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14/7/1394تاریخ پذیرش:  ،19/9/1393دریافت: تاریخ   

 چکيده

 یبارا  اثاربخش  یهاا  استیس یاست. طراح یبخش عموم یها استیس از اهمّ ییزدا فقر یها برنامه
و  یبررسا خانوارهاسات.   یاجتمااع  -یاقتصااد  یها یژگیو یتحول زمان ازمند شناختین ییفقرزدا
رات فقار در  ییا تغ سنجش مستلزمفقر  ةدر حوز یتیخاص حما یها و برنامه ها استیس آثار یابیارز

 ران اسات. تفااوت   یا ا یاقتصاددر مباحث  دیجد یمفهوم یمبحث تحرک درآمد. استطول زمان 
ن افاراد  یدر با  یبرابر وجودآمدن نا به موجبمختلف  یا خانوارهایافراد  یاجتماع -یط اقتصادیشرا

منجار  درآماد   عیا توز رِییا فقار و تغ  یریا گ باه شا     ییهاا  یبر ن نابرایبروز چن شود.  میآن جامعه 
 یالگاو  از استفاده . بااستدر ایران فقر بر  یتحرک درآمد ریتأث ین پژوهش بررسیا هدفشود.   یم

 1392ا   1363 یها سال یها داده یریکارگ به با و یعیتوز یها وقفه با یونیرگرس خود یاقتصادسنج
 و یمنف یاثر یتحرک درآمد بلندمدت در که استاز آن  یحاک جیشد. نتا یبررسموضوع پژوهش 

 عادم  از 52/0حدود سال  هر در داد نشان خطا حیتصح ةجمل بیضر است؛  هدگذار بر فقر دار یمعن

 .است  شده  یتعد بلندمدت تعادل به یابی دست یبرا مدت کوتاه تعادل

 JEL: D31, I32, O12 يبند طبقه

 .فقر ،یدرآمد تحرک ران،یا ،یعیتوز یها وقفه با خودبازگشت یالگو :يديکل يها واژه

 

                                                 
*

   09188127467تلفن:  مسئول، سندةینو 

mailto:Fotros@basu.ac.ir
mailto:H_shahbazi65@yahoo.com
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 مقدمه

)مانناد  عواما  مارثر    ی ا مطالعهچنین کند.  میمطالعه  رانیدر ارا  فقر ییایپو طالعهمن یا

رد. تحارک  یا گ مای  درنظردر طول زمان را  فقر ةدیبر پدا نوع اشتغال خانوارها( ی ی اریب

مرباو    یدرآماد  یهاا  گاروه  یاجتمااع  -یاقتصااد  ت یوضاع  یِکه به دگرگاون  ،یددرآم

، یشاغل  یهاا  جمله فرصت ها از فرصت یو نابرابر یبرابر زانیاست که م یاریشود، مع یم

 کناد  یم یریگ ک جامعه اندازهیرا در  یت خانوادگیموقعو ، یا مصرفی ی، درآمدیلیتحص

 موجاابا خانوارهااا یااافااراد  یاجتماااع -یط اقتصااادیشاارا (. تفاااوت 2006 ،1یم نااز)

فقار   یریگ به ش   ییها یبر ن نابرایبروز چن شود.  مین افراد یدر ب یبرابر وجودآمدن نا به

 (.1391 ،باباپورراغفر و ) شود  یممنجر درآمد  عیتوز رِییو تغ

ا یا ت افاراد  یوضاع  یبررسا  یبارا  یبیترک یها داده ،توسعه  حال در ی در اغلب کشورها

 یار کوتااه یبس ةدور برایا فقط یزمان وجود ندارد  یمختلف نسبت به فقر در ط یخانوارها

 یبررسا  یموجودناد. بارا  شاتر کشاورها   یمعماوً  در ب  یمقطعا  یها داده ،اما .استموجود 

رناد. باا   یگ یکماک ما   یمقطعا  یهاا  از دادهن امحققا  ،مختلاف  یخانوارها یات افراد یوضع

زماان   یخانوارها را در ط یااز افراد  یتصادف ةک نمونیتوان  یم یمقطع یها استفاده از داده

 یاز خانوارهاا را در طا   یمشخصا  ةها مجموع ن دادهیتوان با استفاده از ا یاما نم ،دنبال کرد

 یبا یترک شابه  یهاا  تاوان از داده  یما  ،ن مشا   یا رفع ا ی. برادکر یبررس یمتوال یها سال

از  ییهاا  نسا   2ت رارشاده  یمقطع یها با استفاده از داده یبیترک شبه رد یاستفاده کرد. رو

 3عمل رد هار نسا    یابین روش ردیا یژگیکند. و یجاد میزمان ا یخانوارها را در ط یاافراد 

 .استدر طول زمان 

چوب نظاری  چاار  نخسات،  سات: ا  دهی شده سازمان سان دینب طالعهماین های  بخش

شاود.   مای  معرفای موضوع  ایندر  پیشینمطالعات برخی از  ،سپس .شود تحقیق بیان می

و سارانجام   ،مدل ماورد اساتفاده تشاریح، اجارا     ،شناسی تحقیق  معرفی روش بادر ادامه، 

 .شود مطالعه بررسی مینتایج 

                                                 
1. Mackenzie 

2. Repeated Cross Section 

3 . Cohort .اند گروهی از افراد که حداق  در یک صفت مثال  سال تولد مشترک   
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 چارچوب نظري

ت یا محروم .اسات  یت از ام اناات زنادگ  یمحروم یفقر نوع ،(1981) 1سن ایآمارت از دید

 یک بررسا یا در . متفااوت اسات   مختلف یها ها و زمان است که در م ان ینسب یمفهوم

خود باه   یشود. فقر درآمد یم میتقس یتیو فقر قابل یفقر به دو نوع فقر درآمد ،یمفهوم

 یمفهاوم  یتیقابل فقرِ ،اما .یفقر مطلق و فقر نسب :است یریگ اندازه و  انیب  ق قاب یدو طر

نظار    به .دکرمطرح را ت یسن مفهوم قابل ایآمارتبار ن ینخستاست.  یتر از فقر درآمد عام

ارزش کاًها باه نقاش و    ،سنآمارتیا نظر  هاست. از تیت از قابلیمثابه محروم  فقر به وی،

به  یرا از نگاه درآمدد توجه یبا ،نیبنابرا .انسان دارند یازهایاست که در رفع ن یکارکرد

دادن  آنچه مردم واقعا  قادر به انجام یت به معنی. قابلردها معطوف ک تیبر قابل ینگاه مبتن

