
 

 

 

45  

 45، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي
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هـاي    هـاي اخيـر، فقـر و روش         در سـال  . هاي مطرح در اقتصاد هر كشور است         فقر از چالش   :مقدمه
 ةهـاي توسـع   برنامه.  و دانشگاهي مدنظر قرار گرفته استيگذار  سياستةگيري آن در دو حوز    اندازه

هـاي    حال با توجه به تـأثير برنامـه       . گذارد  اقتصادي بر تمام متغيرهاي اقتصادي در هر كشور تأثير مي         
 چهارم توسعه را بر ميزان ة مقاله قصد داريم اثر برنام اقتصادي، در اين يتوسعه بر فقر، به مثابه متغير     

 ة مقايـس  ي را بـرا   يديـ ، روش جد  ي كـاربرد   جي نتـا    كنـار    در   حاضـر  ةدر مطالعـ  . فقر بررسـي كنـيم    
  .ايم  كرده شنهاديهاي فقر پ شاخص
 ة تـصادفي، تـأثير برنامـ      ةهاي موجود، براساس روش سلط       حاضر، با استفاده از داده     ة در مقال  : روش

  .شود  اقتصادي بر فقر تبيين ميةهارم توسعچ
   كشور  كل ، در1387 تا 1383هاي   سالةدور در طول  مقاله بيانگر اين است كه فقر هاي افتهي :ها افتهي
 ة چهـارم توسـع    ة برنامـ   ي، اجـرا    بـه عبـارت ديگـر     .  اسـت   افتهي   كاهش   و شهري  يي روستا ي نواح  و

  . است  داشته  به دنبال  راي فقر نسب  در كشور، كاهشياقتصاد
همچنـين  .  چهارم توسعه اثري مثبـت روي ميـزان فقـر دارد           ة نتايج حاكي از آن است كه برنام       :نتابج
 ةبه عبـارت ديگـر، اثـر برنامـ    .  چهارم توسعه سبب كاهش شكاف فقر و شدت فقر شده است   ةبرنام

  .چهارم توسعه بر فقر، مثبت بوده و آن را كاهش داده است
  

  

، فقر، معكوس FGTشاخص فقر   تصادفي،ةخط فقر، روش سلط: ها هكليد واژ
  ضريب انگل

  18/6/91 :تاريخ پذيرش 19/1/90  :تاريخ دريافت

                                                           
 )مسئولنويسندة  (<reza_najarzadeh@yahoo.com>  مدرسيت دانشگاه ترب، اقتصاددكتر* 

  مدرسيتر اقتصاد، دانشگاه تربدكت** 

     مدرسيت اقتصاد، دانشگاه تربارشد كارشناس*** 

 تصادفي درةبا روش سلطهاي فقر شاخصةبسامح
 )1387 و 1383(اقتصاد ايران 
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  مقدمه
آن  كه ستين اي ساده ةديپد فقر. هاي جوامع بشري بوده است در طول تاريخ، فقر از دغدغه

 فييتعر ةر، ارائيفق و فقر يعت چند بعديطب به دليل. كرد فيتعر دگاهيد كي فقط از را بتوان
 كه به دليـل  شود مي مرتبط هاي مادي خواسته به فقر .است مشكل  فقرةديپد از قيدق و جامع

 و خوراك، مسكن، بهداشـت  تأمين نةيزم در ازهاين شدن حداقل در برآورده ناكافي ابزارهاي
 اعمـال  و شـغلي  هـاي  فرصـت  به نداشتن دسترسي با تيوضع نيا .ديآ ميبه وجود  ليتحص
 در .دهـد  مـي  رخ تمـام كـشورها   در معمـوالً  فقـر . شـود  تـر مـي   مختلف وخيم هاي ضيتبع

 در و تـر  فقـر، بـيش   زانيـ م اسـت،  هـا پـايين   درآمد آن متوسط كه توسعه حال در كشورهاي
 بـا  مـدام  فقـرا  .اسـت  تـر  كم فقر زانيها باالتر است، م درآمد آن سطح كه شرفتهيكشورهاي پ

 كـه  دارنـد  وجـود  رييـ فق اريبس ن فقرا، افراديب در .جدال هستند در تيمحروم و هيسوءتغذ
 . را ندارند خود زندگي اساسي و هياول ازهايين تر بيش به ابييتوانايي دست

  
  ي نظريمبان

  خط فقر
 يمكـان  و زمـان  در هـر فـرد   است كه ي مخارج2فقر خط 1)1998(ون يراول ني مارتةديعق به

 سطح رفاه نيا به كه يافراد. شود مي متحمل رفاه  ازيقلحدا يسطح به يدسترس يمعين برا
دارنـد،   يدسترسـ  رفاه حداقل سطح نيا به كه يكسان و شوند يم ير تلقيفق ندارند، يدسترس

 تعيـين خـط   به فقرا ريغ ها از تمايز آن و فقرا نيي فقر و تعيريگ اندازه يبرا. هستندغير فقير 
 اتيـ  حة اداميبرا مخارج حداقل و يپول واحد براساس توان يرا م آستانه نيا. است نياز فقر
 شـده  موجب ابهام نيهم. كامالً روشن نيست اتيح ةعوامل الزم براي ادام كرد؛ اما فيتعر

 ةادامـ  يبرا معاش برخي محققان حداقل .ارائه شود فقر خط و فقر از يمختلف فيتعار است
 مثـال در  يكنند؛ برا يم فيتعر ضروري براي بدن نيپروتئ و يانرژ زانيم را برحسب اتيح

                                                           
1- Ravallion     2- poverty line 
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ـ تعر روز در يكـالر  2150به  بدن ازين براساس حداقل معاش ن،يچ كشور اسـت،   شـده  في
 جـز  بـه  ييهـا  خـوراكي  مـصرف  با گريد درصد10فقط  و غالت از  درصد آن90كه  طوري به

،  شـود  مي فيتعر يكالر 2000 برحسب فقر ، خطياندونز كشور در. باشد شده تأمين غالت
  .باشد شده تأمين غالت از طريق آن  درصد66كه  طوري به

 شـود  مي فيتعر يها استانشود،  گرفته نظر در ينسب اي مطلق مفهوم به به اينكه فقر بسته
. شـود  مي دهينام ن آستانه، خط فقريا. كند يم مشخص را جامعه افراد ريسا و ن فقرايب مرز كه
ـ ا هـر يـك از   انتخـاب  دارد كـه  ينـسب  و مفهوم مطلـق  دو فقر ب، خطيترت نيا به دو، در  ني

اهميت آن نيـز بـه ايـن دليـل اسـت كـه       . بسياري دارد تياهم ييفقرزدا يعمل هاي سياست
 راتييـ در مقابـل تغ  يمتفـاوت  هاي مفهوم، حساسيت دو نيا از يكيبر  فقر مبتني يها شاخص

