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 چکیده

 تصيادیاق و جمعیتيی هيایویژگيی توجه به با ، نقش رشد اقتصادی در خروج از فقر در ایران پژوهش به این

فی، خط فقر در برای پرهیز از تغییرات سبد مصر .پرداخته استفقر وات  با استفاده از شاخص های ایرانخانوار

تعدیل گردیده است.  باتوجه به متوسط رشيد کننيد  نیز های بعدها برای سالشاخص قیمتسال پایه بر اساس 

دهيد بيرای منياطق نتيایج نشيان ميی ،یطبا فرض ثابت بيودن سيایر شيراو  1394-63درآمد سرانه طی دوره 

تا اقتصيادی بيدون فقير داشيته باشيیم. الزم است سال زمان  73.7سال و برای مناطق شهری  69.3 روستایی

و  41.8چنانچه درآمد سرانه بدون احتساب بخش نفت مد نظر باشد، زمان الزم برای خروج از فقر بيه ترتیيب 

گیيری کياهش فقير، های اقتصيادی بيا جهيتریزیدهد بدون برنامهخواهد بود. این ارقام نشان می سال 44.5

 ای با فقر کمتر تقریباً دست نیافتنی است.دستیابی به جامعه

 ، ایران، رشد اقتصادیخط فقر، شاخص واتدوره خروج از فقر،  متوسط هاي کلیدي:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 ح

 

 

 فهرست مطالب

 1 ......................................................................................................... : مقدمه1فصل 

 2 ............................................................................................................ مقدمه -1-1

 2 .................................................................................................... قیمسئله تحق -2-1-1

 3 .......................................................................................... قیف موضوع تحقیتعر -3-1-1

 3 ..................................................................... قیتحق یو آرمان یکل یهاا هدفیهدف  -4-1-1

 3 ................................................................................................... قیسواالت تحق -5-1-1

 3 ............................................................................................... قیتحق یهاهیفرض -6-1-1

 4 .............................................................................................. قیروش انجام تحق -7-1-1

 4 ............................................................................... قیت و ارزش تحقیاهم ،ینوآور -8-1-1

 4 ..................................................................................................... هاف واژهیتعر -9-1-1

 5 ................................................................................................... ساختار رساله -10-1-1

 6 ......................... و فقر یارتباط رشد اقتصاد نهیدر زم یو کاربرد یبر مطالعات نظر ی: مرور2فصل 

 7 ................................................................................................................ مقدمه -1-2

 7 ...................................................................................... تعاریف، اصول و مبانی نظری -2-2

 7 ............................................................................................................... مفهوم فقر -1-2-2

 8 ................................................................................................................. انواع فقر -2-2-2

 8 ........................................................................................................... انواع خط فقر -3-2-2

 9 .................................................................................... و فقر یرشد اقتصاد ینظر یمبان -4-2-2

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 



 ط

 

 12 ..................................................................................... و فقر یرشد اقتصاد نیرابطه ب -5-2-2

 16 .................................................................................................... پژوهش نهیشیپ -3-2

 16 ...................................................................................................... یمطالعات داخل -1-3-2

 23 ..................................................................................................... یلعات خارجمطا -2-3-2

 24 ........................................................................................................ گیرینتیجه -4-2

 25 ................................................................................................ : روش تحقیق3فصل 

 26 ............................................................................................................... مقدمه -1-3

 26 ................................................................... فقر. یریگها در ارتباط با اندازهانواع شاخص -2-3

 26 ................................................................................................. شاخص فقر سرشمار -1-2-3

 27 ................................................................................................... شاخص شکاف فقر -2-2-3

 28 ........................................................................... شاخص مجذور شکاف فقر )شدت فقر( -3-2-3

 30 ........................................................................................................... سِن شاخص -4-2-3

 31 ........................................................................................................... شاخص وات -5-2-3

 32 .......................................................................................................... یبندجمع -3-3

 33 .................................................................. یتجرب جیها و نتال دادهیو تحله ی: تجز4فصل 

 34 .............................................................................................................. مقدمه -1-4

 34 ........................................................... هزینه خانوار نیمیانگ درصد 66 ر اساسب فقر خط -2-4