ط یو شارا  یفارد  یهاا  یژگا یباه و  ا میمختلاف مساتق   یها تیوضع .شود یر میتعب اند آن

 .(1386، یمحمود) دارد یبستگ یطیمح

 يتحرک درآمد

( و 1999) 4(، ساوًن 1998) 3ی(، معصاوم 1992) 2نسونیآت  یتحرک درآمد ةنیزم در

اسات   یمقدار درآماد  ی. تحرک درآمداند انجام دادهی یها یبررس( 1999) 5یو اوک زلدیف

تحارک   ةن حالات مطالعا  یا کناد. در ا  یافت میا چند نقطه از زمان دریکه هر فرد در دو 

شاود. مطالعاات    یز ما یرد متماا یا گ یکه صارفا  بار فقار صاورت ما      یاز مطالعات یدرآمد

 ةمطالعا  یاصال  ینامشاخ  اسات. مبناا    یمقااطع  یبر بررس یگرفته بر فقر مبتن صورت

زماان   یک جامعاه در طا  یمشخ  در  یگروه یا مشابه  یافراد ةمطالع یتحرک درآمد

ع یتوز ةدر نظر گرفته شده است که در آن جامع ی، چارچوبقیدق ةاست. به منظور مطالع

باشاد. فار     n>=1د یا ت اسات و با یتعداد جمع nشود.  یش داده مینما nR با یدرآمد

)nود ش می , ).,x x 1 یفارد  ین باردار واحادها  یا .استه یدر سال اول یبردار درآمد 

ن بردار یدر ا ،شوند. به طور معمول یم یابیدهد که در طول زمان رد یرا نشان م یمشابه

                                                 
1. Amartya Sen 

2. Atkinson 

3. Maasoumi 

4. Solon 

5. Fields & Ok 
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درآماد   نیتار  شیبن به ین سال از کمتریدر اول یافتیبر اساس درآمد در یفرد یواحدها

 یهاا  مشابه در سال یفرد ین است که واحدهاین روند ایشوند. شر  ًزم در ا یمرتب م

n   ،شده انیبر اساس مطالب ب .دشونز حفظ ین یبعد nx (x , .,x R)   1   است. باردار

ny) با یبعد یها در سال یدرآمد (y , )., y 1 شوند. آنچه در مبحاث   یش داده مینما

ن یا ر اسات و ا ییا زماان در حاال تغ   یشود آن است که درآمد فرد در ط یان میتحرک ب

x توسط مدل یتحرک درآمد یدر الگو یعیرات توزییتغ y  ا به یدر دو دوره از زمان

xمدل باشتر یب یزمان یها تر در دوره یطور عموم y z     شود. باه   یم یمعرف

x مدل  ،یطور کل y با m(x, y) چوب، چاار ن یا شود. بر اسااس ا  یش داده میز نماین

n  شاود کاه باه صاورت     یف میوسته تعریپ یشاخ  تحرک تابع

 f : R R 2   اسات. باا

𝑥 راتییا ان کارد تغ یتوان ب یر مین تفسیاستفاده از ا → 𝑦  نسابت باه    یشاتر یتحارک ب

z w دهد، اگار   ینشان م   f x,y f z,w   ةیا ح مختصار نظر یتوضا  یباشاد. بارا 

آن به صاورت   یرات درآمدییشود که تغ یاستفاده م یعدچندبُ یاز حالت یتحرک درآمد

 ر است:یز

   

   

   

, ,

, ,

, ,

x

x y

x z

  


  


  

1 3 1 3

1 3 3 1

1 3 2 2

 

ن یبا  یتحرکا  گوناه  چیه ،نیبنابرا .دهد یرخ نم یرات درآمدییتغ گونه چیه 1 روند در

افاراد کاامال  بار     یاة رات درآماد ثانو ییا روند تغ نیدر ا ،2 روند در. ردیگ یصورت نم ها آن

کاما    یِزمان یِوابستگ ةدهند ن حالت نشانیا ،واقع درد. شو ین مییه تعیاساس درآمد اول

 یهاا  ن حالات یست. در بیشه برقرار نین حالت همیافراد است. ا یةه و ثانوین درآمد اولیب

رات ییا ن حالات تغ یا در ارا یا د، زدار 3نسبت به حالات   یشتریتحرک ب 2، حالت 3و  2

 تر است.یشه بیه نسبت به حالت ثانویدر حالت اول یدرآمد

 و مطلق یتحرک نسب

لادز و  یفدارد ) یار مختلفیم بسیمفاه یو مطلق در مطالعات تحرک اقتصاد یتحرک نسب

از آن است که اغلاب اوقاات    یف و قویدو مفهوم ضع یدارا یتحرک نسب(. 1999 ،یاوک
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ن صورت، تابع یدر ا ،اشاره کند ینسبتا  قو یبه مفهوم یتحرک نسب . اگرشود یاستفاده م

ن یا خواهاد باود کاه در ا     m(x, y) = m(x, y)ن حالت به صاورت یا یشده برا فیتعر

nx,y ε R و,  > 0ها  حالت همةرابطه در    نسابتا    یبه مفهوم یاست. اگر تحرک نسب

 m(x, y)ن حالت به صورت یا یشده برا فین صورت تابع تعریدر ا ،ف اشاره کندیضع

= m(x, y)  0حاًت  همةاست و در< و بوده nx,y ε R یاة نظر ، است. در هر دو حالت 

ک فارد ثابات چاه    یا ، یرات درآماد نساب  ییبا تغ ،شود تا مشخ  شود یت مطرح مینسب

ز اساتفاده  یگر نید یدر موارد یاصطالح تحرک نسباز کند.  یاز تحرک را تجربه م یزانیم

ک یا  ،دگاهیا ن دیکند. بر اساس ا یز اشاره مین ین حالت به تحرک وضعیا ،ال . مثشود یم

ع یا ت او در توزین سال موقعین و آخرین اولیکند اگر در ب یرا تجربه م یفرد تحرک نسب

 ر کند.ییش تغا یدرآمد

 :شود یان میاصطالح تحرک مطلق در سه روش متفاوت ب ،یات تحرک درآمدیدر ادب

ک یا اسات کاه    یسهم یا  یزان درآمد نسبیتحرک مطلق مکه کند  یان مین روش بیاول

ن روش، مفهوم حرکات  یدهد. در ا یاز دست م یا آورد یم دست بهزمان  یفرد ثابت در ط

 درشاود.   یک به مفهوم تحارک مطلاق مطارح ما    ینزد یمفهوم عنوان  به یجهت یدرآمد

د. شاو  یما  اساتفاده  یرات مطلاق درآماد  ییتغزمینة  تحرک مطلق اغلب دراز دوم،  روش