  طبـق .دهند يم نشان از خود يدرآمد يا نابرابري بلند مدتمدت و  كوتاه اقتصادي اجتماعي
، ي، اجتمـاع ي فرهنگـ يهـا  نهيزم به توجه با است كه يدرآمد مطلق، مقدار فقر ف، خطيتعر

غذا، پوشـاك،   افراد، مانند يازهاين حداقل تأمين ي، برابررسي شده ة در جامع… وياقتصاد
الت، يدرآمـد، تحـص   زانيـ م حـداقل  امكاناتي است، مانند است يا حداقل ، الزم…و مسكن

 نيا .گرفته شود نظر در ريفق بررسي شده فرد شود مي موجب آن نشدن تأمين  كه...مسكن و
 .نديگو يم زين  1»ياساس يازهاين روش«را  خط فقر نييتع روش

گرفتـه   نظـر  در يمصرف ييغذا يها نهيهز تأمين يبرا درآمد از يزانيم روش، اول، نيا در
  حـداقل ةنيهز تأمين يبرا ثابت رآمدد ي مقدار2روانتري، با استفاده از روش سپس. شود مي
زان يـ  م3دوم، بـا اسـتفاده از روش ارشانـسكي،   . شـود  افزوده مي آن به ياساس يازهاين ريسا

ن يانگيـ م از استفاده فرد، با ماندن زنده يبرا الزم يغذا يها نهيهز تأمين يضروري برا درآمد
 درآمـد  حـداقل  ، بـه هبررسي شـد  ةجامع در فرد  كلةنيهز به  خوراكيةنيهز نسبت يهندس

 مـصرف  تـابع  بـه  توجـه  سوم، با. شود مي ليتبد ياساس يازهاين ةني هزتأمين يضروري برا
 درآمـد  حـداقل  بـه   غـذا ةنـ يهز  نـسبت يبـرا  را يمعمول و  مشخصةجامعه، انداز در انگل

                                                           
1- basic-needs approach   2- Rowntre   3- Orshansky 
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هـر يـك    درآمد به  غذاةنينسبت هز و گيرند مي در نظر ياساس يازهاين تأمين يضروري برا
 ةاز انـداز  تـر  بـزرگ  جامعـه،  هر فـرد  ينسبت برا ني اةاگر انداز. سنجند يم آن با را افراد از

 نيـي تع يگـاهي بـرا   .شود مي محسوب ريفق يو باشد، شده گرفته نظر در معلوم و مشخص
 يجـا  در ايـن روش، بـه  . شود مي به كار گرفته ليتعد اندكي با ارشانسكي روش فقر، خط

ن يانگيـ م ، ازبررسي شـده  ةجامع  فرد در كلةنيهز كل به  غذاةنيهز نسبت يهندس نيانگيم
 .شود مي جامعه استفاده يدرآمد ةطبق ترين نييپا افراد ةنيهز كل به غذا نسبت

 ياساس يازهاين تأمين يبرا الزم درآمد حداقل روش از مطلق فقر خط نييتع ي برايگاه
ـ در نيپـروتئ   ويكالر حداقل ري، نظيهاي كيف ويژگي حداقل از شود؛ بلكه نمي استفاده  يافتي

خـانوار،   سرپرسـت  التيتحـص  زانيسرانه، حداقل م يمسكون يربنايز سطح روزانه، حداقل
 حـداقل  جامعـه  افراد اگر هر يك از. شود  استفاده مي…و خانواده باسواد افراد تعداد حداقل

 .شود مي ر محسوبي نداشته باشد، فق را ها ويژگي نيا از كيي

جامعه   از درآمدينيانگيم اين يمع يدرصد: شود و صورت مطرح مي به د ينسب فقر خط
 .رنـد يگ يمـ  قـرار  آن از تـر  نييپـا  جامعـه  افراد از ينيدرصد مع كه ي درآمديمرز شكل يا به

شوند؛  يمعرف ريافراد، فق از يا جامعه، عده در شود همواره مي موجب ينسب فقر انتخاب خط
ش يمانند امريكا، با وجود افزا يمرفه ةجامع  دري حت،يفقر نسب از فيتعر نيا مثالً براساس
 ةانيم  ازينيمع درصد از تر ت، پايينياز جمع يگروه ، هموارهياساس يازهاين رفع درآمدها و

  .شوند يم محسوب ريفق دارند و قرار درآمد
ـ انگل به منظور ارز ارنست  هـا، از  درآمـد آن  و خانوارهـا  خـوراكي   مخـارج ةرابطـ  يابي

ـ ا .كرد استفاده خانوارها به درآمد خوراكي مخارجنسبت  شاخص  ياريـ مع بعـدها  روش ني
 يهاي اقتصادسنج مدل براساس انگل بين روش، ابتدا ضريا در .شد خط فقر ةمحاسب يبرا

 .شـود  مـي  ضـرب  انگـل  بيضـر  در معكـوس  خانوار خوراكي مخارج سپس شده و برآورد
 ابتـدا  انگل بيضر برآورد ي برا.بود خواهد يفقر برآورد خط با محاسبه، معادل نيا حاصل
 سـپس  و ميتقـس  يدرآمد ده گروه به مطالعه شده يخانوارها كل مخارج و خوراكي مخارج

 :اند اقتصاد سنجي برآورد شده هاي روش به ريز چهار مدل
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ـ              1 IF  
ـ              2 LnILnF  
 ـ             3 ILnF  
ـ              4 LnIF  

دهك و  هر كل مخارج I و دهك هر يخانوارها خوراكي  مخارجFها،   اين مدل تمام در
،θ، μ ،εروش  به ها مدل نيا. است مدل پسماند جمالت زي نOLSاز و پس زده ني تخم 

 .شده است محاسبه انگل بيضر و انتخاب مدل نيبهترن، يفروض تخم يبررس

  
  1توربك و ريفاستر و گر فقر شاخص
افته است، فاسـتر و  يفراواني  كاربرد رياخ يها سال در را كه فقر يها شاخص اي از دسته

 شاخص ةارائ يبرا محقق در اين روش سه نيباور اصلي ا. اند كرده شنهاديپ و توربك ريگر

 گـروه  نيا .است مطلوب فقر هر شاخص مهم هاي ويژگي از يريپذ يهتجز اين است كه فقر

 زانياست كه م آن انگريها ب اين شاخص. شود مي ش دادهي نماFGT عالمت  با ها شاخص از

 زانيـ م بـه  و كرد جمع با هم توان يم را تيجمع مختلف يها رگروهيز يبررس از حاصل فقر

را بـه   خـود  فقـر  شـاخص  يو مكـاران ه و فاسـتر . دست يافت تيجمع كل فقر از يواحد
  :اند داده  ارائه5صورت فرمول 

