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-ها و عقب های جوامع، ریشه گرفتاری ترین آسیب از مهم عنوان یکی  ای چندبعدی است که همواره به فقر این مسئله بنیادی پدیده 
ترین اهداف رشد  های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تالش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ماندگی 

ابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی  وجود نابر کند اما بااین ای بر فقر و کاهش آن ایفا می و توسعه اقتصادی است. اگرچه رشد تأثیر ویژه 
گردد  ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می کننده سهم تعیین 

مند  ن رشد بهره ای باشد که فقرا نیز از ای گونه افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به 
تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. لذا هدف  رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می گردند. ازاین 

ها در کاهش فقر است که با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر  مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن 
موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج مطالعه حاکی    1384- 97های ایران، طی دوره زمانی  متد ریاضیاتی متفاوت برای استان کاکوانی و  

اند  یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته  از آن است که در استان 
زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی   های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و این در حالی است که در استان 

یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو  اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده 
که کاهش  که باوجود این نحوی ه است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به یافته و منجر به افزایش فقر گشت نابرابری افزایش 

اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه  از بین برده است، بلکه  میانگین درآمدها فقر را افزایش داده  آثار منفی سهم درآمدی را  تنها 
ان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران،  های گیالن، خوزست درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان 

اند؛  و باعث افزایش آن گشته   قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته 
فقر شده    ین درآمدها، منجر به افزایش رغم افزایش میانگ ای تغییر کرده که علی گونه ها وضعیت توزیع درآمدها به و در سایر استان 

 است. 
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 مقدمه  -1
  توسعه  و  پیشرفت  تعالی،  مانع  و  خودساخته  درگیر  را  جهان  سراسر  در  زیادی  افراد  همواره  که  است  وضعیتی  اجتماعی،  بزرگ  معضل  این  فقر
 . هست   و بوده ایجامعه هر

های معقول او  ای چندبعدی است که آزادی انتخاب انسان را در مقابل خواستها پدیدهگذاران دولتاین مسئله بنیادی برای سیاست
که عوامل بازدارنده فقر با  طوریکشاند. ابعاد مختلف فقر درکنش متقابل با همدیگرند، بهکند و امنیت انسانی او را به چالش میمحدود می

عنوان نخستین هدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره  سازند. لذا کاهش فقر بهناپذیرتر میتر و رسوخر زنجیرهای فقر را محکمتقویت همدیگ
های رشد در کاهش فقر  ترین اهداف توسعه در تمام جوامع است. پایداری فقر و شکست سیاست ترین چالش جهانی و یکی از محوریبزرگ

تصادی در بسیاری از کشورها نظر محققان توسعه را در دهه پایانی قرن بیستم به الگوهای رشد فقرزدا معطوف  های تعدیل اقویژه سیاست به
طور مداوم  تنها تحت کنترل درنیامده است بلکه بهاست تاکنون نه  (. این پدیده دردناک که یکی از معضالت جامعه بشری Parvin, 2015کرد )

 ,Karimi, Delangizan & Heshmati Dayariهای مختلف ازجمله اقتصاد شدت یافته است )های جوامع بشری، در عرصهبا پیشرفت
  و  کاهش بنابراین،  است؛  ساخته درگیر   را   متعددی کشورهای  و  داشته  وجود  دور   بسیار  هایسال از   فقر  پدیده طورکلیبه  گفت   باید   اما  (؛2018

  هر  ریزانبرنامه  و  گذارانسیاست  ای،توسعه  اهداف  به  دستیابی  راستای  در  و   شودمی   دنبال  مهم  مسئله  یک  عنوانبه  فقر  کردن  کنریشه  یا
ً   ایجامعه   شناسایی   روست،روبه  آن   با   فقر   مسئله   که   تهدیداتی   درک  منظور به.  دهندمی  قرار  خود  راهبردهای   اولویت   در  را   فقر   از  رهایی   غالبا

که هر استراتژی توسعه توسط نرخ رشد و تغییرات توزیع در  با توجه به این  (.Bourguinon, 2017)  رسدمی  نظر  به   ضروری  آن   روند  و  ابعاد
دهنده بسیار مهم و  باشد، لذا ارتباط بین متغیرهای تشکیلترین اهداف توسعه میشود و از دیگر سو کاهش فقر یکی از مهمجامعه تعیین می

استراتژی توسعه برای کاهش فقر با توزیع درآمد و رشد در ارتباط است اما رابطه بین فقر و    عالوه بسیار پیچیده است. تغییرات واقعی دربه
نظر بین اقتصاددانان این اختالف  سو و رابطه بین فقر و نابرابری از سوی دیگر دربرگیرنده دو مفهوم بسیار مهم در این راستا هستند.رشد از یک

با ثابت بودن توزیع درآمد، یک اصل ضروری است یا نه؟ که مشاهدات بسیاری گواه بر ضروری    نیز وجود دارد که آیا رشد برای کاهش فقر
وضوح فقر را افزایش  دهند بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها بهبودن این اصل است. همچنین مشاهدات زیادی وجود دارند که نشان می

 دهد. می
ه رشد و توسعه اقتصادی و با در نظر گرفتن اهمیت باالی رشد درآمد و توزیع  به لزوم کاهش فقر در راستای دستیابی ب  با توجهحال  

ی ایران سهم رشد و نابرابری در کاهش  هااستان  از  کی   هردر    که  است   مهم  نی ا  به  یابیدست  تالش  حاضر  مطالعه  دردرآمد در کاهش فقر  
ها  برآیند این دو اثر بر نرخ فقر برای هریک از استان  تی درنهااند. همچنین ی گذاشتهجابهچه تأثیری  کیبه تفکفقر به چه میزان بوده هریک 

است.  موردمحاسبه  به  توانی م  ندرتبه  و  انداشتهد  تمرکز  کشور  کل  سطح  در  آن  آثار  و  فقر  محاسبه  بر  نی شیپ   مطالعات  اغلب  قرارگرفته 
  ی هااستان  تمام  ک یبه تفک  ،ی درآمد  یو نابرابر  درآمدها  ن ی انگیآن به دو اثر رشد م  ک یفقر و تفک  ی که عالوه بر بررس  افتیدست  یامطالعه

ً   و   باشد  داده  قرار  یموردبررس   را   کشور  شهر موردنظر    چند   ا ی  ک ی  تنها   ت، ین  ی موردبررس  واحد   جامعه  کیعنوان  به  کشور   کل   که  یزمان  عموما
ً  اند،پرداخته فقر هیتجز   به که یمطالعات  در نی بر ا عالوهت. سبوده ا  . استکاهش فقر محاسبه نشده   در یسهم رشد و نابرابر  عمدتا

  بخش   در   شود،یم  یمعرف  مدل  وشده  ارائه  قی تحق  روش  سپس  پرداخته،  شدهانجام  قاتیتحق  و  موضوع  بر  یمرور  به  ابتدا در ادامه  
 . شودیم  ارائه هاشنهادیپ  و یری گجهی نت زین پنجم بخش  در و  برآوردها جی نتا چهارم

 مبانی نظری  -2
  باید  عملی   و  نظری  جنبه  دو  از  نظر داشت که فقر دارای سطوح گوناگون و ابعاد مختلفی است که  فقر، باید در  با  مقابله  التزام  توجه به  با

  میزان   باید  عملی   جنبه  از   و  کرد  شناسایی  و   تعیین   دقت را به  آن  هایمؤلفه  و  فقر   بایستی خود  نظری  جنبه   از.  گیرد  قرار   ارزیابی  و   موردبررسی
نظری راجع  ای محسوس و ملموس است؛ اما اتفاقکرد. باوجوداینکه فقر پدیده  گیری اندازه  موردنظر  جامعه  یا  کشور   در   آن را،  تغییرات   و   فقر

همه    موردپذیرش   استانداردی که  به  1فقر   تعریف  در  اقتصاددانان  هاست(. سال Afgheh, 2018 &Mansouriبه تعریف آن وجود ندارد )
 

