07 8360656 1.37e+07 5.40e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y14

. drop g

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 2963667.7
sigma_u 0

_cons 1.05e+07 8822469 1.19 0.235 -6815988 2.78e+07
age2 -20577.8 2367.026 -8.69 0.000 -25217.09 -15938.52
age 2073846 249063.6 8.33 0.000 1585691 2562002
y34 -1.06e-15 2.54e-16 -4.18 0.000 -1.56e-15 -5.64e-16
y24 1.10e-07 2.60e-08 4.23 0.000 5.91e-08 1.61e-07
y14 -3.204069 .8714532 -3.68 0.000 -4.912086 -1.496052

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.7718 max = 20
between = 0.9658 avg = 15.6

R-sq: within = 0.5417 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 19
Random-effects GLS regression Number of obs = 297

> 2
. gen g=( -1.681026 )+(2)*(5.38e-08 )*( 3.37e+07 )+(3)*(-4.37e-16 )*(3.37e+07)^

y1 361 3.37e+07 8288769 1.37e+07 5.40e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

. drop g

F test that all u_i=0: F(19, 332) = 2.73 Prob > F = 0.0002

rho .60162674 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 2685659.1
sigma_u 3300421.2

_cons 316090.3 6700135 0.05 0.962 -1.29e+07 1.35e+07
age2 -14623.61 1744.804 -8.38 0.000 -18055.88 -11191.35
age 1727063 190337.1 9.07 0.000 1352644 2101481
y3 -4.37e-16 1.93e-16 -2.26 0.024 -8.16e-16 -5.70e-17
y2 5.38e-08 1.97e-08 2.73 0.007 1.50e-08 9.27e-08
y1 -1.681026 .658186 -2.55 0.011 -2.975767 -.3862855

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = -0.5328 Prob > F = 0.0000
F(5,332) = 232.40

overall = 0.8100 max = 23
between = 0.8863 avg = 17.9

R-sq: within = 0.7778 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

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 



187

> ^2
. gen g=(-1.788949 )+(2)*(4.75e-08 )*(4.86e+07 )+(3)*(-2.99e-16 )*(4.86e+07)

. drop g

y12 345 4.86e+07 1.32e+07 1.83e+07 7.76e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y12

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 5316468.6
sigma_u 0

_cons 1.28e+07 1.15e+07 1.11 0.266 -9778904 3.54e+07
age2 -18603.32 2704.709 -6.88 0.000 -23904.45 -13302.18
age 1921545 276918.5 6.94 0.000 1378795 2464295
y23 -2.99e-16 1.07e-16 -2.78 0.005 -5.09e-16 -8.85e-17
y22 4.75e-08 1.63e-08 2.92 0.004 1.56e-08 7.94e-08
y12 -1.788949 .8052741 -2.22 0.026 -3.367258 -.2106413

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8121 max = 22
between = 0.9886 avg = 16.9

R-sq: within = 0.6531 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 337

. gen g=(-1.251233 )+(2)*(3.38e-08 )*(4.87e+07 )+(3)*(-1.88e-16 )*(4.87e+07 )^2

. drop g

y1 361 4.87e+07 1.31e+07 1.83e+07 7.76e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4902723.8
sigma_u 0

_cons 1.33e+07 1.03e+07 1.28 0.199 -6989541 3.35e+07
age2 -14642.57 2331.107 -6.28 0.000 -19211.46 -10073.68
age 1551508 236663.7 6.56 0.000 1087656 2015361
y3 -1.88e-16 9.58e-17 -1.96 0.050 -3.75e-16 -2.19e-21
y2 3.38e-08 1.45e-08 2.33 0.020 5.36e-09 6.23e-08
y1 -1.251233 .7195404 -1.74 0.082 -2.661506 .1590403

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8470 max = 23
between = 0.9921 avg = 17.9

R-sq: within = 0.7171 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

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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> 4.87e+07 )^2
. gen g=( -1.484587 )+(2)*( 3.28e-08 )*( 4.87e+07 )+(3)*( -1.73e-16 )*(

r(199);
unrecognized command: > invalid command name
. > 4.87e+07 )^2
.