[aـ              5
YZ

[n/)a(PFGT
q

i

i
 




1
1  

ام i درآمـد فـرد      Yi خط فقـر و      Z تعداد افرد فقير،     q تعداد كل افراد،     nدر اين فرمول،    
 عاملي است كه ميزان گريز از فقر را در جامعـه نـشان              aهمچنين  .  است مطالعه شده  ةنمون
تر اسـت و      تر باشد، بيانگر اين است كه جامعه از فقر گريزان           هرچه اين عامل بيش   . دهد  مي

 برابر صفر باشد، شاخص نسبت سرشمار       aاگر  . دهد  تري مي   به فقيرترين افراد اهميت بيش    

                                                           
1- Foster, James, j. Greer and Erik Thorbecke 
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 برابـر يـك باشـد، شـاخص نـسبت شـكاف درآمـدي               aهمچنين اگر   . آيد  فقر به دست مي   
 . آيد  برابر دو باشد، شاخص شدت فقر به دست ميa اگر آيد و به دست مي) شكاف فقر(

  
  1روش كاكواني

هـاي مختلـف را بـا اسـتفاده از يـك روش               براي تعميم اطالعات به كل جامعه بايد فرضيه       
كـه ژانـگ و ديگـران       ) 1993(ن منظـور، بـا اسـتفاده از روش كـاكواني            يبه ا . آماري آزمود 

هاي مطالعات فوق، مباني آزمـون       افتهي. پردازيم  اند، به بررسي موضوع مي      بسط داده ) 1995(
 تشكيل ،Yr و  Ys سطوح فقر بين دو توزيع درآمدي، مانند ة را براي مقايسيآماري مستقيم

اي   ، شاخص فقر براي دو توزيع مختلـف درآمـد، از نمونـه            Zبا خط فقر مفروض     . دهد  مي
 در ايـن صـورت،   a(.Pr،(z و Ps)z)،a :  عبارت خواهد بـود از Nr و Ns هاي تصادفي با حجم

  :شود  به صورت فرمول زير تعريف مي0H ة فرضيةآمار

               شاخص كاكوانيـ6
2
1

22 ]ns/snr/r[

)z,a(P)z,a(P
V sr




 

  
  2  تصادفيةمباني نظري روش سلط

در ايـن   .  وجود دارد  G(X) و   F(X)مختلف  ) CDF ( 3كنيم دو تابع توزيع تجمعي      فرض مي 
هـاي    تمـام تبـديل   بـه ازاي     اول دارد، اگـر      ةادفي مرتبـ   تـص  ة سلط G(X) به   F(X)صورت،  

  .برقرار باشد 7 ةرابط) مشتق اول بودن مثبت (a(X)كاهشي  يكنواخت و غير
ـ              7  )x(dG)X(a)x(dF)X(a   

دادن   تعريف شده باشد، روش معادل بـراي نـشان         X ةاگر انتگرال فوق، در كل محدود     

                                                           
1- Kakvani  

  ). 1381(و محمودي ) 2006(و ) 1999( داويدسون ة براساس مطالع-2
3- cumulative distribution function 
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 همـواره  G(X)ترتيـب، تـابع توزيـع تجمعـي      ايـن  به. F(X) ≤ G(X):  فوق اين استةرابط
  . خواهد بودF(X)تر يا مساوي توزيع تجمعي  بزرگ

  

 
  1 شكل

  

. توان تحليل فوق را در بررسي تغييرات فقر به كار برد            اكنون سؤال اين است كه چگونه مي      
ر داشـته و   خانواn بررسي شده، ةگيريم، اگر نمون  در نظر مي1 را در شكل Zخط فقر مشخص  

 خانوار زير خط فقر قرار داشته باشند، شاخص نسبت سرشـمار يـا            qاز ميان اين تعداد خانوار،      
در اين شاخص، منحني تابع توزيع به درصـد فقـرا اشـاره             . ..: درصد افراد فقير عبارت است از     

 ةز هزينـ  تر ا   ها كم    آن ة ساالن ةكند و هر نقطه روي آن، درصدي از افراد جامعه است كه هزين              مي
 هميـشه   0P باشـد،    Z  ،G(X)≥F(X) مقادير زير خط فقر تا مقـدار         ةاگر به ازاي هم   . نرمال است 

 فقر به ازاي جميع مقادير     ةتر از توزيع دوم خواهد بود، بدين معني كه رتب           براي توزيع اول، بيش   
در شـكل   . شـود   خط فقر براساس شاخص نسبت فقرا، پايدار و مستقل از خط فقر محاسبه مي             

 ةها يكديگر را قطع كنند، روش مقايس        توان اين موضوع را ديد؛ اما اگر منحني         راحتي مي  باال، به 
طوركه در شكل  در اين وضعيت، همان. كند هاي فقر، در دو دوره يا دو جامعه، تغيير مي شاخص

 Za است؛ اما اگر خـط فقـر   F(X)تر از     كم G(X) باشد، توزيع    Zbزير آمده است، اگر خط فقر       
 دو  ةبندي يـا مقايـس      توان دربارة رتبه    ترتيب نمي   اين  به.  خواهد بود  F(X)تر از      بيش G(X) اشد،  ب

  .گيري كرد مقطع نتيجه
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  2شكل 

  

 تغيير خط فقر را بـه       ةتوان دامن   اول، مي : توان عمل كرد    در اين وضعيت به دو طريق مي      
 محـدوديت   a(X)ختار  دوم، بايد بـر سـا     . اي محدود كرد كه براي تسلط نياز است         محدوده

كند    تصادفي رهنمون مي   ةاين موضوع ما را به سمت دومين نوع سلط        . تري اعمال كرد    بيش
كاهـشي   هاي يكنواخت و غير تمام تبديلبه ازاي اگر .  دوم نام داردة تصادفي مرتب ةكه سلط 

 G(X) بـه    F(X) برقرار باشد، توزيع     9 و   8 ةرابط) مشتق اول و دوم مثبت     (a(X)و محدب   
  . دوم داردة تصادفي مرتبةسلط

ـ              8  )x(dG)X(a)x(dF)X(a   
ـ              9  dx)X(Gdx)X(F  

  

رود كـه   هايي به كار مي    دوم براي شاخص   ة تصادفي مرتب  ةبا توجه به مطالب فوق، سلط     
 ةحكام سلط براي آزمون است  . طور ضعيف مقعر باشند     كاهشي بوده و نسبت به درآمد فقرا به       

اين منحنـي  .  دوم ضروري است همانند قبل، منحني شكاف فقر به دست آيد           ةتصادفي مرتب 
  . تا خط فقر فرضي استCDFبيانگر سطح زير منحني 

  
  3شكل 
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جا،    دوم، در هيچ   ة براي دور  zدر اين حالت، كاهش فقر بدين معني است كه خط معين            
، فقر براي توزيـع     4براي شكل   . تر باشد   طه كم  اول نباشد و حداقل در يك نق       ةباالتر از دور  

G(X)          به دليل آنكه منحني شكاف فقر آن تا Zmax    باالتر از F(X)   تـر خواهـد       است، بـيش
  . بود