 36 ......................................................................................... هادهک نیب نهیهز عیتوز -3-4

 38 ............................................................................................ نرخ رشد درآمد سرانه -4-4

 38 ..................................................... یو شهر ییخط فقر در مناطق روستا رینسبت افراد ز  -5-4

 39 ................................................................................... رابطه رشد درآمد سرانه و فقر -6-4

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 



 ي

 

 40 ............................................................................. محاسبه متوسط دوره خروج از فقر -7-4

 41 ............................................................................................. یریگجهیخالصه و نت -8-4

 43 ........................................................................................ یریگجهی: بحث و نت5فصل 

 44 .................................................................................................... هاخالصه فصل -1-5

 44 ............................................................................... و پاسخ به سؤاالت هیفرض یبررس -2-5

 44 ............................................................................................. گرانیبا کار د سهیمقا -3-5

 45 ............................................................................................. شنهادیو پ یبندجمع -4-5

 46 ........................................................................................................ منابع و مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 ك

 

 

 

 فهرست جداول

 

 10...........................................................................ی از اقتصاددانان کالسیکبرخ ازنظر( دالیل درجا زدن اقتصاد 1-2جدول )

 36............................................................)هزار ریال( 1386رد در سال خط فقر نسبی شهری و روستایی هر ف( 1-4)جدول 

 37......................................................................شهری و روستایی )هزار ریال( 1394-1363های ( خط فقر سال2-4جدول )

 39...................................................................................................ای شهری..............ه( نسبت سهم درآمدی دهک3-4) جدول

 39.................................................................................................های روستایی...........( نسبت سهم درآمدی دهک4-4) جدول

 40...............................................................................................................درصد()90نرخ رشد درآمد سرانه  پایه  (5-4)جدول 

 42...............90سال  هی( بر پایرنفتی( با احتساب رشد سرانه )نفت و غنه( متوسط دوره خروج از فقر )ساال6-4) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 ل

 

 

 فهرست نمودار

 38....................................................................................( روند خط فقر سرانه نسبی در مناطق شهری و روستایی1-4نمودار )

 41........................................................ی و شهری در ایران .............( نسبت افراد زیر خط فقر در مناطق روستای2-4نمودار) 

 41........................................................ .........................................90رابطه نرخ رشد درآمد سرانه حقیقی بر پایه  )4-3 (نمودار

 

 

 

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 



  

 

 

 

: مقدمه 1صل ف    

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 : مقدمه1فصل                                                                                                                  ایران در فقر از خروج دوره متوسط

 

2 

 مقدمه -1-1

هيای اصيالحات اقتصيادی را برنامه یابد که بسیاری ازاهمیت می ازآنجاابعاد فقر و دالیل آن برای هر اقتصادی 

فقير نتیجيه  هيم وسيعتافزاید. از طرفی دهد. گسترش فقر هزینه اصالحات اقتصادی را میقرار می ریتأثتحت 

رشد اقتصيادی از دیيدگاه منيابع  بالقوههایی که از توان ویژه در اقتصادب اقتصادی است، بههای نامناسسیاست

 اند.رشد )سرمایه فیزیکی و انسانی( برخوردار بوده

 گیرد:در ادبیات، فقر از دو منشأ سرچشمه می

 است. رگذاریتأثفقدان درآمد کافی که بیشتر بر فقر مطلق  .1

 نماید.نسبی گسترده می ها که فقرتوزیع نابرابر درآمد .2

 رونیازااست.  شده اشارهعاملی است که در تبدیل فقر در ادبیات به آن  نیترمهمرشد اقتصادی در این ارتباط 

 پردازد.این مطالعه به نقش رشد اقتصادی در ایران در خروج از فقر می

 مسئله تحقیق -1-1-2

و خيروج از  فقير بيا مبارزه گیرد.می قرار پایدار توسعه اهر سر بر که است موانعی ازجمله و جهانی معضلی فقر 

اسيت. در ایيران  الملليیبین هایسازمان و جهان کشورهای همه اهداف ترینمهم ازجمله بشری جوامع در آن

طبقات جامعه را  تمام برای زندگی مناسب شرایط آوردن فراهم و فقر با مبارزه قانون اساسی اصل چهل و سوم