r(132);
too few ')' or ']'
. gen g=( -1.484587 )+(2)*( 3.28e-08 )*( 4.87e+07 )+(3)*( -1.73e-16 )*(

. drop g

y1 361 4.87e+07 1.31e+07 1.83e+07 7.76e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

F test that all u_i=0: F(19, 332) = 2.03 Prob > F = 0.0072

rho .52852401 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4902723.8
sigma_u 5190868.2

_cons 390534.9 1.07e+07 0.04 0.971 -2.06e+07 2.14e+07
age2 -17727.67 2975.104 -5.96 0.000 -23580.1 -11875.24
age 2255558 321917.8 7.01 0.000 1622302 2888814
y3 -1.73e-16 9.81e-17 -1.77 0.078 -3.66e-16 1.95e-17
y2 3.28e-08 1.50e-08 2.19 0.029 3.35e-09 6.22e-08
y1 -1.484587 .7480316 -1.98 0.048 -2.956066 -.0131074

y Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, Xb) = -0.5904 Prob > F = 0.0000
F(5,332) = 189.25

overall = 0.7870 max = 23
between = 0.8975 avg = 17.9

R-sq: within = 0.7403 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 357

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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> 84e+07 )^2
. gen g=( -3.551265 )+(2)*( 8.24e-08 )*( 4.84e+07 )+(3)*(-5.44e-16 )*( 4.

. drop g

y14 311 4.84e+07 1.33e+07 1.83e+07 7.76e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y14

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 5482171.9
sigma_u 0

_cons 1.52e+07 1.36e+07 1.12 0.264 -1.15e+07 4.20e+07
age2 -30487.42 3545.506 -8.60 0.000 -37436.48 -23538.36
age 3174028 369772.3 8.58 0.000 2449288 3898769
y34 -5.44e-16 1.27e-16 -4.30 0.000 -7.92e-16 -2.96e-16
y24 8.24e-08 1.92e-08 4.30 0.000 4.48e-08 1.20e-07
y14 -3.551265 .94673 -3.75 0.000 -5.406822 -1.695708

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.7379 max = 20
between = 0.9758 avg = 15.6

R-sq: within = 0.5079 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 19
Random-effects GLS regression Number of obs = 297

> 4.39e+07 )^2
. gen g=( -1.487789 )+(2)*( 5.59e-08 )*( 4.39e+07 )+(3)*( -4.35e-16 )*(

. drop g

y12 345 4.39e+07 1.11e+07 1.74e+07 7.06e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y12

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4035357.6
sigma_u 0

_cons 1.76e+07 9015774 1.95 0.051 -109562.1 3.52e+07
age2 -11593.32 1969.421 -5.89 0.000 -15453.31 -7733.324
age 1065833 196289.5 5.43 0.000 681112.8 1450553
y23 -4.35e-16 1.13e-16 -3.85 0.000 -6.57e-16 -2.14e-16
y22 5.59e-08 1.54e-08 3.64 0.000 2.58e-08 8.60e-08
y12 -1.487789 .6781776 -2.19 0.028 -2.816992 -.1585851

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8474 max = 22
between = 0.9930 avg = 16.9

R-sq: within = 0.7675 Obs per group: min = 2

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 337

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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> .41e+07 )^2
. gen g=( -.916498 )+(2)*( 3.96e-08 )*(4.41e+07 )+(3)*( -2.84e-16 )*( 4

. drop g

y1 361 4.41e+07 1.11e+07 1.74e+07 7.06e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y1

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 3400349.2
sigma_u 0

_cons 1.67e+07 7270875 2.30 0.021 2485334 3.10e+07
age2 -7758.327 1522.602 -5.10 0.000 -10742.57 -4774.082
age 729479.5 150024.2 4.86 0.000 435437.5 1023521
y3 -2.84e-16 9.09e-17 -3.13 0.002 -4.62e-16 -1.06e-16
y2 3.96e-08 1.23e-08 3.21 0.001 1.54e-08 6.37e-08
y1 -.916498 .5436824 -1.69 0.092 -1.982096 .1490999

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.9003 max = 23
between = 0.9971 avg = 17.9