  
  4شكل 

هايي برقرار است كه نسبت به عمـق فقـر            طوركه بيان شد اين نتايج براي شاخص        همان
تـري نـسبت بـه        م شرط ضعيف   دو ة تصادفي مرتب  ةهمچنين بايد گفت كه سلط    . اند  حساس

به عبارت ديگر، اگر شرط اول برقرار باشـد، مـسلماً شـرط    .  اول است ة تصادفي مرتب  ةسلط
. دوم نيز برقرار است؛ اما اگر شرط دوم برقرار باشد، الزامي براي برقراري شرط اول نيست               

شود؛ بلكه   توابع توزيع تجمعي حاصل نمي     ة دوم با مقايس   ة تصادفي مرتب  ةترتيب، سلط   اين  به
شرط دوم، ما را به منحنـي       . آيد  به دست مي  ) توزيع تجمعي ( فضاي زير منحني       ةبا محاسب 

اگر دو منحني فوق نيز همديگر را قطع كننـد، بـا            . كند  هدايت مي ) CPG (1شكاف فقر تجمعي  
 .اين شرط با شاخص شدت فقر در ارتباط است. شويم  تصادفي مواجه ميةشرط سوم سلط

  
  ق تحقيةپيشين

، روي فقر   1372 تا 1368هاي     اول توسعه را طي سال     ةاي تأثير برنام    در مقاله ) 1381( محمودي
 ةازآن، بـه محاسـب      گيـري خـط فقـر و پـس          او با روشي ابتكاري، به انـدازه      . بررسي كرده است  

دهد در    نتايج نشان مي  . هاي شدت فقر و شكاف فقر و شاخص كاكواني پرداخته است            شاخص

                                                           
1- cumulative poverty gap 
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 در كل كشور و در نواحي روستايي، فقر افزايش يافته است؛ اما با وجود افزايش طول اين دوره،
بـه عبـارت   . ميزان فقر در نواحي شهري، وضعيت فقيرترين فقرا در اين بخش بهبود يافته است   

  .ديگر، اجراي سياست تعديل اقتصادي در كشور افزايش فقر مطلق را به دنبال داشته است
 پرداختـه  عـاج  ساحل در  فقرةمطالع به 1فوستر، شاخص از تفادهاس ، با)1993 (ي كاكوان

 بـراي  آمـاري  اسـتنتاج  نيهمچنـ  و خطـاي اسـتاندارد   نيتخمـ  بـراي  فرمـولي  وي .اسـت 
نمونـه   مـشاهدات  از فقـر  هاي شاخص ازآنجاكه به نظر او. است ارائه داده فقر هاي شاخص

دار  معنـي  آمده از نظر آمـاري  ستبه د عددي هاي آيا تفاوت ميبدان ديشود، با مي زده نيتخم
ـ ست؛ زيـ ن مناسب دهيچيپ طراحي گيري با كاكواني براي نمونه روش .است ـ ا راي  فرمـول  ني

 نيبنـابرا  .ستين نيري چنيكه از نظر آمارگ رد، درصورتييگ يم در نظر رتصادفييغ را خانوار
 فقـط  كاكواني فرمول. دهد ينم جواب  فرديةبر پا فقر مبتني هاي شاخص براي كاكواني روش
اسـت؛   مناسـب  ساده، تصادفي هاي نمونه براي هم  خانوار، آنيةبر پا هاي مبتني شاخص براي

  .  خانوار  كند، نه مي تجربه را فرد فقر كه است نيا تيواقع اما) 1381محمودي، (
ـ ا در فقـر  زانيم راتييتغ يبررس به يپژوهش در) 2001(اسدزاده و پال   ةدور يران، طـ ي

ـ  مطالعه در اةدور .اند پرداخته ،ياسالم بانقال از پس  1371 تـا  1361ن پـژوهش از سـال   ي
  كـاهش ي كمـ  ييمنـاطق روسـتا   در فقر زاني مزبور، مةدور يط ن پژوهش،يبراساس ا. است

 راتيي تغيةتجز. افته استي شيافزا چهل درصد از شيب تا يشهر مناطق در كه يافته، درحالي
ـ هر دو منطقه، جزء توز در دهد يم مجدد نشان عيتوز و رشد ياجزا به زمان در طول فقر  عي

  درآمـد، فقـر  ينـابرابر  كاهش با ياست، يعن مثبت بوده 1371 تا 1361 يها سال يط مجدد
 .گذاشته اسـت تأثير  يمتفاوت طور به منطقه دو نيا بر رشد جزء ،در مقابل. شده است ديتشد

 كـاهش  بوده كـه بـه   يمنف ييروستا مناطق در رشد ، جزء1371 تا 1361 يها سال ةدر فاصل
 سـطح  شيافـزا  موجب و بوده جزء، مثبت ني، ايشهر البته در مناطق. است كرده فقر كمك

  . است ز شدهين فقر
                                                           
1- Foster  
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 تـصادفي و    ة خود، ارتباط بين درجات مختلف روش سلط       ةدر مقال ) 1999( ديويدسون
فقر بين چهـار     يها   شاخص ةسپس به مقايس  .  كرده است  تجزيه و تحليل  شاخص فوستر را    

 سـال  ي كشور لوكزامبورگ، بـرا يهاي آمار نروژ، براساس داده و هلند كشور امريكا، كانادا،
 دالر و   2000 چهار كشور بين     يرا برا ) X= خط فقر (وي ده خط فقر     .  پرداخته است  1991

تر   ، از امريكا كم   X5000< ين مطالعه، فقر در كانادا برا     يبراساس ا . ف كرد ي دالر تعر  35000
وي در  . تـر از كاناداسـت       دالر، فقر در امريكـا كـم       15000تر از     هاي بزرگ   X ياست و برا  

تر از    ، فقر در امريكا كم    =2000X يجه رسيد كه برا   ين نت ين امريكا و هلند به ا     ي فقر ب  ةسيمقا
 ،>8000X يبـرا . تر از هلند اسـت      ، فقر در امريكا بيش    X<2000>8000 يهلند است و برا   

ـ ن امريكا و نروژ، ديويدسون بـه ا       ي ب ةسيدر مقا . تر از هلند است     كا كم سطح فقر در امري    ن ي
ر، ير مقـاد ي سـا يتر از نروژ است و بـرا   فقردر امريكا بيش   ،>10000X يجه رسيد كه برا   ينت

  .تر از نروژ است فقر در امريكا كم
  

  استفاده شده اطالعات و آمار
 مركـز  خـانوار  درآمد و نهيگيري هز نمونه زير هاي مطالعه، داده نيا در استفاده شده آمارهاي

اين دو سال به اين دليل انتخاب شده اسـت  .  است1387 و 1383ي ها سال براي رانيا آمار
 ة توسـع  ة چهارم توسعه را بررسي كنيم و اين برنامه، آخرين برنامـ           ةخواهيم اثر برنام    كه مي 