های درسيتی یعنيی رشيد اقتصيادی و تصيحی  اگر در مسئله خروج فقر از اهرم .است لت قرار دادهبه عهده دو

 توان متوسط دوره خروج از فقر را تسریع بخشید.الگوی توزیع منافع آن استفاده شود، می

کيار  نیيروی در کمک بهخصوص بهو  گردد که به ایجاد اشتغالمیرشد اقتصادی در حالتی منجر به فقرزدایی 

 .اثر داشته باشداثر این رشد بر دوره خروج فقر  تیدرنهاواقع شود و  غیر ماهر مؤثر
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از  گیيریبهيره و ایيران آميار مرکيز خانوارهيای درآميد-هزینيه هيایاز داده اسيتفاده بيا حاضير مطالعيه 

  .است ایران در فقر )نسبی( تعیین متوسط دوره خروج از درصدد 1شاخص فقر وات

تعیین دوره خروج از فقر تعیین ابعاد فقر اسيت. در تشيخیص انيدازه فقير، نیازمنيد تعریيف ميرز  اولین گام در

 شود.گفته می 2فقر خط که به آن است غیر فقیرفقرا از  تشخیص

 قیموضوع تحق فیتعر -1-1-3

تفاده از بيا اسي کشيور و شهری و روسيتایی خانوارهای هزینه هایداده از با استفاده این پژوهش سعی دارد که

 شاخص فقر وات متوسط دوره خروج از فقر را در ایران محاسبه کند.

 قیتحق یو آرمان یکل يهاهدف ایهدف  -1-1-4

 و جمعیتيی هيایویژگيی بيا ميرتبط ایيران فقر در گیری متوسط دوره خروج ازاندازه مطالعه، این اصلی هدف

 .است فقر وات با استفاده از شاخص خانوار اقتصادی

 سواالت تحقیق -1-1-5

 چقدر است؟ و روستایی از فقر در مناطق شهری متوسط طول دوره خروج -

 چه عواملی بر طول دوره خروج از فقر اثر دارند؟ -

 هاي تحقیقفرضیه -1-1-6

 باشد.طول دوره خروج از فقر متاثر از شکاف فقر و نرخ رشد اقتصادی می -

                                                           
1- Watts poverty index 

2- Poverty line 
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 قیروش انجام تحق -1-1-7

 تحلیلی است. –یفی روش این تحقیق توص

 

 قیو ارزش تحق تیاهمنوآوري،  -1-1-8

دهيد. یيک مسيئله قرار ميی مدنظرر را در کاهش فق یو نقش رشد اقتصاد یزمان دگاهیتوجه به مسئله فقر از د

زم اسيت تيا های پیش رو چنيد دوره زميانی الگذاران اقتصادی این است که طی گزینهستمهم از دیدگاه سیا

 د.نکاهش ده ره خروج از فقر رادو ،فرآیند رشد

 هاواژهف یتعر -1-1-9

از فقر  یرشد اقتصاد فرآیندخانوار از  نکهیا یالزم برا هایتعداد دوره فقر: از خروج دورهمتوسط 

 1شود.یخارج م

 2.کندیم زیمتما ریفق ریغ ازرا  ریکه خانوار فق یآستانه درآمد فقر: خط

 متوسط دوره خروج از فقير را یموجود رشد اقتصاد لیاستفاده از پتانسبا  که ''داریمعن'' یاریوات: مع شاخص

 3.کندگیری میاندازه

                                                           
1-  Kanbur (1987) 

 (1386محمودی، ) -2
3- Morduch (1998) 
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 ساختار رساله -1-1-10

 گیرد کيه درها و مطالعات حول موضوع رشد و فقر صورت میبعد از مقدمه کوتاه در فصل دوم مروری بر نظریه

قيرار داده شيود. در فصيل سيوم  ميدنظرادی هيم طی آن تالش خواهد شد فقر و رشد از دیدگاه مکاتب اقتصي

واهد شد و بخش نهيایی هيم بيه تجزیيه شده در این مطالعه معرفی خ گرفته بکارهای های فقر و روششاخص

 .این تحقیق اختصاص خواهد داشت  ایجها و نتتحلیل داده
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 مقدمه -2-1