1 Poverty 
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  جامع   تعريف  ارائه  ،2فقير   و  فقر  دليل طبيعت چندبعدی  به  است. درواقع  نظر بین پژوهشگران همچنان باقیاختالف  و   اندنیافته  دست  باشد،
دلیل چندبعدی بودن آن با متغیرهای مختلفی ازجمله متغیرهای بازار کار، متغیرهای خاص فرد،    به  .است   دشوار  فقر  از اصطالح  دقيقي   و

  . شودمی  ناشي  آن  کنندهتعیین   عوامل  تعدد  و  گوناگون  ابعاد  از  فقر  خانوار و متغیرهای کالن اقتصادی و اجتماعی ارتباط پیچیده دارد. پيچيدگي
  اند.شده  قائل  تفاوت  4نسبي   فقر  و  3مطلق   فقر  بين  اند ونگریسته  موضوع  اين  به  مختلفی  دهايرويكر   با  اجتماعي  و  انساني  مختلف  علوم  لذا

  عنوانبه  مطلق فقر بنابراین  ؛ ، الزم استباشد  شده لیتشک معاش  حداقل   پايه  بر  كه   علمي   تعريف  برای آن   و   است  عيني  موضوع يك مطلق فقر
  زندگي  ادامه  براي  را  الزم  توان  باشد،  حداقل  اين  از  كمتر   سطحي  در  فردي  اگر   است.  شدهتعریف  زندگي  استاندارد  حداقل  كسب  در  ناتواني
  فقر  سطح  تعيين  بر ها داوری در فقر گرید یسو وابسته است. از    معاش  حداقل تعريف چگونگي  به مطلق  تعريف فقر  روازاین. داشت نخواهد 

  داده  تشخيص  مطلوب  يا  الزم  فعلي  جامعه  در  كه  زندگي  استانداردهاي  از  معين   سطح  يك  كسب  در  ناتواني  عنوانبه  نسبي  فقر  است.  مؤثر
داشتن دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی دو تعریف خط فقر مطلق یا    نظر  در(. با  Todaro & Smith, 2012است )  شدهتعریف  شودمی

ی(  رخوراکیغ درصد هزینه کل )خوراکی و    66نیز از    6کالری در روز و خط فقر نسبی   2300بر مبنای    5گیرد. خط فقر مطلق نسبی نیز شکل می 
اضر تعریف مدنظر نویسندگان از فقر، تعریف نسبی  (. در مطالعه حSharifinia Moshiri & Alihosseini, 2010شود )خانوار حاصل می 

  وجود  جامعه  در  همیشه   فقیـران  تـا  شودیم  باعث   نسـبی   فقـر  خـط   است. لکن انتخاب   شده استفادهاست، در محاسبات نیز از خط فقر نسبی  
  کاربرد  زیرا کند یم  مشکل دچار فقرزدایی یها استیس در را از آن اسـتفاده کـه اسـت نسبی فقر خط اشکال نی ترمهم مسئله این. باشند  داشته

  ی هاشاخص  و  نسـبی  فقر  خط با ارتباط  در. آوردیم  پدید  را تناقضاتی   جامعه،  در فقر  میزان کاهش  در ها استیس  ایـن اثـرات  گیری اندازه در آن
  زیرا   هستند،  جامعه  در  درآمد  توزیع  نابرابري  میزان  دهندهنشان  باشـند،  فقـر  نمایانگر  آنکه  از  بیش  هاآن  که  است   شدهگفته  آن  بر  مبتنی  فقر
  گذارد یم  تأثیر  هاآن  بر  جامعه  در  درآمد  توزیع  نابرابري  تغییرات  تنها  و  نداده  تغییر  را  هاآن  انـدازه  جامعه  اجتماعی  و  اقتصادي  توسعه  و  رشد

(Afgheh & Ghanavati far, 2009 )در این مطالعه مبتنی بر آن است که خط فقر در سال    کاررفتهبهبنابراین برای حل این مشکالت تدبیر    ؛
اولین گام در راستای کاهش فقر نیاز به تشخیص    عنوانبهها تعدیل گردد.  ها بر اساس شاخص قیمت پایه محاسبه شود و برای سایر سال

  آنگاه پس از تعیین مفهوم   شود.ترین مراحل در این زمینه محسوب مییکی از مهم  گیریندازها  براي  انتخابي  میزان فقر وجود دارد. لذا شاخص
  پس از گسترش مطالعات فقر در نیمه دوم قرن بیستم،   پرداخت.   فقر  گیریاندازه  توان بهمی  مربوطه  هایداده  از با استفاده  فقر    شاخص  و  فقر

  70  دهه   از  قبل  تا .  شد  آغاز  سن   مطالعات   انتشار  با  و   میالدی  70  از اواسط دهه  ها ی آنهاهای فقر و ویژگیتحقیقات وسیعی درزمینه شاخص
  ترین مهم.  داشت  اهمیت   فقر  خط  یک   تعیین  تنها  آن  استخراج  در  که   بود  فقرا  گرفت، نسبتمی  قرار  برآورد  مورد،  که  فقر  معیار   ترینعمده

شده  انجام  ترین کارهایاما از مهم؛  داشتند  فراوانی  اهمیت  خود  جای  در  عامل  دو  این  که  بود  فقر  شدت  و  عمق  بیان  عدم  شاخص  این  کاستی
گاهی برخی    که   دهند   ارائه  را  فقر  هایشاخص  از   گروهی   شدند   موفق   ها آن.  بود  7توسط فوستر، گریر و توربک   FGTدر این زمینه معرفی شاخص  

 . یافته است فراوانی کاربرد« 8پذیریتجزیه»یعنی  خود اصلی  خصوصیت سبب و به کندمی  برآورده را  سن موردنظر  از خصوصیات
 باشد: صورت زیر میها در مطالعات فقر است بهشکل کلی این تابع که یکی از پرکاربردترین شاخص

𝑃𝛼 = ∫ (
𝑧−𝑥

𝑧
)

𝛼

𝑓(𝑥)𝑑𝑥 , 𝑥 ≥ 0
𝑧

0
                                                                                                                                                (1 )  

دهنده درآمد  نشان  𝑥قر و خط ف  𝑧پارامتر توزیع،   𝛼، است  𝑥 تر نسبتی از جمعیت با درآمد چگالی یا به عبارت ساده   تابع  𝑓(𝑥) که در این رابطه
 خواهد بود.   ترحساسباشد، شاخص حاصل نسبت به نابرابری درآمدی فقرا   تربزرگ 𝛼باشد. هرچه قدر که  می
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𝛼اگر در تابع اصلی فوستر گریر توربک   =  تعداد  نسبت  صورتبهیا درصد افراد فقیر به دست خواهد آمد که    9باشد، شاخص سرشمار فقر  0
.  کنندمی  زندگی  فقر  خط  زیر  جامعه  افراد  از  نسبتی  چه  که  دهدمی  نشان  شاخص  این  .شودمی  تعریف  جامعه  افراد  کل  تعداد  به  فقیر  افراد

  )زمانی که کلیه افراد جامعه درآمدی کمتر از خط فقر دارند(و یک    صفر )زمانی که هیچ فقیری وجود ندارد(  بین   شاخص   این  عددی  مقدار
 : شودمی تعریف   زیر  صورتبه فقیر  افراد نسبت  شاخص آنگاه باشد، جامعه افراد کل جمعیت 𝑛  و  فقیر افراد تعداد 𝑞  اگر. است 

(2 )                          𝐻 =
𝑞

𝑛
 

  شاخص  این مقدار فقرا  غیر  به فقرا  درآمد  دادن با حتی و  فقرا بین درآمد جاییجابه با و  ندارد وجود  تمایزی فقیرتر  و  فقیر  بین شاخص  این در
 باشد. نسبت به توزیع درآمد حساس نمی و ؛ کرد نخواهد  تغییر
 گردد: تعریف می باشد که به شکل زیر  باشد، نسبت به شاخص سرشمار فقر وزن بیشتری برای فقرا قائل می یک  α  که زمانی