 واحـد  دارد و ملـي  شـش پو خـانوار  درآمـد  و نـه يگيـري هز  نمونه. اجرا شده در ايران است
هر  شخصي ةبا مصاحب خانوار درآمد و نهيري هزيگ نمونه اطالعات .است ري خانواريگ نمونه

 مـواد  در مناطق شـهري بـراي   بار كي  ساعت48و هر  ييروستا در مناطق بار كي ساعت 24
  . شود آوري مي جمع كشور سراسر در ييرغذايغ مواد براي بار كي ماه هر و ييغذا

 ييايجغراف بندي طبقه با اي ري تصادفي چند مرحلهيگ گيري به صورت نمونه نهنمو روش
 واحـد  64 هـزار و  481ميليـون و  16، 1383سـال   در خانوارهـا  تعداد. است نييچ خوشه و

 تعـداد . شـوند   درصد تقـسيم مـي  30با  ييروستا و  درصد70 شهري با ةدست دو به كه است
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 72بـا    شـهر ةدسـت  دو بـه  كـه  است واحد 50 و 796ميليون و 18، 1387سال  در خانوارها
ارقـام   بـه  استفاده شده خام آمار ليتبد براي. شوند مي ميتقس  درصد28 با ييروستا درصد و

 اسـتفاده  ييو روسـتا  شـهري  منـاطق  بـراي  (CPI) كننـده  مصرف متيق شاخص حقيقي، از
  .است شده طور جداگانه محاسبه است اين آمار به گفتني. ايم كرده

  
  ها فتهاي

   خط فقرةمحاسب
 خـط فقـر     ةدر اين بخش، ابتدا با استفاده از روش معكوس ضريب انگل فقـرا، بـه محاسـب                

 يدرآمد يها بر اين روش محاسبه انتقاداتي وارد است، به دليل اينكه تمام گروه. پردازيم مي
 رفع يبرا. كند يم نييتعبيش از اندازه  را فقر و خط كند يم لحاظ انگل بي ضرةدر محاسب را
 .شـود  استفاده ريفق يها مخارج گروه از شود مي شنهاديانگل پ بيضر ةمحاسب در مشكل نيا

 را فقـرا  د به ترتيبـي يدرواقع، با. است از قبل فقرا نييتع مستلزم خود شنهاد،يپ نياستفاده از ا
 نيا رفع يبرا . فقراستييسپس شناسا و خط فقر نييتع هدف، كه يم، درصورتيكن ييشناسا
 كـاربرد . ميريـ گ يمـ  در نظر رهايمخارج فق از يرا شاخص يدرآمد اول دهك مخارج مشكل،
 انگـل  بيار معكـوس ضـر  يـ مع برحسب ينسب فقر خط از ينييپا نيتخم موجب رياخ روش
  . آمده است1 برآورد خط فقر به روش فوق در جدول ةنتايج به دست آمد. شود مي

 )ال در سالير( برآورد خط فقر اسمي .1جدول 

 53212990 1383 يخط فقر شهر

 98368206 1387خط فقر شهري 

 94290946 1383خط فقر 

 152855114 1387خط فقر 

 32760346 1383 ييخط فقر روستا

 55306492 1387خط فقر روستايي 
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 بيانگر اين است كه مقدار اسمي خـط فقـر، در سـه بعـد شـهري و                   1 هاي جدول     افتهي
ايـن موضـوع   . قايسه با سال ابتدايي و انتهايي افزايش يافته اسـت روستايي و كشوري، در م   

هاي زير خـط فقـر يـا افـزايش قيمـت كاالهـاي                نشان دهندة افزايش ميزان مصرف خانوار     
  . زمان است مصرفي اين خانوارها يا هر دو به صورت هم

 بـا اسـتفاده از شـاخص      .  اسـت  1383بايد توجه كرد كه سال پايه در اين مطالعه، سال           
 مناطق شـهري و روسـتايي محاسـبه شـده اسـت،      به تفكيككه  ) CPI(كننده    قيمتي مصرف 

مقـادير شـاخص قيمتـي      . شود   به مقدار حقيقي تبديل مي     1387هاي سال     مقدار اسمي يافته  
  . آمده است2 مناطق مختلف در جدول به تفكيككننده  مصرف

   براي مناطق مختلفCPIشاخص  .2جدول 
CPI  شهري مناطق CPI  روستايي مناطق CPI  كشور كل 

833/1 567896/1 844269/1 

  
نتـايج بـه    . كنـيم    حقيقـي مـي    2 را با استفاده از جدول       1 نتايج به دست آمده در جدول       

  . آمده است3دست آمده از برآورد خط فقر حقيقي در جدول 

 )ال در سالير( برآورد خط فقر حقيقي .3جدول 

 53212990 1383خط فقر شهري 

 53753117 1387فقر شهري خط 

 94290946 1383خط فقر 

 82907639 1387خط فقر 

 32760346 1383 ييخط فقر روستا

 29608978 1387خط فقر روستايي 

  
، مقدار حقيقي خط فقر در دو بعد روستايي و كشوري كـاهش يافتـه               3 براساس جدول   

 خط فقر در اين منـاطق       هاي زير   اين كاهش نشان دهندة كاهش ميزان مصرف خانوار       . است
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در بعـد شـهري نيـز       . است، يعني وضع سبد مصرفي فقرا در اين دو بعد بدتر شـده اسـت              
افزايش مقدار حقيقي خط فقر نشان دهندة افزايش مصرف خانوارهاي زير خط فقر در اين               

  . بعد است
  

  FGTفقر   شاخصةمحاسب
 با روش معكوس ضريب انگل      در اين مرحله، با استفاده از مقدار حقيقي خط فقر نسبي كه           

در ايـن  . پـردازيم   مـي ) 5فرمـول   ( شـاخص فقـر فاسـتر        ةزده شده است، به محاسب     تخمين
 برابـر   aآيد و اگـر        برابر صفر باشد، شاخص نسبت سرشمار فقر به دست مي          aفرمول، اگر   

 aهمچنـين اگـر     . آيـد   به دست مي  ) شكاف فقر (يك باشد، شاخص نسبت شكاف درآمدي       
  .آيد شد، شاخص شدت فقر به دست ميبرابر دو با

n/)a(PFGTa]
YZ

[
q

i

i 1
1








  

  . آمده است4 در جدول )a=0( شاخص نسبت افراد فقير ةشد ميزان برآورد

  شده  شاخص نسبت افراد فقير، براساس خط فقر نسبي محاسبه.4جدول 
 1383شهري  7757/0

 1387شهري  33/0

 1383كشور  7747/0

 1387كشور  3305/0

 1383 ييروستا 7696/0

 1387روستايي  3016/0

  
ابيم كه مقدار شاخص نسبت افراد فقير در سه بعد          ي  درمي 4هاي جدول     افتهيبا تأمل در    