R-sq: within = 0.8474 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 357

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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> 4.38e+07)^2
. gen g=( -1.697025 )+(2)*( 6.16e-08 )*(4.38e+07 )+(3)*( -4.95e-16 )*(

r(199);
unrecognized command: > invalid command name
. > 4.38e+07 )^2
.

r(132);
too few ')' or ']'
. gen g=( -1.697025 )+(2)*( 6.16e-08 )*(4.38e+07 )+(3)*( -4.95e-16 )*(

. drop g

y13 328 4.38e+07 1.13e+07 1.74e+07 7.06e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y13

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4333070.6
sigma_u 0

_cons 1.40e+07 9872177 1.42 0.155 -5319581 3.34e+07
age2 -15624.45 2265.424 -6.90 0.000 -20064.59 -11184.3
age 1439533 228059.8 6.31 0.000 992543.9 1886522
y33 -4.95e-16 1.24e-16 -3.98 0.000 -7.38e-16 -2.51e-16
y32 6.16e-08 1.69e-08 3.65 0.000 2.85e-08 9.47e-08
y13 -1.697025 .7450921 -2.28 0.023 -3.157379 -.2366716

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.8122 max = 21
between = 0.9904 avg = 15.9

R-sq: within = 0.7077 Obs per group: min = 1

Group variable: cohort Number of groups = 20
Random-effects GLS regression Number of obs = 317

. xtreg y y13 y32 y33 age age2

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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> ( 4.36e+07 )^2
. gen g=( -2.764026 )+(2)*( 8.66e-08 )*(4.36e+07 )+(3)*( -6.98e-16 )*

. drop g

y14 311 4.36e+07 1.13e+07 1.74e+07 7.06e+07

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

. sum y14

rho 0 (fraction of variance due to u_i)
sigma_e 4264290.5
sigma_u 0

_cons 1.97e+07 1.13e+07 1.75 0.081 -2394984 4.18e+07
age2 -20607.64 2758.494 -7.47 0.000 -26014.19 -15201.09
age 1928981 281010.3 6.86 0.000 1378211 2479751
y34 -6.98e-16 1.42e-16 -4.90 0.000 -9.76e-16 -4.19e-16
y24 8.66e-08 1.94e-08 4.47 0.000 4.87e-08 1.25e-07
y14 -2.764026 .8567206 -3.23 0.001 -4.443168 -1.084884

y Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = .
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = .

overall = 0.7533 max = 20
between = 0.9819 avg = 15.6

R-sq: within = 0.6166 Obs per group: min = 3

Group variable: cohort Number of groups = 19
Random-effects GLS regression Number of obs = 297

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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Abstract

Inequality has always been one of the main sources of concern in the national
and the world scales. Income mobility is another measure which indicates the
degree of inequality of opportunity in a society. The extent of income mobility
depends on socio-economic status of the individuals. Different socio-economic
status leads to further inequality and increases inequality of opportunity. Such
inequalities lead to reproduction of inequality which in most cases to formation
of poverty and its persistence ends up to chronic poverty. Consequences of
chronic poverty result in the formation of vicious circles and poverty trap.
income Mobility is measured as either conditional or absolute one. in
Conditional mobility fixed effects are considered, however in absolute
mobility it is not so.

In this study Household Survey Data collected by Iran Statistical Center from
١٩٨٨ till ٢٠١١ is used. The method of nonlinear dynamic pseudo-panel has
been utilized in order to measure income inequality dynamics. Nonlinear
dynamics of income inequality for urban areas in Iran are estimated. This
method enables us to track the performance of each cohort over time. Fixed
effect parameter that indicates the heterogeneity between individuals.

Our results indicate that the conditional and absolute income mobility is low
and inequality in the country has increased over time. Facing negative shocks,
households cannot quickly improve their situation and return to their initial
income, and at the same time, the market operation in itself cannot fix the
problem. This means that the market provides more favorable conditions for
people who have higher power and wealth. However, the occurrence of
poverty trap in a number of generations is more likely. Households whose
heads enjoy minimum income level as well as some of the young generations
fall into poverty trap.

Keywords: Inequality, Dynamic Pseudo Panel, Income Dynamic, income
mobility, poverty trap.
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