(3  )                             𝑃𝐺 = ∫ (
𝑧−𝑥 𝑖

𝑧
) 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑧

0
 

𝑥 𝑖خط فقر،    zتعداد افراد جامعه،    𝑛معروف است،    10در این شاخص که به شکاف فقر
توان  امین فرد فقیر است. از این شاخص می  i  درآمد  

اما این شاخص  ؛ ها حداقل تا خط فقر باال روددرآمد انتقالی الزم به فقیران استفاده کرد به این منظور که درآمد آنعنوان معرفی برای مقدار  به
 دهد. برخالف شاخص سرشمار فقر، در مورد تعداد فقیران اطالعاتی به دست نمی

 شود: صورت زیر محاسبه می گاهی نیز این شاخص در جامعه موردبررسی به
(4   )                     I =

1

q
∑ (

z−xi 

z
)

q

i=1
 

اسـت،    داشـته  موجـود  نوشـتارهاي  در  را  اسـتفاده  بيشـترين  كه  روشي  آن، دو  بـه  مربـوط  هایشاخص  و  فقر  محاسبة  مختلف  هایاز میان روش
 (. Momeni, Yousefi & Mobarak, 2010فقر است )  شكاف  و  فقير  تعداد )درصد( افراد

  ساير  مقابل  در  را  فقير  افراد  نسبي  محروميت  شاخص  داشت. اين  قرار  رفاه  ایرتبه  مفهوم  پایه  بر  كه  داد  ارائه  فقري  شاخص  11سن 
  جینی  ضریب  به  گاه و کندمی منعکس  خود  در   را  درآمدی  بندیرتبه  و  پرداخته  درآمد   توزیع  نحوه  به  سن گیرد. شاخصمی نظر  در جامعه  افراد

کافی حاوی اطالعات مفید نیستند، چون اطالعات کافی و مناسبی درباره سطح    قدربه  باهم  هاآنی  هردوو نه    Iو نه    H  ازنظر سن نه  .رسدمی
سازد و نه اینکه به  را برقرار نمی  13و نه اصل یکنواختی  12نه اصل انتقال  Hشاخص   عالوه به. دهندینمدقیق توزیع درآمد در میان فقرا را نشان 

 سازد. انتقال را برقرار نمی اصلنیز   I. شاخص  دهد یمافراد فقیرتر وزن بیشتری را اختصاص  
∗𝑦∗    (𝑦که همه فقرا درآمد یکسان  ردیگیمسن حالت خاصی را در نظر   < 𝑧)    پذیرفت که    توانیمرا داشته باشند. در این حالت خاص  

H  و Iبه ما درباره نسبت افراد فقیری که زیر خط فقر    توانندیم  باهمر بدهند. چون در این حالت هر دو  اطالعات مفیدی از سطح فق  باهم
 هستند و میزان درآمدی که برای رسیدن به حد مطلوب کم دارند، اطالعات بدهند. بنابراین؛ 

(5   )                      if  ∀𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 < 𝑧, 𝑦𝑖 = 𝑦𝑗 → 𝑃 = 𝐻𝐼 
 

 است:   محاسبهقابلزیر    صورتبهاما در حالتی که همه افراد زیر خط فقر درآمد یکسانی نداشته باشند شاخص فقر سن 
(6)                 if 𝑦1 ≤ 𝑦2 ≤ . . . ≤ 𝑦𝑞 < z ≤. . . ≤  𝑦𝑛         

𝑃 = 𝐴 ∑ 𝑣𝑖𝑔𝑖
𝑞
𝑖=1                                                                                                                                                                  

 
9 Head Count Ratio 
10 Poverty Gap 
11 Sen 

  و  شود فقر   شاخص در  افزایش  سبب باید است ثروتمندتر  او از  که  فردی   به است فقر  خط زیر  که فردی از  درآمدی انتقال  هر شرایط، سایر بودن  ثابت با انتقال  اصل اساس  بر 12
 . بالعکس

 . بالعکس و  شود فقر   شاخص در  افزایش  موجب باید فقر  خط زیر  افراد  درآمد  در  کاهشی هر شرایط، سایر  بودن  ثابت با یکنواختی اصل  اساس  بر 13
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𝑣𝑖امین فرد فقیر    𝑖وزن شکاف فقر    𝒗𝒊که در آن   = (𝑞 + 1 − 𝑖)(   دهدیما اختصاص  است که به افراد فقیرتر وزن بیشتری ر  .𝑔𝑖   14کسری درآمد  

𝑔𝑖) برای رسیدن به حداقل رفاه    𝑖 فرد = 𝑧 − 𝑦𝑖) سازد  و  که اصل یکنواختی را برقرار میA  ثابت نرمال شده است که تابعی از    جزء  ز ینz ، qو 
n  سن را نیز داشته باشد )  مدنظرهای بر اینکه اصل انتقال را برقرار سازد سایر ویژگی شود که شاخص سن عالوهاست و موجب میKarimi, 

Delangizan & Heshmati Dayari, 2018شده است که دربرگیرنده دو شاخص  این مطالعه برای محاسبه شاخص فقر سن استفاده  (. در
 باشد.  قبل نیز می

ی رسیدن به کاهش فقر، نابرابری از اهمیت  شدت به هم مربوط هستند. در راستااند اما بهگرچه فقر و نابرابری دو پدیده کامالً متفاوت
باشد. نابرابری  گذارد، که این اثر از طریق توزیع درآمدها میفقر تأثیر می  طور غیرمستقیم نیز بر ای برخوردار است، چراکه رشد اقتصادی بهویژه

گذاری بر  ته و حتی محدودیتی برای سرمایهدرآمدی یکی از معضالت جوامع بشری است. توزیع ناعادالنه درآمد موجب تشدید پدیده فقر گش 
  است   ممکن  اگرچه   مدتکوتاه  در  که  است  مشکالتی  ازجمله  جامعه  در  درآمد  توزیع  بودن  نامتعادل.  شودای محسوب میروی کاالهای سرمایه

  خطر به و هابحران بروز به تواندیم  گسترده  فقر ایجاد بر عالوه بلندمدت  در  آن  تداوم  ولی  باشد نداشته کشور  روزمره مسائل در عینی نمودي
ها  های مهم دولتهدف  از  يكي   متعادل  درآمد  توزيع  ايجاد  اهميت  خاطر   این  به.  شود  منجر  متراکم  یهاثروت  و   هاهیسرما  امنیت   جدي  افتادن

 باشد.  می اقتصادي كالن  هایگذاریسیاست در

 مروری بر مطالعات تجربی  -3
ها بر تفکیک فقر به رشد و نابرابری تأکیددارند.  بسیاری از آن  که   ؛ شده استای انجام ها و تحقیقات گستردهفقر پژوهش گیری  درزمینه اندازه

عنوان »مثلث فقر، رشد و نابرابری« اشاره کرد. در این مطالعه به بحث درباره    ( با2004)  توان به مطالعه بورجینان ها می ترین آنازجمله برجسته 
عنوان یک معضل پیچیده در دو حالت حذف سریع فقر مطلق، تحت تمام اشکال  له کردن مسائل مربوط به اهداف توسعه بههای فرمو روش

های رشد و توزیع برای رسیدن به هدف کاهش سریع فقر مطلق پرداخته است و به تکمیل تابع فقری که  آن و ایجاد ترکیبی قوی از سیاست
وی باز توزیع ثروت از ثروتمندان میان سایر افراد جامعه را    پیشنهاد داده، پرداخته است؛  2003در سال    اولین بار خود او در مطالعه دیگری

 (.  Bourguignon, 2004)  دارای اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی دانسته است
 مختلف  هایایالت  هایشکست  و  موفقیت  ( به2007)  و همکاران  بزلی  «هند  در  رشد  و  فقر  سیاستی  مبانی»  عنوان  در مطالعه دیگری با