اين موضوع نـشان دهنـدة كـاهش ميـزان          . شهري و روستايي و كشوري كاهش يافته است       
اد فقيـر   با توجه به اينكـه در ايـن روش، نـسبت افـر            . هاي زير خط فقر است      نسبت خانوار 
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تر از مقـدار مـورد انتظـار          شود، مقدار عددي آن، بزرگ      براساس خط فقر نسبي محاسبه مي     
 نيازهاي اوليـه    تأمينعلت اين موضوع آن است كه در فقر نسبي، مالك           . براي جامعه است  

در . شـود    مدنظر نرسد، فقيـر محـسوب مـي        ةشد نيست و هركس كه به سطح رفاه تعريف       
. پـردازيم   رات ايجـاد شـده مـي      يـ  كاكواني به بررسي معناداري تغي      شاخص ةادامه، با محاسب  

  .  است)a=1( نتايج محاسبات شاخص شكاف فقر 5جدول 

 شده  شاخص شكاف فقر، براساس خط فقر نسبي محاسبه.5جدول 

 1383شهري  4535/0

 1387شهري  823/0

 1383كشور  4804/0

 1387كشور  0928/0

 1383 ييروستا 4769/0

 1387روستايي 0927/0

  
، مقدار شاخص شكاف فقر در سه بعد شهري و روستايي و كشوري             5براساس جدول   

 بـه بـاالي      اين موضوع بيانگر كاهش مقدار درآمد الزم براي انتقال فقـرا          . افته است يكاهش  
كند كه بتوانيم با راهكارهـاي مـشابه در           كاهش شكاف فقر ما را اميدوار مي      . خط فقر است  

 ةرا بـا محاسـب   در ادامـه، معنـاداري تغييـرات   . تري را از فقر نجات دهـيم  يش بةآينده، عد
   .بررسي خواهيم كرد كاكواني شاخص

  . آمده است6در جدول )  a=2(نتايج محاسبات شاخص شدت فقر 
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 شده شاخص شدت فقر، براساس خط فقر نسبي محاسبه .6جدول 

 1383شهري  359/0

 1387شهري  0221/0

 1383كشور  3603/0

 1387كشور  0214/0

 1383 ييروستا 391/0

 1387روستايي  0302/0

  
 مشخص است، مقدار شاخص شدت فقر در سه بعد شهري و            6طوركه از جدول      همان

 شـكاف  و فقر زانيم از دهد كه اين كاهش نشان مي. روستايي و كشوري كاهش يافته است

دار  اين تغيير از نظـر آمـاري نيـز معنـا    كنيم كه آيا  در ادامه بررسي مي. است شده كاسته فقر
  .است

  
   شاخص كاكوانيةمحاسب

 اين شاخص، ابتدا بايد اختالف ايجاد شده در دو شاخص سال ابتدايي و سال     ةبراي محاسب 
  .شود محاسبه ) 6فرمول (انتهايي برنامه، براي تمام ابعاد و سپس مقدار آماره 

2
1

22 ]n/sn/r[

)z,a(P)z,a(P
V

sr

sr




  

   
با توجه به اينكه ده دهك در جامعـه تعريـف شـده             .  است  -1n آزادي آماره برابر     ةدرج

كه مقـدار      آزادي، درصورتي  ةبا توجه به اين درج    .  است 9 آزادي آماره برابر با      ةاست، درج 
.  درصد است  95ها در سطح       باشد، بيانگر معناداري اختالف شاخص     96/1تر از     آماره بزرگ 

  . آمده است7 كاكواني در جدول ةارنتايج حاصل از برآورد آم
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  V شاخص كاكواني .7جدول 
  2P 0V  1V  2V اختالف 1P اختالف 0Pاختالف  

 -095/2 -98/1 -228/2 -36/0 -3823/0 -468/0 شهري

 -02/2 -96/1 -026/2 -336/0 -3712/0 -4457/0 روستايي

 -05/2 -016/2 -22/2 -338/0 -338/0 -4441/0 كشور

  
ها نشان دهنـدة كـاهش        اختالف مقدار عددي شاخص    بودن   ، منفي 7ل  با توجه به جدو   

 بـودن   معنـادار .  چهارم توسـعه اسـت     ةشاخص در سال انتهايي نسبت به سال ابتدايي برنام        
، بيـانگر معنـاداري   96/1آمـاره نـسبت بـه عـدد        بودن   تر   حاالت، يعني بزرگ    آماره در تمام  

هـا در سـال انتهـايي         جـه، تمـام شـاخص     درنتي. هاست  آماري اين تغييرات در تمام شاخص     
  .اند كاهشي معنادار يافته

  
   تصادفيةروش سلط

اول، :  دو شاخص فقر، در دو زمان يا مكان مختلف، بايد به دو نكته توجـه كـرد                 ةدر مقايس 
 است كـه در     ياين در حال  . وابسته است محاسبه شده   شدت به خط فقر       هاي فقر به    شاخص
هاي فقر بـه دليـل اينكـه          دوم، شاخص .  وجود دارد  يي بسيار  خط فقر نيز نااطمينان    ةمحاسب

گيري نيز خواهنـد      آيند، خطاي نمونه    گيري به دست مي      نمونه از طريق معيارهاي فقر عموماً    
بـه   بـودن    هـا، خـصوصيت تـصادفي       براين، با توجه به انتخاب تصادفي نمونه        عالوه. داشت

ها صورت گيرد، بايـد        كه درخصوص آن   بنابراين، هرگونه استنباطي  . ابدي شاخص انتقال مي  
به منظور رفـع ايـن معـضالت، از روش          . بر مبناي توزيع تصادفي مذكور و عوامل آن باشد        

 تصادفي اين است كـه امكـان   ةترين ويژگي روش سلط   مهم. شود   تصادفي استفاده مي   ةسلط
  .كند اهم مي مختلف را مستقل از خط فقر فر  تطبيقي فقر در دو سال يا مقطع زمانيةمقايس
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هاي مختلف   حاضر، شاخص نسبت افراد فقير را به صورت تجمعي در دهك ةدر مطالع 
هاي مختلف را در هر دو فـاز قابـل مقايـسه، براسـاس              دهك ةسپس هزين . ايم  محاسبه كرده 

 نمـودار شـاخص   ة نرمال كرده و سـپس بـه ترسـيم و مقايـس            100ترين مقدار با      برابري كم 
يسه در سه بعد جمعيتي شـهري و روسـتايي و كـشوري بـين دو سـال                  اين مقا . ايم  پرداخته
هـا در   افتهي ةشد نرمال.  چهارم توسعه انجام شده استة برنام1387 و انتهايي   1383ابتدايي  

  . آمده است8بعد كشوري در جدول 

   كشوريها و برآورد تجمعي شاخص نسبت افراد فقير در بعد دهك) ال ساالنهير( هزينه ةشد  نرمال.8جدول 
 خط فقر نرمال نسبت فقر تجمعي 1387 نرمال ةهزين نسبت فقر تجمعي 1383 نرمال ةهزين