اقتصادی است. تجارب این کشورها نشان داده است رشد پایدار هداف اصلی کشورهای در حال توسعه، یکی از ا

 1960لحياظ تحقیقيات در دهيه  ایين از، که اگر رشد اقتصادی همراه با کاهش فقر نباشد، پایدار نخواهد بيود

رشيد "اصيطال   کياهش فقير باشيد، مطير  شيد وهای رشدی که هميراه بيا مدون ساختن ویژگی یدرزمینه

و  اسيتی مختليف اقتصيادی هابخشرشد فراگیر در  ،شرط الزم در کاهش فقر رد توجه قرار گرفت.مو"فقرزدا

دارد کيه  دیتأکادبیات رشد در ارتباط با فقر بر این نکته  شرط کافی، عدم افزایش نابرابری در توزیع رشد است.

عالوه بير ایين  .بر فقر دارند مدتکوتاهنی فقط اثرات های نوساشود، رشدپایداری رشد منجر به کاهش فقر می

به خوبی بيه ایين آگياهی  ،مند به شتاب بخشیدن به رشد درآمد فقرا و کاهش سطو  فقرگذاران عالقهسیاست

 رشيد اقتصيادی و پایيدار هيایسیاستدر بطن خود  بایداند که یک استراتژی موفق در کاهش فقر یافته دست

 .گرددلحاظ 

شامل مفهوم فقر و انواع آن و نیز نظریات اقتصياددانان  صل در گام نخست ما اصول و مبانی نظری فقردر این ف

، در اداميه بيه بررسيی رابطيه رشيد گرددارائه می 1960ها و نظریات رشد دهه کالسیک، نئوکالسیک، کینزین

ی و خيارجی در رابطيه بيا مطالعيات داخلي تیدرنهاهای مختلف و اقتصادی و فقر و شواهدی از تجربیات کشور

 رشد اقتصادی و فقر را خواهیم پرداخت.

 تعاریف، اصول و مبانی نظري -2-2

-ما نخست به تعریفيی از مفهيوم فقير و انيواع آن ميیکه در مقدمه فصل بیان گردید در این بخش  طورهمان

 م.پردازی

 وم فقرمفه -1-2-2
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 1خيط فقير موردنظرتر از معیار تعیین شده باشد، معیار مشود که درآمد آن کفقیر به فرد یا خانواری اطالق می

 2.شودنامیده می

 فقر انواع 2-2-2- 

-های اساسی زندگی تعریف ميیخرید نیاز منظوربهکافی  یا صرف مخارج ناتوانی در کسب درآمد :فقر مطلق 

 3.شود

مفهوم فقير بيا  درواقع، سی کردهای زندگی جامعه نیز برراستاندارد برحسبتوان فقر نسبی را می :4فقر نسبی

 شود.متفاوت است و برای تعیین آن از فقر خط فقر نسبی استفاده میتوجه به اوضاع اقتصادی هر کشور 

 انواع خط فقر -2-2-3

 حسياببه، فقیير درآمد کمتر از آن داشته باشيدیک مقدار ثابت و واقعی است که اگر شخص  :خط فقر مطلق

کيه گرسينگی،  اسيت 5ناپذیر از محرومیت مطلق، یک مفهوم بنیادی تقلیلمطلق فقردر تعریف  درواقعآید. می

مالحظيه  هرگونيهآورد، بيدون آنکيه نیياز باشيد می حساببههای آشکار را دلیل فقر شدید و مرارت هیسوءتغذ

تی )سالم(، مسکن و لوازم بهداشيتی را کيه بيرای دسيتیابی بيه تندرسي پوشاك، اغذیه، آب .نسبی منظور شود

 6.توان نیازهای اساسی در نظر گرفت، میاندالزم

 ميثالًگیرنيد )نسبتی از میانگین درآمد در نظر ميی اندازهبهمحققان خط فقر نسبی را  معموالً خط فقر نسبی:

                                                           
1- Line Poverty 
2- de Vos & Zaidi (1998) 
3- de Vos & Zaidi (1998) 

4- Relative poverty 

5- Absolute deprivation 

  (1386محمودی، ) -6
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