 روش درکناد.   ین مفهوم اشاره ما یبه ا یجهتریغتحرک  ةنیزم درگرفته  مطالعات صورت

دگاه یا ن دیا شاود کاه در ا   یان میب ییها دگاهیتحرک مطلق د یریرناپذییتغ بارةسوم، در

ن حالات  یا کاه در ا  یابد. تاابع ی یش میافزا یمساو زانیم  کیه با یه و ثانویاول یدرآمدها

 .است  m(x, y) = (x+, y+)به صورت ف شدهیتعر

 یبيترک کرد شبهیرو یچارچوب کل

 بار آن  ی. ودکار مطرح  یبیترک شبه یها داده دربارةرا مطالعه ن نخستی( 1985) 1تونید

 یا ار کم است، اما مجموعهیا بسیوجود ندارد  یبیترک یها شتر کشورها دادهیبود که در ب

 ،ت رارشاده  یمقطع یها یتوان با استفاده از بررس یکه م استموجود  یمقطع یها از داده

 ترکیبای  شابه  یهاا  داده ،تاون یدگاه دیا جااد کارد. بار اسااس د    یا ترکیبای  شبه یها داده

                                                 
1. Angus Deaton 
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شانهاد  یاسااس پ  کند. بار  یفراهم م ت رارشده یمقطع یها یرا بر اساس بررس ییها نس 

ساتا در  یا صاورت   به 1 ةساد یمدل خط نخست ،ترکیبی شبه رد یجاد رویا بارةدر تونید

 :شود گرفته مینظر 

(1) 
itit i ity x β μ v   

 ةدهناد  نشاان  itxدهاد  یدر طاول زماان را نشاان ما     شاده  مشااهده افاراد   iس یاند

i.است یحیتوض یرهایمتغ    و  یثابت فرد آثار ةدهند نشانitv بار   بناا . سات جزء خطا

کاه درون هار نسا     از افاراد   یا عناوان مجموعاه    باه  cنسا   اگار  ، یبیترک شبه رد یرو

در طااول زمااان  شااده مشاااهدهف شااود و سااپس از افااراد یااانااد تعر شااده یبنااد طبقااه

 د:یآ یدرم 2 به صورت 1 ةمعادل ،شود یریگ متوسط

(2) 
ctt ct ct     x β μ vcy    

در سطح نس  مطرح  آثارن یا یبعد ةثابت است که در معادل آثار یحاو یاصل ةمعادل

  یا ن دلیا ن حالت به ایا .ستندیثابت ن ند وریثابت در طول زمان متغ آثار ،شود. البته یم

قاارار دارنااد  t در زماان  cاز افاراد کااه درون نساا    یدهااد کاه از تعااداد متفاااوت  یرخ ما 

ر یا ثابات و متغ  آثاار ن پاارامتر  یبا  یجااد همبساتگ  ین امر باه ا یشود. ا یم یریگ نیانگیم

ن یا رفاع ا  یرثابت خواهد باود. بارا  یغ یها نیآن تخم ةجیشود که نت یممنجر  یحیتوض

در  ،ابدیش یهر نس  افزا اگر تعداد مشاهدات در :کند یمطرح م یا هیتون فرضید ،مش  

 ctاز یب خوبیتقر �̅�cن صورت یا   شود: ینوشته م 3به صورت  2 ةمعادل پس، .است 

(3) 
ctt c ctx β μ v                  cy   


 

باه  ن ارا  محققا یا اخ ،اماا  کناد.  یما  یستا بررسیرا به صورت ا ترکیبی شبه رد یرو 3مدل 

 ترکیبای  شابه  ارد  یباا اساتفاده از رو   یریتأخ یرهایا با لحاظ متغیپو یها مدل یدنبال بررس

 بودند.

 4معادلاة  صاورت    که بهد کرا ارائه یپو یتون مدلی( با گسترش کار د1993) 1تیموف

 :است

                                                 
1. Moffitt 
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(4) 
       i t ,ti t ,t i t ,t i t ,t

y βy x γ u   


  1 

که در آن 
 i t ,t

y افاراد   یزا بارا  درون یرهاا یاز متغ شاده  مشاهدهر یمقادi   در زماانt  را

 ریمتغ .دهد ینشان م
 i t ,t

y
1 سات زا درون یرهاا یاز متغ یریتأخر یمقاد .

 i t ,t
x  ر یا متغ

 .کناد  یر مییزمان تغ یاست که در ط ییزا دا  برونیاک
 i t ,t

u  و پاارامتر   سات جازء خطاt 

t,...,  آن  ةکه دامنا  استزمان  ةدهند نشان T  اسات و  1    ,...,  i t N تعاداد  1

شده مادل   ساخته یها کردن نس  دهد. با لحاظ یزمان را نشان م یدر ط شده یبررسافراد 

 شود: یان میب 5 ةمعادل صورت  به

(5)        ,t c t ,t c t ,t c t ,t
y βy γ u

c t
x


  1 

و روش  یتاوان از روش حاداق  مربعاات معماول     یان کرد کاه ما  ین بیهمچن یم نز

 ن تابع استفاده کرد.یتخم یبرا یابزار یها زننده نیتخم

 قيتحق ةنيشيپ

فقار باه روش    ییایا و پو یتحرک درآماد  یبا بررس (2010) یو مجبور یاصفهان یصالح

  ران کاهشیفقر در ا ریاخ ةدند که در چهار دهیجه رسین نتیبه ا یحداق  مربعات معمول

 است. ن بودهییپا یباً و تحرک درآمد یطور نسب  به ینابرابر و افتهی

باا اساتفاده از    یو تحارک درآماد   ،یفقار، ناابرابر   ی( به بررس1391راغفر و باباپور )

 یهاا  ساال  یدند کاه طا  یجه رسین نتیبه ا و ندپرداخت یخط یایپو ترکیبی شبه رد یرو

 است.  ن بودهییار پایبس یو تحرک درآمد ییسرعت همگرا 1390تا  1363

 ه دریدر روسا  یتحارک درآماد   ی( باا بررسا  2012) 1اشاچپ و  یانوا و ال سیوکیآنا ل