  و  درآمد  و  لگاریتم  از  استاندارد  انحراف  صورتبه  نابرابری  شاخص  شامل؛  فقر  سرشمار  شاخص  دو  و  ؛اندپرداخته  رشد  به  دستیابی  در  هند
  نتیجه   این  به  پردازد ومی  رشد  و  فقر  بین  ارتباط  بیان  به  رگرسیونی  الگوی  برازش  از  استفاده  با  و  شدهمحاسبه  سرانه  درآمد  لگاریتم  شاخص

  انسانی،   سرمایه  به  دسترسی  مالی،   منابع  به  دسترسی  تجاری،   گذاریسرمایه  محیط  پذیری،  حساب  شرایط  با  هایی ایالت  که؛  است  یافتهدست
توانسته   اقتصادی   رشد  فرایند  به  زنان  ورود  و  فقرا  مالکیت  حقوق  توسعه  ,.Besley, T)   کنند  عمل  ترموفق  فقر  کاهش  یاند درزمینهبهتر 

Burgess, R., & Esteve-Volart, 2004 ؛) 
( دانست که نرخ رشد معادل فقر را در 2008ترین مطالعات درزمینه تجزیه فقر را مطالعه کاکوانی و سان )توان یکی از مهم اما می 

تحت بررسی در این کشور، نرخ رشد درآمد سرانه تقریباً  دهد که طی دوره اند. نتایج این مطالعه نشان میکشور برزیل موردمحاسبه قرار داده
چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد و    PEGRاستفاده از شاخص    یافته است. در این مطالعه باثابت بوده است و بعدازآن نرخ رشد افزایش

  است که همچنان در بین مطالعات صورت شده  های فوستر، گریر و توربک بررسیچگونگی توزیع زیان حاصل از رکود با استفاده از شاخص
ای دیگر تحت عنوان »طبقه متوسط و رشد فقرزدا در مصر«  . در مطالعه(Kakwani & Son, 2008)   گرفته درزمینه فقر مورد کاربرد است

خیر. این مطالعه بر    یافته است یا( به این موضوع پرداخته است که آیا تغییرات توزیعی در محافل اقتصادی و سیاسی گسترش2011راشدان )
با استفاده از داده2003( و کاکوانی و همکاران )2000)  16(، کاکوانی و پرنیا 2003)  15اساس روش راولیون و چن  شده، سه  بندیهای طبقه( و 
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نی بر میانه درآمدی  کند تا فقرزدا بودن یا نبودن تغییرات توزیعی را تعیین کند. در این مطالعه محقق یک آستانه را مبشاخص را برآورد می
اندازه برای  قرار میگیری طبقه متوسط پیشنهاد میجامعه  میانه درآمدی جامعه  بین خط فقر ملی و    گیرندکند که شامل کسانی است که 

(Rashdan, 2011 ) این   به  «آن  گذاریسیاست  مشکالت   و  گیریاندازه  تعریف،:  فقرزدا   رشد »  عنوان  تحت  ایمطالعه  نیز در(  2017)  . جموروا  
 در  فقر  وی  حالبااین.  غیره   و  مسکن  غذا،  آب،  به  دسترسی  عدم  مثل.  است  اساسی  نیازهای  از  محرومیت  فقر  که  است  یافتهدست  نتیجه

  جهان   در  پایدار  اقتصادی  رشد  دوره  یک  که  است  یافتهدست  نتیجه  این  به  درنهایت  و  دانسته  نسبی  محرومیت  را یک   یافتهتوسعه  کشورهای
  یکسان   افراد  بین  اقتصادی  رشد  این  مزایای  اما  ؛یابند   نجات  فقر  از  نوظهور  اقتصادهای  در  انسان  هامیلیون  تا  است   شده  منجر  و  است  دادهرخ

  در  فقرزدا   رشد»  عنوان   با  پژوهشی   در (2018)   اما تیمر   ؛ (Jmurova, 2017)  شودمی  یافت   ها آن  میان   شدتبه   درآمد   نابرابری  و   است   نبوده
  رژیم   دوران  در  دهه   سه  طی  اندونزی   که   فقرزدایی  رشد   توضیح  به  مطالعه   این   در  پردازدمی   اندونزی   توسعه   انداز چشم  بررسی   به  «اندونزی
  توزیع  نابرابری  است  توانسته  هم  و  است  بوده  برخوردار  درآمدها  میانگین  رشد  از  هم  کهنحویبه.  پردازدمی  است  بوده  برخوردار  آن  از  سوهارتو

ً   تا  است   کشیده  طول   دهه   یک  1998  سال  مالی  بحران   از   پس   که  است   آن  از  حاکی  مطالعه  این  نتایج   لکن .دهد   کاهش  را  درآمد   رشد   مجددا
  کننده   متوازن   و   فقر   کاهنده   دیگر  اقتصادی  رشد  این  و  باشد  فقرزدا  است  نتوانسته  دیگر   اما   قبل بازگردد  اول  دهه  سه  در   که  سرعتی  به   اقتصادی

تحقیقات صورت   .( Timmer, 2018)  است   نبوده  درآمدها   توزیع  آخرین  از  یکی  را می  همچنین  این زمینه  در  لوگرفته    و   بیو   توان مطالعه 
را    باشدمی  رشد  از  پس  و  رشد  از  پیش  فقر  مبنی بر  که  فقر  وتحلیلتجزیه   متعارف  رویکرد  خود  یمطالعه  ها دردانست. آن(  2019)  پارمیسانو

  تجربیات  تفاوت   در  مرسوم   های روش  گیری مؤیداندازه  ابزارهای  معتقدند  و   ؛اند نموده  جدید   روشی   معرفی  در  سعی  و   دانسته  نامطلوبی  روش
  را   نوینی  روش  و  ؛دهد  نشان  فقر  رشد  از  پس  را  فقیر  جمعیتی  هایگروه  تواندمی  چراکه  اند،شده  مواجه  شکست  با  جامعه  یک  در  پویا  فقر

 Lo)  دهدمی  نشان  را موجود  های مدل  و   فقر بین  ارتباط  کرده و مهیا  نیز  فردی  صورت به  را   فقر   گونهاین   گیریاندازه امکان  که دهندمی  پیشنهاد
Bue & Palmisano, 2019) . 

  موردتوجه آن گیریاندازه  هایروش  و فقر ادبیات دلیل  همین  به.  است  یافته  خاصي   اهمیت  نیز   ایران  در   اخیر  هایسال در  فقر موضوع
  .گرددمی اشاره ها آن از  برخی به ادامه در که  است   وسیعي طیف  مطالعات این نتایج. است   قرارگرفته شناسان  جامعه و اقتصاددانان محققان،

است که به بررسی پدیده فقر   «یرانبررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ا»( با عنوان 1395از این جمله مطالعه راغفر و همکاران )
شود و درنهایت چگونگی  های فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری محاسبه می پردازد. بدین منظور کششطی برنامه اول تا چهارم توسعه می

دهد از هر ده  نتایج نشان میگیرد.  ( موردبررسی قرار می 2008)  توزیع منافع ناشی از رشد به کمک شاخص نرخ رشد معادل فقر کاکوانی و سان
بوده است. اثر خالص رشد بر فقر   %30طور متوسط طی سی سال تحت بررسی میزان فقر حدود به و ؛اندسر برده  نفر سه نفر زیر خط فقر به

منفی نوسانات مثبت و  دارای  فقر  بر  نابرابری  اثر خالص  اما  بوده  و    بوده است   منفی  تحوالت سیاسی  توسط  دوره  که  ایران طی  اقتصادی 
های اول تا چهارم اقتصادی اجتماعی ایران به این نتیجه  و با محاسبه شاخص نرخ رشد معادل فقر برای برنامه  موردبررسی توجیه شده است؛