483/101 480/5 100 532/2 532/535 

16/177 995/13 46/174 0278/6  
285/231 35/24 83/228 351/11  
890/284 2/36 9/281 375/17  
250/340 89/48 861/335 700/24  
047/402 45/62 287/397 041/33  
752/482 47/77 925/473 036/50  
589/74 11/88 577/624 842/71  
184/779 85/95 153/754 49/89  
94/1458 100 035/1364 100  

  
 هر سال ةشد  نرمالةبين هزين ةابي دو رابطي افزار اكسل به نقطه در ادامه با استفاده از نرم
ر حاصل از اين دو رابطـه در قالـب يـك شـكل              دو نمودا . ميا  و نسبت فقر تجمعي پرداخته    

اي دارد، توجه به اين نكته است كه محـدوديت            آنچه در شكل زير اهميت ويژه     . آمده است 
. شده اسـت و مقايـسه بعـد از ايـن خـط معنـايي نـدارد         خط فقر معين و نرمال ةدر مقايس 

 . آمده است5افزار اكسل در قالب شكل  هاي حاصل از نرم افتهي
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  در بعد كشوري1387 و 1383هاي   فقر تجمعي بين سالةمقايس .5شكل 

 
  

 يزان تجمعـ  يـ  م يشده و محور عمـود      نرمال يقي درآمد حق  ين نمودار، محور افق   يدر ا 
  .شاخص فقر است

تمام مراحل انجام شده در بعد كشوري را براي دو بعد شـهري و روسـتايي نيـز اجـرا                    
  . آمده است9ي در جدول شده در بعد شهر هاي نرمال افتهي. ايم كرده

  ها و برآورد تجمعي شاخص نسبت افراد فقير در بعد شهري دهك) ال ساالنهير( هزينه ةشد  نرمال.9جدول 
 خط فقر نرمال نسبت فقر تجمعي 1387 نرمال ةهزين نسبت فقر تجمعي 1383 نرمال ةهزين

100 61/5 304/106 13/2 514/461 

316/167 1/13 85/177 3/4  
514/214 13/22 254/228 6/7  
655/262 35/33 085/278 97/13  
849/312 16/47 301/329 84/22  
215/367 23/61 713/388 16/33  
79/439 57/77 592/461 49/52  
472/537 76/87 237/460 63/72  
354/712 53/95 450/730 74/88  
144/1325 100 253/1291 100  
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  در بعد شهري1387 و 1383هاي  ين سال فقر تجمعي بةمقايس .6شكل 

 
  

 يزان تجمعـ  يـ  م يشده و محور عمـود      نرمال يقي درآمد حق  ين نمودار، محور افق   يدر ا 
  . آمده است10ها در بعد روستايي در جدول   يافتهةشد نرمال. شاخص فقر است

  فقير در بعد روستاييها و برآورد تجمعي شاخص نسبت افراد  دهك) ال ساالنهير( هزينه ةشد  نرمال.10جدول 
 خط فقر نرمال نسبت فقر تجمعي 1387 نرمال ةهزين نسبت فقر تجمعي 1383 نرمال ةهزين

403/118 18/8 100 57/3 521/623 

776/222 07/19 976/190 14/7  
531/299 49/31 424/261 07/12  
451/372 47/45 77/328 29/17  
698/446 89/60 1/396 35/23  
267/533 96/76 304/407 30  
84/642 91/84 595/565 93/45  
823/784 6/91 470/694 28/68  
998/1031 59/96 886/908 91/88  

2042 100 86/1708 100  
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   در بعد روستايي 1387 و 1383هاي   فقر تجمعي بين سالة مقايس.7شكل 

  
  

 يزان تجمعـ يـ ، ميشده و محور عمـود    نرمال يقي، درآمد حق  ين نمودار محور افق   يدر ا 
 نمـودار، درآمـد   افقـي  ن نكته كه محـور يا و فوق نمودارهاي به توجه با. شاخص فقر است

اسـت، مـشخص    ر تجمعـي يـ فق افـراد  نـسبت  نمودار، شـاخص  عمودي محور و شده نرمال
 ،1383 نـسبت بـه سـال    1387سـال   در نقاط روي محور افقـي،  تمام در فقر زانيشود م مي

 نقاط، تمام ، در1383سال  براي تجمعي فقر نمودار كه است نيز اين علت .است افتهي كاهش
 تمـام  در. قـرار دارد  1387سـال   بـراي  تجمعـي  فقـر  نمـودار  بـاالي  در مـذكور  فقر خط تا

 ةعلـت برقـراري شـرط اول سـلط     .اسـت  برقرار  تصادفيةسلط اول شرط فوق، نمودارهاي
 مـدنظر،   ةشـد   تا خط فقـر نرمـال     تصادفي در تمام نمودارهاي فوق اين است كه دو نمودار           

 ةافتـاد، بايـد از شـروط ديگـر سـلط            اگر اين وضعيت اتفاق مـي     . اند  همديگر را قطع نكرده   
  تـصادفي ةسلط روش شروط ريسا برقراري سبب شرط نيا برقراري. برديم تصادفي بهره مي

 كـاهش  دوره طـول  در فقـر  زانيـ م كه ميابي شرط، درمي نيا برقراري به توجه با .شود مي زين
  .است افتهي
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  بحث
ـ جد كيـ تكن از استفاده ران، بايا در فقر ةسيمقا مطالعه نيا هدف ـ مقا دي در  .اسـت   فقـر ةسي

شده، يعني شاخص نسبت افـراد فقيـر و    فقر محاسبه شاخص سه هر مقدار محاسبات فوق،
 كرد كه ادعا توان رو مي از اين است، افتهي شاخص شكاف فقر و شاخص شدت فقر، كاهش

كـشور، كـاهش يافتـه     و كل ييشهري و روستا نواحي در توسعه، چهارم ةبرنام طول در فقر
 و ييروسـتا  نـواحي  در ريـ فق افراد رفاه روي توسعه  چهارمةبرنام اثر به عبارت ديگر، .است
ـ ا در ن فقـرا يرتريفق .است بوده و سبب كاهش فقر شده مثبت شهري  طـول  نـواحي، در  ني
 افتـه ي كـاهش  برنامـه  نيا طول در فقرا تعداد اند و ه دست آوردهب تري بيش برنامه، رفاه ةدور
است، در  افتهي كاهش فقر ميزان با كسانيي نسبت به فقر شكاف ازآنجاكه ن،يبرا عالوه .است

 روند برنامه، از اين فقر نسبي ةاند و اميد است با ادام شده تر نزديكخط فقر  به مجموع فقرا
 .رهايي يابند

ـ ا طـول  در كـشور،  در فقـر  اينكـه كـاهش  گيري كلـي   جهينت  و هـا  واقعيـت  بـا  دوره، ني
ـ ا طـول  در توسعه  چهارمةبرنام هاي صهيخص  شـاخص كـالن   سـه  .دارد همخـواني  دوره ني