ک ساال تحارک   یا که درآمد خانوارها در طاول   گرفتندجه ینت 2005ا  2000 یها سال

 .اسات   داشاته  یتار  عیباً رشد سر ین نسبت به درآمدهاییپا یدرآمدها و داشته یادیز

 یصورت مقطع  به یو نابرابر بودهباً  یدار یطور معن  و مطلق به یتحرک نسب ،نیهمچن

 است.  افتهی  کاهش

                                                 
1. Lukiyanova & Oshchepkov 
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باه   یصاورت خطا    باه  یتحرک مطلق و شارط  یبا بررس (a2006) 1یآنتمن و م نز

دند کاه تحارک   یجاه رسا  ین نتیبه ا ترکیبی شبه رد یو رو یروش حداق  مربعات معمول

 .است  بودهدار  در طول زمان ادامه ینابرابرو  نییک پایمطلق در م ز

با  یرخطیغصورت   فقر به ةو تل یتحرک درآمد یبا بررس (b2006) یم نزآنتمن و 

نشان دادناد   جشانینتادر  یو روش حداق  مربعات معمول ترکیبی شبه رد یرو استفاده از

 یشهر یخانوارهان یدر ب یاند و تحرک درآمد فقر نشده ةها دچار تل از نس  یک چیهکه 

 ن است.ییک پایم ز

  ارد یرو از اساتفاده  باا  یخطا   ارد یرو باا  یدرآماد  تحرک یبررس با( 2006) 2ناوارو

 نیآرژانتا  در مطلاق  تحرک که دیرس جهینت نیا به یابزار یرهایمتغ روش و یبیترک شبه

 زماان  طاول  در یناابرابر  یولا  اسات،   داشته وجود ینابرابر از ییباً سطح و بوده نییپا

ج یج خاود و نتاا  ین نتاا یبا  یا ساه یه مقاطالعا ن مین در ایهمچن یاست. و  ه نبود دار ادامه

شاده   افات ی یان کرد که تحرک مطلاق و شارط  ی( انجام داد و بa2006) یآنتمن و م نز

ر یشت( ب2001ا   1987مشابه ) ةدر دور ی یم ز یخانوارها یبرا یتوسط آنتمن و م نز

ن یدر آرژانتا  یتار  بازر   یتحرک درآماد  تنها نهاز آن است که  یر حاکین مقادیاست. ا

در  یتار  ت رشاد جاامع  یا ظرف ةدهناد  نشاان ر یک وجود دارد، بل اه مقااد  ینسبت به م ز

 ک است.ین نسبت به م زیآرژانت

 مدل ةشناسی و ارائ روش

ا   1363ساال ) سای   زماانی  ساری   یها داده و با استفاده از ARDLروش  به  ین تحلیا

د در شا  ی  بررسا یا ن تحلیا که در ا ییها ریمتغ است.  شده انجامک  کشور  یبرا( 1392

 ست.ا ین فقر و تحرک درآمدیب ةرابط یبررس یبرا یر اصلیمجموع شام  چهار متغ

 گذار بر فقر ريتأث يرهايمتغ یمدل و بررس

پاژوهش  ن یا شده در ا مدل ارائهگذار بر فقر، ریتأث یو اجتماع یبا توجه به عوام  اقتصاد

 :استر یبه صورت ز

                                                 
1. Francisca Antman   & David J. Mckenzie 

2. Ana Inés Navarro 
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 poverty f relative mobility,gini, rate of growth   

فقر شااخ  شادت    یریگ اندازه یها از شاخ  ی ی ةر وابستیمتغ ،شده در مدل ارائه

ن اسات  یفقر ا یها ر شاخ ین شاخ  نسبت به سای  استفاده از ایدل .است (FGT) فقر

فقار باه ماا     ةدیا پد باارة در یکه محاسبات مربو  به عمق و شدت فقار اطالعاات کاامل   

 ؛را تجربه کنند ییشاخ  سرشمار فقر باً یب که مم ن است گروهین ترتیددهد. ب یم

ر خط فقار  یر درست زیکه افراد فق گامی نهن باشد )ییها پا که ش اف فقر در آن  یدر حال

ً   ییمم ن است شاخ  فقر پاا  یبه ع س گروه یا باشند( را تجرباه   یین اماا شا اف باا

ر خاط فقرناد و   یا از فقرا درسات ز  یکه تعداد کمدهد   روی می گامینهن اتفاق یکنند. ا

  یا ه و تحلیا بار تجز  یا مقدماه برند ) یسر م ن از مصرف بهییار پایافراد در سطح بس ةیبق

  (.2005 ،یفقر، بانک جهان

، نارخ رشاد   یاز انواع تحرک درآمد ی ی 1یب تحرک نسبیمستق  به ترت یرهایمتغ

باه   یخطا  ةشاد  مدل ارائه، (2002) 2دریاساس مدل و بر .است ینیب جیو ضر یاقتصاد 

 :است 6معادلة صورت 

(6)   tp α α relative mobility α gini α rate of growth  ε    2 0 1 2 3 

p2= شدت فقر  
relative mobility   تحرک نسبی درآمدی 

rate of growth   نرخ رشد اقتصادی 

gini= ضریب جینی 

εt = یتصادف    جملة خطای 

 يتحرک درآمد یشناس روش

کاردن   ، تحرک مطلق بدون لحاظترکیبی شبه یآمار یها ، با استفاده از دادهبخشن یدر ا

تحرک مطلاق   .شود یبرآورد م (7)معادلة  ریز یونیتحت تابع رگرس ( α) یثابت فرد آثار

چ ین مادل از ها  یا ن ایدر تخما  .ع درآمد ک  اسات یانگر مقدار تحرک خانوارها در توزیب

                                                 
1. relative mobility 

2. Vedder & Gallaway 
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دهاد کاه چاه     ین مدل نشان ما یا .نشده است خانوار استفاده یژگیو یابر یر کنترلیمتغ

 آن نقش دارند. ین مقدار آتییدر تع ییتنها به یو کنون یجار یها مقدار درآمد

(7)      t ,t c t ,t c t ,t
α βy μ

c
y

 
  1 1 

 یای ا همگرایا  یای ر واگرایدرآمد افراد و مسا  یزمان ین مدل مقدار وابستگیبه کمک ا

 ةدیا ن ایار مفهوم تحرک را به این معیا .دشو ین میین تعیانگیمقدار مها نسبت به  درآمد

افاراد را کااهش دهاد و     یطاول زنادگ   یتواند نابرابر یدهد که تحرک م یمثبت سوق م

در  یای عادم همگرا  یانگر ناوع یا ک بیا برابار باا    βمقادار  ها را فراهم کند.  فرصت یبرابر

ن یا ه است. ایبر اساس درآمد اول کامال ه یرات درآمد ثانوییط تغین شرایدرآمدهاست. در ا