.  ( Kakwani & Son, 2008)   است  اند که طی دوره مطالعه برنامه منسجمی برای کاهش فقر و نابرابری در کشور وجود نداشتهیافتهدست
 به رابطه   «توسعه  هایبرنامه  طی  ایران  در  فقر  و  نابرابری  رشد،   وجهی  سه»  عنوان   با  ایمطالعه  نیز در(  1397)  همکاران  و   همچنین اشرفی

  اتکینسون،   تئوری  اساس  بر   مطالعه  این  متدلوژی.  اند پرداخته  ایران  توسعه   پنجم  تا  دوم   های برنامه  طی   فقر  و  نابرابری  اقتصادی،  رشد  متقابل
  فقر   کاهش  هایسیاست   توسعه،  برنامه  پنج  اجرای  باوجود  که  دهدنشان می  نتایج  است و  فقر  در  تغییرات  و  یافتهتعمیم  لورنز  منحنی  ارتباط

  صورت به  فقر  مسئله  حل  برای  نفتی  درآمدهای  از  استفاده  و   نشده  کاررفتهبه  توسعه  هایبرنامه  طول  در  پایدار  استراتژیک   برنامه  یک  صورتبه
  بعدی  دوران  در  فقر  بازگشت  دیگر  طرف  از  و   افتاده  تعویق  به  طرفازیک  فقر  که  شده  باعث  توسعه  و  رشد  مسئله  به  توجه  بدون  درمانی  پروژه

اسالمی    کشورهای  در   فقرزدا  رشد   درجه   مقایسه  و  گیریی خود به اندازه( در مطالعه1399اما بهبودی و همکاران )  ؛ گیرد  صورت  بیشتر   وسعتی  با
  اند. ن موردتوجه قرار دادهفقر، نابرابری و رشد را با استفاده از شاخص کاکوانی و پرنیا و کاکوانی و ساای  ارتباط بین سه مفهوم توسعهو    پرداخته

در    عالوهبهکرده است.  تاجیکستان بیشترین کاهش فقر را تجربه    بوده وبرای کشور قزاقستان رشد قویاً حامی فقرا  دهد که  نشان مینتایج  
به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است.   (PEGR) و نرخ معادل رشد فقر  (PPGI) با شاخص رشد حامی فقر   2006-2014در دوره  نیز  کشور ایران  

  امی فقرا دانست طور نسبی حرشد را در کشورهای اسالمی بهطورکلی  بهتوان  نمیتوجه به نتایج تحقیق    باکه  محققین این مطالعه معتقدند  
(Behboudi, hydranlv & Panahi, 2020 .) 
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 ها و داده   روش تحقیق  -4
 آمار و اطالعات پژوهش  -1-4

  داشته   آن  بر  را  ما  که  چهباشد. آنمی  1393- 1384هایی که در این مطالعه مورداستفاده قرارگرفته است، اطالعات بودجه خانوار طی دوره  داده
که در اطالعات بودجه خانوار    های مختلف درزمینه چگونگی فقر و توزیع درآمد استکنیم؛ امکان محاسبه شاخصاطالعات استفاده    این  از   تا

 است.  شدهبررسی استفادهرو در این مطالعه از اطالعات بودجه خانوار برای جامعه تحتموجود است. ازاین

 الگوی برآورد مدل  -2-4
هر شاخص فقر را تابعی از پارامترهای مختلف مثل خط فقر، میانگین درآمد سرانه و    توانیم  ،موجود  مبانی نظری و تجربی  گرفتن  نظر  دربا  

ً توزیع در نظر گرفت،  شاخص مطالعه حاضر شاخص فقر    در خواهد شد.    موردنظرتغییر هر یک از این پارامترها منجر به تغییر شاخص    مسلما
 شود: شکل زیر محاسبه می د که بهباشموردنظر در بخش مقایسه فقر و نابرابری، شاخص سن می

(7)                     𝑃 = 𝐴 ∑ 𝑔𝑖(𝑞 + 1 − 𝑖)
𝑞
𝑖=1 

 صورت زیر تعریف کرد: توان فرمول عمومی شاخص سن را بهبسط رابطه فوق می  و  با

(8)                              𝑃 = 𝐻 [1 − (1 − 𝐼) (1 − 𝐺 (
𝑞

𝑞+1
))]                                                                                                                                         

 به شکل زیر نوشت:  توانیمی بزرگ این رابطه را ها نمونهبرای  𝑞که با بزرگ شدن  
(9)                           𝑃 = 𝐻[𝐼 + (1 − 𝐼)𝐺]                                                                                                                                                             

 : دانست  موردنظرشاخص فقر  را   طورکلی به اگراما در بخش تجزیه فقر 
(10)                            𝜃 = 𝑓(𝑧, 𝜇𝑖 , 𝑚)                                                                                                                                                                     

در حالت کلی    تغییرات این شاخصگاه  باشد، آنمبین پارامتر نابرابری    mو پارامتر    موردنظرمیانگین درآمد استان    µiنماد خط فقر،    zکه  
 : شود زیر تعریف می  صورتبه
(11 )             𝑑𝜃 =

𝜕𝜃

𝜕𝜇
𝑑𝜇 +

𝜕𝜃

𝜕𝑚
𝑑𝑚                   

 صورت زیر نشان داد: ص کلی فقر را بهشاخ  تواندرنهایت می
(12 )                    θ = θ(z, μ, L(P))   

   .باشد  لورنز  منحنی   L(P) و   درآمدها  میانگین  μ  فقر  خط z رابطه این در که
و منحنی لورنز     2µو در سال آخر با میانگین درآمد  𝐿1(𝑃)   لورنزو منحنی   1µکه  توزیع درآمد در سال اول با میانگین درآمد  آنگاه درصورتی

𝐿2(𝑃)  ،باشد𝑃12  شود: ، که به شکل زیر محاسبه می خواهد بوددهنده تغییرات فقر بین دو دوره نشان 
(13 )         P12 = ln [θ (z, μ2 , L2 (P))] − [θ (z, μ1 , L1 (P))]  

 نابرابري  و  درآمد  بر  اقتصادي  رشد  اثرات  است   الزم  فقر  بر  اقتصادي  رشد  تأثیر  میزان  تعیین  برای  شد،  مطرح  نیز  نظری  مبانی  در  چنانکه
  حساسيت   از   حاکی   هاسهم  این  از   یک   هر   در  تغيير.  شودمی  تفکیک  نابرابري   و  رشد   سهم  دو   به  فقر   شاخص  در  تغيير  لذا   شوند،   تجزیه   درآمدي 

  اثر :  کرد  بررسی  مجرا  دو  این  از  را  فقر  بر  اقتصادی  رشد  اثر  توانمی  لذا.  است  درآمدي  نابرابري  و  متوسط  درآمد  تغييرات  به  نسبت  فقر  اندازه
  واقع   درآمد  توزیع   در  تغییر  مسیر  از  که  توزیعی  اثر   یا  غیرمستقیم  اثر   و  گیردبرمی  در  را  فقر  کاهش   از  رشد  سهم   که  درآمدی  اثر  یا  مستقیم

 دهد. می نشان  را فقر  کاهش  بر نابرابری سهم و  گرددمی
نابرابری تفکیک کرد.   ن یبتوان تغییرات فقر  ( می2000از روش تجزیه فقر کاکوانی )بااستفاده  رو  ازاین اثر رشد و اثر  دو دوره  را به 

را مدنظر گرفته و تغییرات توزیع درآمد را ثابت در نظر گرفت. در این حالت نسبت تغییر در  فقر بین  سهم رشد بر فقر    بار کی که یاگونهبه
دهد که از طریق رابطه زیر  دو دوره، زمانی که میانگین درآمد تغییر کند ولی توزیع نسبی درآمد ثابت باقی بماند، اثر رشد خالص را نشان می

 شود: محاسبه می



 

 70 های ایران(مطالعه موردی استان)گیری سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر اندازه

 

(14)                         𝐺12 =
1

2
[ln(θ (z, μ2 , L1 (P)) − ln(θ (z,μ1 , L1 (P)) + ln(θ (z,μ2 , L2 (P)) − ln(θ (z,μ1 , L2 (P))] 