 و بخـش خـصوصي   قيي حقةسران مصرف شيواقعي و افزا دستمزد شيافزا اقتصادي، يعني
 .كـشور اسـت   تيـ جمع ريفق و درآمد كم هاي بخش ش رفاهيبيانگر افزا كارييب كاهش ميزان
 بـوده  فقر مـؤثر  كاهش بر دولت از طرف اساسي كاالهاي ش چشمگير مخارجيهمچنين افزا

 نفـت  متيق برنامه، نيا طول در كرد كه توجه زين نكته نيا د بهينكات فوق، با كنار در .است
 دولـت  ارجمخ شيافزا با فقرا تيرود وضع مي انتظار نيبنابرا. اي يافته است سابقه افزايش بي

 ).هاي بانك مركزي داده(باشد  افتهي بهبود

 سـبد  حـداقل  به ابييدست الزم براي بر درآمد فقط دربارة فقر مبتني مطالعه، بحث نيا در
 اول، عوامـل :  فقر نگريستةتوان به مقول ضروري بود؛ ولي از دو بعد ديگر نيز مي كاالهاي

بلند هاي  اين عوامل توانمندي.  و بهداشتافراد، از جمله آموزش در رفاه اثرگذار گريد مهم
ـ ا اگـر  .و بر فقر نيز مؤثر است دهد افزايش مي را افراد مدت شـود،   عوامـل نيـز مطالعـه    ني
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 دوره نيا طول آموزش در و  بهداشتمربوط بهعمومي  مطابق آمار، مخارج كه ديد ميخواه
ـ   دوم، تعـادل .)هاي مركـز آمـار ايـران    داده(افته است ي شيافزا  اگـر  .كـار  و اسـتراحت  نيب

 166در ) 1834(س يانگلـ  پارلمـان  افتاد؟ خواهد اتفاقي م، چهيكن كار نيگزيرا جا استراحت
بـه دسـت    بـراي  كه دارد قرار فقر تيوضع در كسي«: كند مي فيتعر نيچن را ش فقريپ سال

ـ ا  اگـر 1». دهـد شيافـزا  را خـود  كـار  ساعت شود مجبور زندگي ازهايين حداقل آوردن  ني
 محاسـبه  كه ميزاني است آن از تر كم دوره نيا طول در م، كاهش فقريقرار ده مبنا را فيتعر

سـوم روي   و دوم شـغل  دولتـي، بـه   بخـش  كارمندان شده است؛ زيرا بخش چشمگيري از
  .اند آورده
ـ ا در توسـعه   چهـارم ة برنامـ ةخالصه، تجرب طور به  سـطح  شيآن، افـزا  متعاقـب  و راني

ـ ر برنامه و قيدق اطالعات و ن است كه داشتن آمارير، بيانگر ايفق افراد زندگي استاندارد  زيي
ـ را نيـز نبا  توسـعه  هـاي  برنامه يياجرا بعد البته .كند مي كمك جامعه رفاه بهبود به حيصح  دي

 شيافـزا  و نفـت  مـت يق شيافـزا  ايجاد شده بـه علـت   نكتة مهم اينكه فضاي .كرد فراموش
 و فقـر  و گذاشـت تأثير  درآمد كم خانوارهاي رفاه يرو ن برنامه،يا طول در دولت درآمدهاي

  .فقر را كاهش داد شكاف

                                                           
1- Great British Parliamentary Papers. Poor Law, (1834) 
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هاي نابرابري درآمد  ، درآمدي بر شناخت شاخص)1371. (قمي، الف ابوالفتحي -
  .و فقر، تهران، مركز آمار ايران

 مطالعات و ةاند، تهران، مؤسس ، آيا فقيران افزايش يافته)1375. (اخوي، الف -
  . يهاي بازرگان پژوهش

هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد،  ، اثر سياست)1380. (و زيدي، ر.  سپروين، -
  .58 تحقيقات اقتصادي، شةمجل

  .2 برنامه و بودجه، شة، فقر، خط فقر و كاهش فقر، مجل)1373. ( جپژويان، -
 كارشناسي ارشد ةنام ، اثرات تعديل اقتصاد بر فقر، پايان)1373. ( عزاده، حسن -

  .  طباطباييعالمهدانشگاه 
، برآورد خط فقر در مناطق شهري استان تهران و )1379. ( صفريد، حكمتي -

  .  اقتصاد دانشگاه تهرانة تطبيقي آن با كل كشور، دانشكدةمقايس
گيري  ، اندازه)1381. (و باقري، ف. و حيدري، خ.  فخدادادكاشي، -

قر هاي فقر در ايران، كاربرد انواع خط فقر، شكاف فقر، شاخص ف شاخص
  . آمارة، پژوهشكد)1363ـ1379(

، برآورد خط فقر در ايران )1384. (و باقري، ف. و حيدري، خ.  فخدادادكاشي، -
  ).17 (4رفاه اجتماعي، سال علمي پژوهشي  ة، فصلنام)1363ـ1379(هاي  طي سال

 تطبيقي خط فقر در كاالهاي ة، ساختار بازرگاني و مقايس)1375. ( عرحيمي، -
  .هاي بازرگاني  مطالعات و پژوهشةول توسعه، تهران، مؤسس اةاساسي طي برنام

  www.cbi.ir:  بانك مركزيسايت -
  www.amar.org.ir:  مركز آمار ايرانسايت -
گيري خط فقر در استان   فقر و اندازهة، بررسي مسئل)1386. ( عنژاد، سليمان -

  .نور  اقتصاد، دانشگاه پيامة، رشتكارشناسي ارشد ةنام اصفهان، پايان
 برنامه و بودجه، ةهاي كالن اقتصادي، مجل ، فقر و سياست)1377. ( دري،سو -

  .35 و 34ش 
 ة، فقر و نابرابري و رشد اقتصادي در ايران، تهران، مؤسس)1380. ( دسوري، -

  .ريزي توسعه عالي پژوهش در برنامه
، تحوالت اقتصادي ايران، تهران، سازمان )1388. (و قنبري، ع.  حصادقي، -

  .وين كتب علوم انسانيمطالعه و تد
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هاي  ، اثرات پرداخت يارانه كاالهاي اساسي بر فقر و شاخص)1380. ( مكاظمي، -
  .  ناظر اقتصادةفقر، فصلنام

هاي بازرگاني،   پژوهشةگيري فقر در ايران، فصلنام ، اندازه)1381. ( ومحمودي، -
  .24ش

 ةنام ، تحليل و بررسي فقر در استان كردستان، پايان)1378. ( ممعنوي، -
  . اقتصاد، دانشگاه شهيد بهشتية، رشتكارشناسي ارشد

 وضعيت رفاهي خانوارهاي شهري در شروع و پايان ة، مقايس)1375. ( فنيلي، -
 . اول توسعه، مجموعه مقاالت گردهمايي فقرزداييةبرنام
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