 یتحارک درآماد   یانگر نوعیبرابر با صفر ب βست. مقدار یده نیک جامعه پسندیحالت در 

ن معناا کاه افاراد    یدبا  ؛شاود  یبرابر با صفر م یفرصت یط نابرابرین شرایکام  است. در ا

ن حالات در  یبهتار ط ین شارا یا شوند. ا جا جابه شان یدرآمدع یتوانند در توز یم یراحت به

 t ةب درآماد در دور یدهاد. اگار شا    یک جامعاه رخ ما  یدر  ندرت بهک جامعه است که ی

t ةنسبت به درآمد در دور 1 کاه   یین صاورت خانوارهاا  یا ک شاود، در ا یاز  تر کوچک

t ةدرآمد متوسط کمتر در دور یدارا 1   گاران  ینسابت باه د   یتار  عیهستند رشاد سار

زماان کااهش    یر و ثروتمند در طین افراد فقین حالت تفاوت بیتجربه خواهند کرد. در ا

نسابت باه    t ةب درآماد در دور یاگر ش ،اما .(1999 ،1نیمارت ی)بارو و ساً افتیخواهد 

ن افاراد مختلاف رخ   یدر درآماد در با   یای ک شاود، واگرا یاز  تر بزر  t-1 ةدرآمد در دور

ن افاراد  یبا  یزمان اختالف درآمد گذشت بان معناست که یدب یدرآمد ییواگرادهد.  یم

ً   ،ن صورتیش است. در ایدر حال افزا یر و غنیفق در  یو ناابرابر  سات تحارک مطلاق با

ن یغلباه کناد. باه هما     یتواند بر نابرابر ینم یتالش فرد ،اما ،ابدی یزمان استمرار م یط

 جاد کند.یافراد ا ةن همیب یمساو ییها د فرصتیبا یاستیس یها برنامه ،منظور

 ،طین شارا یا درآمدها در طاول زماان اسات. در ا    یواژگون یانگر نوعیب یمنف βمقدار 

افاراد مم ان    یتفااوت درآماد   یابد. گااه ی یزمان کاهش م یدرآمد افراد ثروتمند در ط

با در نظر  ،نیکسب درآمد باشد. بنابرا یافراد برا یشخص ییاز تفاوت در توانا یاست ناش

                                                 
1. Barro   & Sala-i-Martin 



 695  1392 -1363زمانی    تحرک درآمدي بر فقر در ایران، دورۀ تأثيربررسی 

 

 

 

دسات   به یشود و تحرک نسب ین مییتع 8معادلة صورت   ، مدل بهیثابت فرد آثارگرفتن 

 د.یآ یم

(8)      t ,t c t ,t c t ,t
βy μcc

y a
 

  1 1 

کاه باه    ینسل یا یت سالمتیالت، وضعیمانند تفاوت در سطح تحص ،یفرد یها تفاوت

 یافراد را بارا  ییتوانند توانا یها م یژگین ویشود. ا یمنع س م ca در ،اند گرفته  آن تعلق

قارار دهناد.    ریتأثر تحت یشتب یدرآمدها ،جهینت در ،مناسب و یها وردن فرصتآ دست به

 ن درآمد هر نس  است.یانگیتحرک اطراف م یپس تحرک نسب

 2یمتوال یمقطع يها از داده 1یبيترک شبه يها داده ةيته

ناد.  یآ یدست ما  مشخ  به یزمان ةدر باز یمقطع یها ب دادهیاز ترک یمتوال یمقطع یها داده

مقااطع   یزماان  یاز سار  یسااختار  ،یبا یترک یهاا  همانناد داده  ،زیا ها ن ن دادهیدر ابنابراین، 

زماان   یدر طا  یمقطعا  ی، واحادها یبا یترک یهاا  ن تفاوت که در دادهیبا ا ؛شود یمشاهده م

 ،جاه ینت ساتند. در ی ساان ن یزماان   یدر طا  یمقطعا  یها، واحدها ن دادهیدر ا ،اما اند،  سانی

زماان وجاود    یدر ط ی سانیا افراد یوضعیت خانوار  یام ان بررس ،یبیترک یها برخالف داده

تاون و  ینا،، د یبران ساتند. ی ساان ن ی ا لزوما  یزماان  ةشده در هر دور را افراد مصاحبهیز، ندارد

 یهاا    دادهیا تحل یرا برا یخود روش ی( در مطالعات تجرب1985تون )ی( و د1985ش )یریآ

 خانوارهاا  تاک  تک آمار از استفاده یجاه ب ،روش نیا در مطرح کردند. (RCS) یمتوال یمقطع

 .دشو یم یبررس یبند گروه چارچوب در( افراد) خانوارها تیوضع ،(افراد)

 پردازش آمار و اطالعات

ران یا ا یت بانک مرکاز یسا از وب ARDLروش  بان پژوهش یادر مورد استفاده  یها  داده

خاام طارح    یهاا  از داده یفقر و تحرک درآماد  یها شاخ  ةمحاسب یاستخراج شد. برا

 یطا آن را ران یا کاه مرکاز آماار ا    ،خاانوار  یو اجتماع یاقتصاد یها یژگیاز و یریآمارگ

، اساتفاده   کارده  یآور جمع ییو روستا یاطالعات شهر ةیبر پا 1392تا  1363 یها سال

در اساتفاده شاد.    stataافازار   از نارم  accessافزار  ه در نرمیاول یها ش دادهیًپا یشد. برا

                                                 
1. Pseudo Panel 

2. Repeated cross-section (RCS) data 
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ایان مسائله باه صاورت      ؛یی شده استگو کمایران اطالعات مربو  به درآمد افراد دچار 

به  ،شود. به همین سبب خانوار منع س می ةدار بین متوسط درآمد و هزین اختالف معنی

ها  کردن تحلی  های درآمد و برای واقعی نسبت به داده های هزینه دلی  کیفیت بهتر داده

هاای درآماد    های هزینه به جاای داده  شدن مسیر تغییرات نابرابری و فقر از داده و روشن

هاای   دادهایان اسات کاه    خاانوار   ةمهم در مجموعه اطالعات بودجا  ةاستفاده شد. مسئل

خانوار به نوعی به فرد نسبت  ةباید هزین بنابراین،شود.  هزینه در سطح خانوار گزارش می

هاای مقیااس    تاوان از شااخ    مای  معادل خاانوار،  ةسران ةشود. برای تخمین هزین  داده