به  اثر نابرابری خالص، نسبت تغییر در فقر است زمانی که توزیع درآمد تغییر کند ولی میانگین درآمد ثابت باقی بماند، که به شکل زیر محاس 
 شود: می

(15)                 I12 =
1

2
[ln(θ (z, μ1 , L2 (P)) − ln(θ (z, μ1 , L1 (P)) + ln(θ (z,μ2 , L2 (P)) − ln(θ (z,μ1 , L1 (P))  

های کل، درآمدی و توزیعی نسبت به رشد اقتصادی عالوه بر  های فقر و کششالزم به ذکر است که برای به دست آوردن شاخص
θمحاسبه میزان فقر در ابتدای دوره   (z, μ1 , L1 (P))    و انتهای دورهθ (z, μ2 , L2 (P))    باید به محاسبه دو مقدار انتزاعیθ (z, μ1 , L2 (P))    و

θ (z, μ2 , L1 (P))    پرداخت. برای محاسبه فرمول تابعθ   ابتدا باید مقادیرμ , L (P)   ده و سپس فرمول عمومی تابع  را به دست آورθ    را استخراج
که عالوه بر سختی    خواهند شد  محاسبهبدین ترتیب عالوه بر دو میزان واقعی فقر در ابتدا و انتهای دوره، دو میزان انتزاعی الزم نیز    و  ؛کرد

 به روش زیر نیز عمل کرد؛  توانیملذا باشد. می Povcalnetی تخصصی همچون  افزارهانرممسیر و باال رفتن اشتباه نیازمند استفاده از 
𝑋1اگر   = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]   بردار درآمد در ابتدای دوره باشد و𝑋2 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]  بردار درآمد در انتهای دوره باشد، خواهیم داشت؛ 

 : دوره فقر در ابتدای 
(16)           𝑓(𝑧, 𝑋1) = 𝜃(z, μ(𝑋1), L (𝑋1))  

 : دوره فقر در انتهای 
(17)           𝑓(𝑧, 𝑋2) = 𝜃(z, μ(𝑋2), L (𝑋2))            

 گردند؛ همچنین دو مقدار انتزاعی الزم نیز به شکل زیر تعیین می 
 فقر در حالتی که تنها توزیع درآمدها تغییر کند ولی میانگین درآمدها ثابت باقی بماند: 

(18)            𝑓(𝑧, 𝑋12) = 𝜃(z, μ(𝑋1), L (𝑋2))  
 که تنها میانگین درآمدها تغییر کند ولی توزیع درآمدها ثابت باقی بماند: فقر درحالتی 

(19)           𝑓(𝑧, 𝑋21) = 𝜃(z, μ(𝑋2), L (𝑋1))  
(20)               𝑋12 = 𝑓−1𝜃(z, μ(𝑋1), L (𝑋2))  
(21 )               𝑋21 = 𝑓−1𝜃(z, μ(𝑋2), L (𝑋1))  

,𝑓(𝑧با استفاده از توابع عمومی فقر    𝜃تابع    حال بدون نیاز به فرمول 𝑥)    و مشخص بودن مقادیر بردارهای𝑋1،   𝑋 2  ،𝑋12    و𝑋21    محاسبه تمامی
 ها مقدور خواهد بود.  ها و کششمقادیر حقیقی و انتزاعی فقر الزم برای محاسبه شاخص

 به محاسبه هریک از این دو اثر پرداخته خواهد شد.  در ادامه

 های تحقیق یافته  -5
  و فقر کاهش در ینابرابر و  رشد سهم یبرا آمدهدستبه ریمقاد به با توجه کشور  یهااستان است، شدهداده شیمان 1جدول   در که  طورهمان
است، بهترین وضعیت در کاهش    شدهدادهچنانکه در گروه پنجم جدول نمایش    1384-97طی دوره   .اند شده  بندیطبقه  گروه  5 در  کل،  اثرات 

است،    دادهرخی که هم وضعیت درآمدی به نفع فقرا تغییر کرده است و هم افزایش میانگین درآمدها  صورت  بهفقر مربوط به استان یزد است  
  از   چهارم  گروه  در  چنانکهگشته است.    087/0و درنهایت منجر به کاهش فقر به میزان  اند  و این دو اثر هردو در یک راستا کاهنده فقر بوده

.  ابدییمهای کشور طی دوره تحت بررسی به استان البرز اختصاص  ، دومین رتبه در کاهش فقر در میان استاناست  شدهداده   نشان  1جدول 
در این استان اگرچه وضعیت درآمدی به زیان فقرا عمل کرده است و با کاهش میانگین درآمدها، سهم درآمدی حاکی از افزایش فقر است،  

 گشته است.   02/0آثار سهم درآمدی را از بین برده و درنهایت منجر به کاهش فقر به میزان   بهبود در وضعیت توزیع درآمدها وجودنیباا
، بوشهر، سمنان، هرمزگان،  راحمد یبو  و  غربی، کرمان، ایالم، کهگیلویه  شرقی، آذربایجان  های مرکزی، مازندران، آذربایجاندر استان

  درآمدها ی بوده است که باوجود افزایش در میانگین درآمد، وضعیت توزیع  اگونهبهجنوبی و کردستان شرایط    اردبیل، قزوین، گلستان، خراسان
تمام آثار مثبت سهم درآمدی را از بین برده است بلکه درنهایت توانسته است فقر را نیز افزایش دهد و اثر درآمدی تنها کمی از آن را    تنهانه

  ت ی درنهاشکل بوده است تنها با این تفاوت که    نی هم  بهوی، اصفهان و زنجان نیز  رض   های کرمانشاه، خراسانخنثی کرده است. وضعیت استان
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ً گفت اثر درآمدی و اثر توزیعی    توانیم% بوده است. چنانکه حتی  1اثر کل بسیار اندک و حتی کمتر از   و فقر    اندکردهیکدیگر را خنثی    کامال
 تغییر چشمگیری نداشته است. 

بختیاری، لرستان، تهران، قم،    و  های گیالن، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحالبه استان  شودیمبدترین وضعیت طی دوره مربوط  
و منتج به افزایش    اندکردههر دو اثر درآمدی و توزیعی در یک راستا و به زیان فقرا عمل    کهیطوربهبلوچستان    و  شمالی و سیستان  خراسان

  :دهدیمخالصه نشان   صورتبهتایج محاسبات را ن 1جدول   . اندگشتهفقر 
 

 1384-97های ایران طی دوره  فقر استان  کاهش  در  نابرابری و  رشد سهم  . 1جدول  
 مأخذ: محاسبات تحقیق                                               

Table  1.  The contribution of income and inequality in poverty decrease in Iran Provinces over the period 2004-2018 
Source: Research calculations 
 

 استان  نتیجه 
 سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر 

 اثرات کل 
 نابرابری  رشد میانگین درآمد 

 گروه اول 

اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث  
 اند.افزایش آن شده 

 186/0 177/0 008/0 گیالن 
 13/0 083/0 047/0 خوزستان 

 181/0 169/0 012/0 فارس 
 21/0 183/0 026/0 همدان 

 088/0 044/0 044/0 چهارمحال و بختیاری
 292/0 212/0 08/0 لرستان

 129/0 095/0 033/0 تهران 
 108/0 101/0 007/0 قم

 049/0 018/0 03/0 خراسان شمالی
 182/0 151/0 031/0 سیستان و بلوچستان 

 گروه دوم 

درآمدها   توزیع  وضعیت  اما  است  داده  کاهش  را  فقر  درآمدی  اثر 
ی تغییر کرده که این اثر مثبت را از بین برده و فقر را به میزان  اگونه به 

 %( افزایش داده است. 1اندکی )کمتر از  

 017/0 063/0 -046/0 کرمانشاه
 036/0 086/0 -05/0 خراسان رضوی 

 09/0 15/0 -06/0 اصفهان 
 06/0 07/0 -01/0 زنجان

 گروه سوم 

درآمدها   توزیع  وضعیت  اما  است  داده  کاهش  را  فقر  درآمدی  اثر 
ی تغییر کرده که این اثر مثبت را از بین برده و فقر را افزایش  اگونه به 

 داده است.