های متاداولی بارای    روش 2های اقتصادی و توسعه استفاده کرد. سازمان هم اری 1معادل

در این پاژوهش از روش   کرده است؛ های معادل در مطالعات پیشنهاد نمودن هزینه لحاظ

 سااًن و  تعداد بازر   Na که در آن ،استفاده شد (2009) 3شده در هاتون و خندکر ارائه

Nc هاست تعداد بچه: 

 
./

a cAE N ./ N 
85

4  

 یع سان  یشده که توز  مینس  تقسیازده افراد بر اساس سال تولد به  یاطالعات موجود برا

تاا   1305 یهاا  ن ساال یب متولاد یا هاا باه ترت   ن نس یااست.  شده  نییسال تعپنج هر نس  

 یهااا ساان نساا  ،ن مطالعااهیااهسااتند. در ا 1359تااا  1355، ... و 1314تااا  1310، 1309

 یدیا کل ةن تا است.  شده  فیآن نس  در آن سال تعر یسن  ةن بازیانگیسال م ساله در هر پنج

 ةدور یشاود. طا   یمرباو  ما   هاا  مات یر قییروند تغ یگذار ریتأثها به  ت دادهیماه بارةگر درید

ن رو، اساتفاده از ارقاام باه    یاز هما  .اسات   هاا همساان نباوده    مات یر قییا تغ 1392تا  1363

ن مشا  ، اطالعاات   یا رفاع ا  یکننده باشد. بارا  ( مم ن است گمراهی)جار یاسم یها متیق

ت یمات از ساا  یق یهاا  شد. شااخ     یتبد 1390ثابت سال  یها متیبحث به ق مورد یآمار

 .شد  استخراج یمرکزبانک 

 

 

                                                 
1. equivalence scale indices 

2. Organization for Economic Co-operation and Development(OECD) 

3. Haughton & Khandker 
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سال ک فرد بزرگیانه ين خط فقر، ماهييتع يبرا ییسبد غذا .1 جدول  

 روزانه یافتیدر يکالر انهيماه ییغذا سبد مقدار ییمواد غذا

 720 گرم لویک 8 (یتشام  انواع نان سن نان )

 240 گرم لویک 3 درجه دو یبرنج خارج

 20 لوگرمیک 0/7 یماکارون

 40 لوگرمیک 1/5 ینیزم بیس

 40 لوگرمیک 0/6 عدس

 115 یتریل کی ةسیک 7 زهیپاستور یا سهیر کیش

 50 لوگرمیک 3 ماست

 65 لوگرمیک 1/2 گوشت قرمز

 100 لوگرمیک 1/5 دیگوشت سف

 30 عدد 10 مرغ تخم

 20 لوگرمیک 0/45 ریپن

 120 (لوگرمیک 6/36معادل ) واحد 60 (انگور ب، پرتقال،یسوه )یم

 50 لوگرم(یک 6/072معادل ) واحد 60 سبز بر  یها یسبز

 50 (لوگرمیک 6/437معادل ) واحد 60 ها یگر سبزید

 290 یس یس 900 عیروغن ما

 230 لوگرمیک 1 ش ر

 2080  جمع

 1384 ،بهداشتوزارت  ةیخذ: دفتر بهبود تغذمأ

 هاي تحقيق یافته

 ییمانا یبررس يبرا افتهی ميتعم فولر - یکید واحد ةشیر آزمون جینتا

رفات.  صاورت گ  یاصال  یرهاا یمتغ از افتاه ی میتعم فولر - ی ید واحد ةشیر آزمون نخست

 .دهد را نشان میج آن ینتا  2جدول 

ن یای تع یبارا  .ستندیرها در سطح مانا نیشتر متغیانگر آن است که بیب 2ج جدول ینتا

تفاض   افته را دری میفولر تعم - ی ید آزمون دیناچار با نامانا به یرهایمتغ یانباشتگ ةدرج

 اول انجام داد.  ةمرتب
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( در ADFافته )ی ميتعم فولر - یکید آزمون از استفاده با رهايمتغ ییمانا یبررس جینتا .2جدول 

 سطح

وضعيت 

 پایایی

-آمارۀ دیکی مقادیر بحرانی در سطوح اطمينان مختلف

 فولر 
 متغير فرایند آزمون

 درصد 10 درصد 5 درصد 1

) شدت فقر با عر  از مبدأ -00/2 -62/2 -98/2 -71/3 نامانا )p2 

 تحرک نسبی با عر  از مبدأ -48/1 -63/2 -99/2 -73/3 نامانا

 ضریب جینی با عر  از مبدأ -71/1 -62/2 -96/2 -67/3 نامانا

 نرخ رشد با عر  از مبدأ -81/7 -62/2 -96/2 -67/3 مانا
 

 اول ةدر سطح تفاضل مرتب (ADFرها با استفاده از آزمون )يمتغ ییمانا یج بررسینتا .3جدول 

ت يوضع

 ییایپا

-یکید ۀآمار نان مختلفيدر سطوح اطم یر بحرانیمقاد

 فولر
 ريمتغ آزمون یچگونگ

 درصد 10 درصد 5 درصد 1

 D(𝐩𝟐) با عر  از مبدأ -30/6 -62/2 -98/2 -71/3 مانا

 D(relative با عر  از مبدأ -76/4 -62/2 -97/2 -68/3 مانا

mobility) 

 D(gini) با عر  از مبدأ -94/5 -62/2 -97/2 -69/3 مانا

 

را نشاان  رهاا  یاول متغ  ةتفاضا  مرتبا   یافتاه بارا  ی میفولر تعم - ی یج آزمون دینتا 3جدول 

کاه   ییرهاا یکاه اکثار متغ  د یجه رسین نتیتوان به ا یدر مجموع م ،3. با توجه به جدول دهد می

 .اند اول ةانباشته از مرتب ،در واقع ،شوند و یمانا م یریگ ک بار تفاض یدر سطح نامانا هستند با 

 آن جینتا ريتفس و مدل برآورد

 یمناساب بارا   یهاا  ن وقفهییبا تع فقطرها و یمتغ ییبدون توجه به ناپا ARDLروش در 

 ةسه معادل ةیبر پا ARDL  به روش ی. تحلدکرمناسب را برآورد  یتوان الگو یرها میمتغ

 یمادت بارا   کوتاه ةح خطا استوار است. نخست معادلیمدت(، بلندمدت و تصح ا )کوتاهیپو

 یح خطاا ید و مادل تصاح  یا مدت بارآورد گرد  ب بلندیضرا ،سپس .شد هن زدیممدل تخ

 الگاویی  ARDL روش این اه  باه  توجاه  باا  .شاد  ن زده یت تخما بلندمد ةمرتبط با معادل

 ضارایب  متغیرها، بین جمعی هم آزمون بر عالوه تا، آورد می فراهم را ام ان این پویاست،
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 از اساتفاده  در کاه  است ًزم ن ته این ذکر. کرد برآورد مناسب دقت با را مدل بلندمدت

 ةآمار ،میب بلندمدت مدل بپردازیضرا به برآورد این ه از قب  که کرد دقت باید روش این

t ˆ ˆ
i i

i i

S
 

 
 

  
1 1

ˆرا، که در آن  1
i

i







1

با وقفه مرباو    یرهایب متغیمجموع ضرا 

ˆر وابسته و یبه متغ
i

i

S






1

 یهاا  تیا ب است، با کمّین ضرایا یارهایمجموع انحراف مع 

ب یاعتباار ضارا   م. شار  یساه کنا  یمقا 2 دوًدو و مساتر  ،یبنرج 1جدولشده توسط  ارائه

ن یتر باشد. در ا ت متناظر بزر یفوق از کمّ ةآمارن خواهد بود که قدر مطلق یبلندمدت ا

مدل وجاود   یرهاین متغیبلندمدت ب یتعادل ةک رابطیجه گرفت که یتوان نت یم ،صورت

هاا و فار     ریا ن متغیمدت با  بلند ةرابط فقدانبر  ین آزمون فر  صفر مبتنیدر ا دارد.

 شود: یف می  تعریصورت ذ  هاست که به رین متغیمدت ب بلند ةرابطمقاب  وجود 
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 شود: یر محاسبه میبه صورت ز مذکورآزمون  دادن انجام یبراt ة و آمار
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 صاورت  هاا  آن ارزش باارة در اساتنتاج  و بلندمدت بیضرا  یتحل و نیتخم دوم ةمرحل در

 کماک  باه  تاوان  یم را دهنده حیتوض یرهایمتغ از کی هر یبرا نهیبه یها وقفه تعداد .ردیگ یم

 نیای تع 6 هشاد   یتعد نییتع بیضر ای 5نیکوئ حنان ،4 نیزیب -شوارتز ،3کییآکا از ضوابط ی ی

                                                 
در  و  شاده   در جدولی خااص مرتاب   است،  شده  که متناسب با تعداد متغیرها و مشاهدات محاسبه ،ها تیاین کمّ 1.

 است. شدهها استفاده  این نوشتار برخی از آن
2. Dolado and Master Banerjee 

3. akaike information criterion 

4. schwarz bayesian criterion 

5. hannan-quinn criterion 

6. adjasted coefficient of determination 
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 حیتصاح  یهاا  مدل از استفاده یمبنا یاقتصاد یرهایمتغ نیب ییسوم همگرا ةدر مرحل    1.کرد

 ریمقااد  به را رهایمتغ مدت کوتاه یها نوسان واقع در خطا حیتصح یالگو .کند یم فراهم را خطا

کاه  اسات   نیت ایحائز اهم ةخطا ن ت حیتصح یالگو برآورد در .دهد یم ارتبا  ها آن بلندمدت

  مدل باه سامت تعاادل    یسرعت تعد ةدهند که نشان، ECM(-1) ح خطایتصح ةب جملیضر

 ک باشد.ی ین صفر و منفید معنادار و بیبا ،است

 ر است:یمدل فقر به صورت ز یبرا ARDLبا توجه به روش برآورد، فرم 

   

       

n n

i t i j t j

i j

n n

j t j j t j t

j j
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و فقار باا    یتحرک درآماد  نیب ةبر رابط یج حاص  از برآورد مدل مبتنینتا 4جدول 

 .دهد را نشان می ARDLاستفاده از روش 

 )فقر( ARDL (1و  1و  1و  0) مدت کوتاه يایحاصل از برآورد مدل پوج ینتا .4 جدول

 t Probآمارۀ  اريانحراف مع بیضر ريمتغ

𝐩𝟐 (-1) 27/0 13/0 03/2 05/0 

Relative mobility 015/0- 007/0 09/2- 04/0 

Relative mobility(-1) 016/0- 007/0 30/2- 03/0 

Rate of growth 021/0- 009/0 20/2- 03/0 

Rate of growth(-1) 22/0- 009/0 38/2- 02/0 

Gini 69/0 19/0 50/3 00/0 

C 20/0- 08/0 55/2- 01/0 

R2 69/0 

D.W 17/2 

F 25/8 

 قیتحق محاسبات: مأخذ

 

                                                 
 .92 :1378، ینوفرستمحمد  1



 701  1392 -1363زمانی    تحرک درآمدي بر فقر در ایران، دورۀ تأثيربررسی 

 

 

 

صيتشخ يها آزمون جینتا .5 جدول  

 صفر ةيفرض LM(CHSQ) سطح احتمال

 یالیسر یخودهمبستگ فقدان 42/0 50/0

 مناسب یوجود فرم تبع 08/1 17/0

Not applicable 28/0 ع نرمالیوجود توز 

 انسیوار یهمسان 24/0 26/0

 قیتحق محاسبات: مأخذ

 و مادت  کوتااه  یالگاو  نیتخم گسترده یها وقفه با حیخودتوض روش در گام نینخست

 .دهاد  را نشان می مدت کوتاه یالگو نیتخم جینتا 4جدول  است. بلندمدت ةرابط یبررس

 اسااس  بار  ناه یبه مادل  انتخاب و شده انتخاب کی مقدار الگو نیا در وقفه حداکثر مقدار

 ةدر دور فقار  مدت کوتاه در که شود یم مالحظه است.  گرفته صورت نیزیب -ار شوارتزیمع

 در یاسات. تحارک درآماد     شتهگذا یجار ةدور در فقر بر دار یمعن و مثبت یاثر گذشته

 ةدور در ینارخ رشاد اقتصااد    دار بار فقار دارد.   یمعنو  یمنف یاثر و گذشته یجار ةدور

 اثار  یجار ةز در دورین ینیب جیضر دار بر فقر دارد. یو معن یمنف یاثر و گذشته یجار

 5 جدول در که ، یتشخ یها آزمون اساس بر ن،یا بر دار بر فقر دارد. عالوه یمعن و مثبت

 وجاود  انسیا وار یناهمسان و یالیسر یها دت، خودهمبستگیم ه کوتا ةرابط در ،شده  ارائه

 ع نرمال است.یتوز نیز و استمناسب  یو فرم تبع ندارد

 یجمع هم آزمون

ناان حاصا    یرهاا اطم ین متغیبا  یجمع د از وجود همیبا ،ARDL ةن معادلیپس از تخم

مرباو    ةبا وقف یرهایب متغیاشاره شد، چنانچه مجموع ضراتر  پیشگونه که  همان .کرد

بلندمادت   یتعاادل  یا باه سامت الگاو   یپو یک باشد، الگویتر از  کوچکر وابسته یبه متغ