 204/0 261/0 -05/0 مرکزی 
 135/0 196/0 -06/0 مازندران 

 162/0 173/0 -011/0 آذربایجان شرقی 
 353/0 447/0 - 094/0 آذربایجان غربی 

 414/0 431/0 -01/0 کرمان 
 424/0 467/0 -042/0 ایالم 

 156/0 243/0 - 087/0 کهگیلویه و بویراحمد 
 318/0 328/0 -01/0 بوشهر 
 222/0 269/0 -047/0 سمنان

 255/0 286/0 - 031/0 هرمزگان 
 29/0 351/0 -061/0 اردبیل 
 / 282 368/0 -085/0 قزوین 

 104/0 13/0 -025/0 گلستان 
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 282/0 302/0 - 019/0 خراسان جنوبی 
 202/0 267/0 -065/0 کردستان 

 گروه چهارم 
کاهش  دوره  طی  درآمدها  توزیع  میانگین  وضعیت  بهبود  اما  یافته 

تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده بلکه فقر را نیز  درآمدها نه 
 کاهش داده است.

 -02/0 - 043/0 023/0 البرز

 گروه پنجم
هر دو اثر درآمدی و توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و  

 - 087/0 -048/0 - 039/0 یزد . اندگشته منجر به کاهش فقر 

 
 

 
 

 1384-97های ایران طی دوره  استان سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر در  . 1نمودار  
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Figure 1  .The contribution of income and inequality in poverty decrease in Iran Provinces over the period 2004-2018 
Source: Research calculations 
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مشخص است بیشترین سهم درآمدی در کاهش فقر مربوط به استان آذربایجان غربی و کمترین سهم مربوط به استان    نیز  1نمودار  در   چنانکه  
یشترین سهم درآمدی در افزایش فقر  هایی که سهم درآمدی به زیان فقرا بوده و فقر را افزایش داده است، بزنجان است و در میان استان

مربوط به استان لرستان و کمترین آن مربوط به استان قم است. اما بیشترین سهم توزیعی در کاهش فقر به استان یزد اختصاص دارد و  
هم نابرابری در افزایش  هایی که سهم نابرابری فزاینده فقر بوده بیشترین سکمترین سهم در کاهش فقر در استان البرز است و در میان استان

 داده و کمترین سهم آن مربوط به استان خراسان شمالی است. فقر در استان ایالم رخ
 

 
 1384-93های ایران طی دوره  نمایش اثر کل کاهش فقر به تفکیک استان . 1شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
graph 1.The total effect of poverty reduction in Iran Provinces over the period 2004-2018 

Source: Research calculations 
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 1384- 93های ایران طی دوره  تفکیک استان تغییرات رشد درآمد، نرخ فقر و نابرابری به   . 2نمودار  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 2  .  The changes of income, poverty rate and inequality in Iran Provinces over the period 2004-2018 

Source: Research calculations 
 

شده  داده  نمایش  ایران  هایاستان  برای  به تفکیک  درآمدها  میانگین  رشد  و  نابرابری  فقر،  نرخ  تغییرات  روند  شود،می  مالحظه  2نمودار    در  چنانکه
  تنها  این  اما .  اند بوده  هم   جهت   در خالف   درآمدها   میانگین  رشد  و   فقر  نرخ   تغییرات   روند  رودمی  انتظار   که   طورهمان  ها استان  از   برخی  در .  است 
  که   زمانی.  باشد  کرده  سپری  را  کمی  بسیار  افزایشی  تغییرات   با  یا  یکنواخت  روند  اینکه  یا  و  باشد  یافتهکاهش  یا  نابرابری  که  است  زمانی  برای

  توضیحات  چنانکه.  گشته است  درآمدها  میانگین  رشد  و  فقر  نرخ  بین  ارتباط  زدن  برهم  باعث  است  بوده  بیشتری  افزایشی  تغییرات  دارای  نابرابری
 . است  برقرار نیز اینجا در مربوطه بندیگروه همچنان شد، ذکر نیز  1جدول   در آن
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 و پیشنهادات   گیری نتیجه  -6
یابی برای آن حائز اهمیت است. با  بررسی این موضوع و چارهزندگی بشر است،    مشکالتترین  نکه امروزه فقر یکی از مهمای  در نظر داشتن ا  ب

توان دریافت که نقش  های موجود در این زمینه می بررسی و تحلیل تئوری توجه به مطالعات فراوانی که در این زمینه صورت پذیرفته است و با  
که   جوامعیهای اخیر  . طی دههگذاردمی فقرا از رشد تأثیر    هم بر میزان منتفع شدن، اما نابرابری  توجه است در کاهش فقر از بسیار قابل  رشد

تنهایی قادر به  . چراکه رشد اقتصادی بهاندمؤثر عمل کردهکاهش فقر    در  اندداشته  توجه  کاهش نابرابری تصادی و  قرشد ا   موضوعبه هر دو  
  درآمد   توزیع   این  بر   عالوهاما    خانوارهاست  درآمد  افزایش   شودمی  فقر  کاهش   سبب  آنچه   اقتصادی  رشد  درروند  اگرچه  کاهش فقر نخواهد بود

رشد اقتصادی از دو کانال رشد میانگین درآمدها و وضعیت    .شوند  نتفعم  رشد  از  نیز  فقیر  خانوارهای  که  باشد  ایگونهبه  باید  نیز  خانوارها  بین
  قرار وتحلیل  بر فقر موردبررسی و تجزیه  میانگین درآمدهاتأثیر هر دو عامل توزیع درآمد و رشد  گذارد، لذا باید  توزیع درآمدها بر فقر تأثیر می

با محاسبه   رونی ازارشد« را تعیین خواهد کرد.    جهیدرنتراستای تغییرات »فقر   عنوان شد برآیند دو اثر توزیعی و درآمدی بر فقر کهچنان. ردیگ
ترین هدف رشد و توسعه  توان به تعیین فقرزدا بودن یا نبودن رشد پرداخت. بر این اساس و با عنایت به مهماثرات توزیعی و درآمدی می

فقر و فقرزدایی    درروندتغییر    ازنظر  1384-97های ایران طی دوره  تعیین وضعیت استان  باهدفاقتصادی، مبنی بر کاهش فقر، این مطالعه  
بندی مربوط  بندی کرد. یک گروه از این طبقهگروه طبقه  5های کشور را در  استان  توانیمآمده  دست. طبق نتایج بهاست   گرفتهرشد صورت  

گیرد که هر دو اثر  قرار می  یزد  . در این گروه استاناست   شدهبه حالتی که هم سهم رشد و هم سهم نابرابری منجر به کاهش فقر    شودیم
اند. در گروه دیگری که تنها استان البرز در آن جای توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته درآمدی و  

تنها آثار منفی کاهش  ، سهم رشد فزاینده فقر و سهم نابرابری کاهنده فقر بوده است اما سهم نابرابری بر سهم رشد غلبه کرده و نه رد یگیم
است. در دیگر گروه سهم رشد و سهم نابرابری هر دو در یک راستا    افتهنیز ی  شا را خنثی کرده است بلکه درنهایت فقر کاه میانگین درآمده

  و   شمالی و سیستان  بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان  و   های گیالن، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال . استانباشد یمفزاینده فقر  
اند.  . بدین معنا که اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن شدهدنر یگیمای  بلوچستان در این گروه ج

های کشور جای دارند.  بندی، سهم رشد کاهنده فقر و سهم نابرابری فزاینده فقر بوده است، سایر استاناما در دو گروه باقیمانده از این طبقه
درمجموع   و  برده بین از  را مثبت  اثر این که کرده  تغییر  ایگونهبه درآمدها توزیع  وضعیت  اما  است داده کاهش  را فقر  آمدیدر  در این گروه اثر

گیرند، افزایش در  رضوی، اصفهان و زنجان در آن قرار می  های کرمانشاه، خراسان ی از این دو که استان کیدرحال  بااین  . یافته استافزایش  فقر
اند و فقر تغییر چشمگیری نداشته  توان گفت دو اثر نابرابری و درآمدی یکدیگر را خنثی کردهکه مینحویمقدار بسیار ناچیزی است، بهفقر به  
 است.  