 م:یکن یشده محاسبه م ن زدهیمدل تخم یرا برا  tةش خواهد داشت. آماریگرا
/

/
/

t


  
 0 27 1

5 61
0 13

 

( در ساطح  -05/4) ، دوًدو و مساتر یشده توسط بنرج ت ارائهیاز کمّ t یمقدار بحران

بلندمدت رد  ةرابط فقدانبر  یصفر مبن یةن، فرضیبنابراشتر است. یدرصد ب 95نان یاطم
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بلندمدت،  ةرابط وجود از نانیاطم از (. پس1378 ،ی)نوفرست شود یرفته میو وجود آن پذ

 بلندمادت  ةرابط برآورد از حاص  جینتا 6جدول م. یکن یم ریتفس وزنیم   می نیتخم را آن

 .دهد را نشان می

 ARDL (1و  1و  1و  0بلندمدت مدل ) ةرابط برآورد از حاصل جینتا .6 جدول

 t Probآمارۀ  اريانحراف مع بیضر ريمتغ

Relative mobility 044/0- 017/0 58/2- 01/0 

Rate of growth 061/0- 022/0 66/2- 01/0 

Gini 96/0 27/0 55/3 00/0 

C 28/0- 11/0 51/2- 02/0 

 قیتحق محاسبات: مأخذ

 انتظار مورد ینظر یمبان اساس بر رهایمتغ بیضرا همة یاثرگذار که شود یم مالحظه

ک یا  کاه در بلندمادت   یبه طور ند؛دار یمعن یآمار لحاظ از رهایمتغ بیضرا همة و است

و  04/0کااهش   موجبب یترت به یرشد اقتصاد میزانو  یدر تحرک درآمد شیواحد افزا

واحاد در فقار    96/0ش یافازا  موجاب  یش در نابرابریک واحد افزایواحد در فقر و  06/0

ش یباا افازا  ، 1392اا   1363 یهاا  گونه استدًل کرد کاه در ساال   نیتوان ا یشود. م یم

 یشاتر ی( بیلیتحصا  و یشاغل ) یاجتماعو  یاقتصاد یها افراد به فرصت ،یتحرک درآمد

 ةو فقر رابطا  ین تحرک درآمدیاست. پس ب  افتهی اند و فقر کاهش  افتهیدست   در جامعه

 وجود دارد. یدار یو معن یمنف

 (ECM)ح خطا يتصح ةل معادليتحل

 :استر یز صورت به مدل به مربو  یخطا حیتصح یالگو

      p d drelative mobility drateof growth dgini ECM         2 0 1 2 3 4 1 

 فقار و  انیا م ارتباا   انگریا ب کاه  را، خطاا  حیتصاح  یالگاو  بارآورد  بیضرا 7جدول 

 .دهد نشان می است، یحیتوض یرهایمتغ
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 ARDL (1و  1و  1و  0) مدل يح خطايتصح يحاصل از برآورد الگو جینتا .7جدول 

 t Probآمارۀ  اريانحراف مع بیضر ريمتغ

Drelative mobility 015/0- 007/0 09/2- 04/0 

Drate of growth 021/0- 009/0 20/2- 03/0 

Dgini 69/0 19/0 50/3 00/0 

Dc 20/0- 80/0 55/2- 01/0 

ECM(-1) 52/0- 13/0 24/5- 00/0 

R2 63/0 

D.W 17/2 

F 38/9 

 قیتحق محاسبات: مأخذ

در مدل معاادل   ECM(-1)ب یدارند. ضر یرها معنیب متغیضرا ، همة7جدول مطابق 

نشاان   ،دار اسات  یمعنا  کاامال   یآماار  نظار  ازکاه   ،بین ضری. اشده استبرآورد  -52/0

 یمادت بارا   درصاد از عادم تعاادل کوتااه     52( حادود  سال هردهد که در هر دوره ) یم

R ةبا توجاه باه مقادار آماار     .شود ی  میتعد به تعادل بلندمدت یابی دست
 یرهاا ی، متغ2

 اند. ح دادهیر وابسته را توضیرات متغییدرصد از تغ 63حدود  یحیتوض

 گيري بحث و نتيجه

 توساعه   حاال  در یکشاورها  در فقر کاهش بر گذار ریتأث یاقتصاد عوام  نیتر مهم از ی ی

 و (یاجتمااع  و یفرهنگ ،ی)اقتصاد یساختار راتییکشورهاست. تغن ید در ایش تولیافزا

 حاداق  مطلاق )  فقار  کاهش در زین مختلف یکشورها در ییروبنا و ییربنایام انات ز زین

 زین جامعه در عادًنه درآمد عیتوز ةنحو است. داشته یناپذیران ار  فقر( نقش خط و درآمد

 ییرها مطلق فقر از تا کند یاری ازهاین حداق  آوردن دست به در را ران جامعهیفق تواند یم

 یعیتاوز  یها وقفه با یونیخودرگرس یاقتصادسنج یالگو از استفاده با راستا، نیا درابند. ی

 یباه بررسا   1392ا   1363 یهاا  ساال  یطا  ساًنه یزمان یسر یها داده یریکارگ به با و

 بیضارا  همة یاثرگذار که است آن از یحاک پژوهش جی. نتاشد  پرداختهموضوع پژوهش 

 یتحرک درآماد  بلندمدت در و است بوده یاقتصاد یها یتئور با مطابق مدل یرهایمتغ

 هار  در کاه  دهاد  یم نشان خطا حیتصح ةجمل بیضر .بر فقر دارد دار یمعن و یمنف یاثر
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 تعاادل  باه  یابی دست یبرا مدت کوتاه تعادل عدم از 52/0ب حدود یترت به )هر سال( دوره

 .شود یم  یتعد بلندمدت

 هاشنهاديپ
 :دشو یشنهاد میپآید  مواردی که در پی می ،ن پژوهشیدر ا شده مطرحبا توجه به مباحث 

 د بار  یا کأر جامعه با تیپذ بیر آسدرآمد و اقشا کم یها شت گروهین حداق  معیمأت

، داشاتن  یعماوم  پرورش و  آموزشاز  ی، برخورداریاز بهداشت عموم یمند بهره

فقارا   یو توانمندساز ینیکارآفر ةتوسع ،ییغذا تیو امن قبول  قاب حداق  سرپناه 
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