یافته است که البته این نتیجه مؤید سایر  های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهشکنید تنها در تعداد کمی از استانچنانکه مالحظه می  
های کشور را به تفکیک  ای را یافت که تمام استانتوان مطالعهباشد. اگرچه نمیآمده از مطالعات داخلی در این زمینه میدستایج بهنت

اند به حد کافی مؤثر باشند. چنانکه در  های فقرزدایی نتوانستهن است که برنامه ها حاکی از آموردبررسی قرار داده باشد. اما نتایج کلی آن 
های اخیر با کند شدن روند رشد اقتصادی،  پیشینه تحقیق نیز بدان اشاره شد مطالعه اشرفی و همکاران نیز حاکی از آن است که در سال

های توسعه اول تا چهارم برنامه  اند که طی برنامههمچنین راغفر و همکاران نیز به این نتیجه رسیده   و  است فقر ظهور بیشتری داشته  
 هش فقر و نابرابری در کشور وجود نداشته است. منسجمی برای کا

نتایج تحقیق تبیین میلذا جهت کاهش فقر در کشور همان باید  گونه که  نیز توضیح داده شد  افزایشدو  نماید و قبالً  رشد    سیاست اصلی 
های  شود تا سیاستپیشنهاد می  ن یا   بر  در دستور کار قرار گیرد و عالوه  گذاراناستیس کاهش نابرابری در کشور توسط متولیان و  تصادی و  قا

 در دستور کار قرار گیرد: شدهاشارهذیل نیز در کنار دو سیاست کلی 
  حمايتي،   هايسياست   تدوین  لزوم   خورد، می  چشم  به  ها استان  عموم   در  بررسی  تحت  دوره   طی   درآمدی  نابرابری  افزایش   اینکه  به  با توجه 

 .  است اهمیت  حائز فقر  و نابرابری کاهش  جهت  کشور،  مختلف  مناطق در متناسب،  مالیاتی  و  ايبودجه تجاري، 
  به  مناطق   بومی  و   اجتماعی   و  اقتصادی  شرایط   اساس  بر   که  کشور   مختلف  مناطق  در  نابرابری  و   فقر   کاهش  جهت   مشخص  استراتژی   تدوین 

 .گردد  تبیین  تفکیک
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  کاهش   یراستا  در  هدف  هایگروه  به  نقدی  غیر  و   نقدی  هایکمک  و  هاارانهی  پرداخت  همچون  حمایتی  هایسیاست   هدفمند  و  دقیق  اجرای 
 . است  تیاهم حائز ینابرابر

 

 . شودلفان را مساعدت نمودند، قدردانی میؤ از تمام افراد و موسساتی که در انجام این تحقیق م: قدردانی
Acknowledgments: Acknowledgments may be made to individuals or institutions that have 
made an important contribution. 

 .کنند که در انتشار مقاله ارائه شده تضاد منافعی وجود نداردمی  اعالمنویسندگان مقاله  : تضاد منافع
Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest. 

 اند. و انتشار این مقاله دریافت نکردههیچگونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف  اهنویسنده : منابع مالی
Funding: The authors received no financial support for the research, authorship, and publication of this 
article.  
  

Reference 
Afghah, S., & Ghanavatifar, T. (2009). Measurement of Poverty Intensity in Khuzestan Province During 1997-2006. 

Journal of economy and regional development, 6(21), 111-126. (in Persian) 

Ashraf, S., Behbudi, D., Vaez Mahdavi, M., & Panahi, H. (2019). The Triangular Relationship between Poverty, 

Inequality and Growth in Iran during the Development Plans. Social Welfare Quarterly, Vol 18, winter 2018, No 

71. (in Persian) 

Behboudi, D., Alaei hydranlv, M., Panahi, H. (2020). Measuring and Comparing the Degree of Pro-Poor Growth in 

Islamic Countries oach. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17(3), 91-115. doi: 

10.22055/jqe.2019.28419.2028. (in Persian) 

Besley, T., Burgess, R., & Esteve-Volart, B. (2004). Operationalizing Pro-Poor Growth: A Case Study on India. Prepared 

as part of the Operationalizing Pro-Poor Growth research program. Processed. World Bank, Washington, DC. 

Bourguignon, François (2004) : The Poverty-growth-inequality triangle, Working Paper, No. 125, Indian Council for 

Research on International Economic Relations (ICRIER), New Delhi . 

Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). Notes and comments a class of decomposable poverty measure. 

Econometrica, Vol. 52 No 

Jmurova, A. (2017). Pro-Poor Growth: Definition Measurement  and Policy Issues. Munich Personal RePEc Archive 

Paper No.85397. 

Kakwani, N. and H. Son. 2008. Poverty Equivalent Growth Rate. Review of Income and Wealth, 54(4): 643–655. 

Kakwani, N., &E. Pernia. (2000). What Is Pro-Poor Growth?. Asian Development Review, Vol.18 No.1 pp.1-16 ref.14 

Kakwani, N., Khandker, S., & Son, H. (2004). Pro-poor Growth: Concepts and Measurements with Country Case Studies.  

UNDP International Poverty Center, IPC Working Paper No 1 

Karimi, M., Delangizan, S., & Heshmati Dayari E. (2018). Pro-Poor Growth In Selected Iranian Provinces. quartery 

journal of Economic Research and Policies, Volume 26, Issue 85. (in Persian) 

Karimi, M., Delangizan, S., & Heshmati Dayari E. (2018). Pro-Poor Growth: Noor elm published. (in Persian) 

LoBue, M., & Palmisano, F. (2019). The individual Pverty Incidence of growth. Wider Working Paper, Vol.82, No.6, 

PP1295-1331 . 

Mansouri, S., & Afgheh, S. (2018). The Dynamic Estimating Poverty line of Urban Income groups by Using Extended 

Linear Expenditure System (ELES) (Panel data Approach). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(1), 

63-85. (in Persian) 

Momeni, F., Yousefi, M., & Mobarak, A. (2010). Determinants of Growth, Labour Productivity and Poverty in Rural 

Areas of Iran. Journal of Rural Research, 1(1), 99-121. (in Persian) 

Parvin, S. (2015). The Role of Middle Class in Economic Growth. Economics Research, 15(56), 1-42. (in Persian) 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14680084/2020/82/6


 الهام حشمتي دایاری  سهراب دل انگیزان و، محمد شریف کریمي 77

 77- 63(  1) 18   1400بهار های اقتصادی سابق(  ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

 

Raghfar, H., Babapour, M., & Yazdanpanah, M. (2016). Survey on the Relationship between Economic Growth, Poverty, 

and Inequality in Iran during Five-Year Development Plan. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(16), 

59-79. (in Persian) 

Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. Economic Letters, Vol.78, No.1, PP.93-99. 

Sharifinia, Z., Moshiri, R., & Alihosseini, A. (2010). The Role of Rural Poverty on Sustainable Development (Destroying 

the Environment: Pasture) Case Study: Poshteab District of the Township of Zabol. territory, 7(No 26), 15-30. (in 

Persian) 

Thorbecke, E., Foster, J., & Greer, J. (1984). Notes and Comments: A Class of Decomposable Poverty Measures. 

Econometrica, 52, 761-765. 

Timmer, P. (2018). Pro-Poor Growth in Indonesia. Wider Working Paper 2018/103. 
Todaro, M.P., Smith, S.C., (2011). Economic Development (11th Edition). The Pearson Series in Economics - Prentice Hall 


