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سی اثر   هدف:  سانات برر صادی بر     نو شد اقت صلی برای مطالعه  و نابرابری درآمد فقر ر در ایران هدف ا

  حاضر است.

برای دستتت یافتن به هدف پایان نامه از رویدرد معاد ت به هاهر نامرتب   شنااسنی پهوه :  روش

 ه استتت. اما برای برآورداگان تعیین شتتدپ-وشکه نوع تخمین به وستتیله آزمون بر شتتوداستتتفاده می

 شود.های گارچ استفاده میدرد مدلنوسانات رشد اقتصادی از روی

دهد که نوستتانات رشتتد اقتصتتادی باعی افزایا نابرابری نتایج حاصتتا از برآوردها نشتتان می :هایافته

درآمد و فقر در اقتصاد ایران شده است، عالوه بر این رشد اقتصادی باعی کاها فقر و افزایا نابرابری  

استتت، همینین تورم و بیداری باعی افزایا فقر و در نهایت درآمدهای نفتی باعی  در کشتتور شتتده 

 شود .افزایا نابرابری و کاها فقر در کشور می
با توجه به نتایج، ارائه الگوی مناستتتر در جهت صتتترف درآمدهای نفتی در زیربناهای             گیری:نتیجه 

شور در جهت رونق فعالیت    صادی ک صادی    های دارای ارزش اقت شد اقت افزوده و همینین ایجاد ثبات ر

  در کشور گام مهمی برای کاها نابرابری و فقر است.

 ر نامرتب ، نابرابری درآمد، فقر، ایراننوسانات رشد اقتصادی، معاد ت به هاه های کلیدی:واژه
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 مقدمه-1-1

مورد  نیدر حال توسعه است، و ا   یکشورها  یاقتصاد  یهاتیاز واقع یدی ینوسانات اقتصاد  وجود 

دارد،  ییبا  یوابستگ  ینفت متیآنها به درآمد و ق یو رشد اقتصاد   دیکه تول ینفت یکشورها  یبرا

سا  ایب شور ا     ریاز  ست. ک شورها ا ستثن  نیاز ا زین رانیک شواهد آمار  ست ین یقاعده م   دییتا یو 

نوستتانات رشتتد  نیشتتتریاستتت که ب ییاز کشتتورها یدی رانیمدعا استتت که اقتصتتاد ا نیا کننده

صاد  سال     یاقت ست. از  سال   1340را تجربه کرده ا صاد ا 1355تا  صاد    رانی، اقت شد اقت  ینرخ ر

ست. در ا  ییبا  صاد    نیرا تجربه کرده ا شد اقت سان بوده     17تا  5 نیب یدوره، نرخ ر صد در نو در

درصد بوده است که  5/10حدود  رانیا یساله، نرخ رشد اقتصاد 15دوره  نیا است. در مجموع در

و پس از آن آغاز جنگ، نرخ  1356در سال   یاست. با آغاز انقالب اسالم   یمناسب  ارینرخ رشد بس  

صاد    شد اقت شدت کاها م  یر سال  ابدییبه  صاد    62و  61 هایو به جز  شد اقت   انیتا پا ینرخ ر

درصد در سال بوده است.     -1/2دوره  نیدر ا ینرخ رشد اقتصاد   نینگای. ماست بوده  یجنگ منف

صاد    زیدر دوران پس از جنگ ن شد اقت شده و از     یر سان هاهر  صد را تجربه   16تا  -1/2پرنو در

درصد بوده   2/5، 1390در دوره پس از جنگ تا سال   ینرخ رشد اقتصاد   نیانگینموده است. اما م 

ست  شواهد آمار   نی(. همین1391)زمان زاده،  ا ساس  صاد   ،یبانک مرکز یبرا شد اقت سال   یر در 

که رشتتد  تیواقع نیگزارش شتتده استتت. با توجه به ا  یبه صتتورت منف 1394و  1392، 1391

 یاصل  ریبر دو متغ یاثر نوسانات رشد اقتصاد    یاست، لذا بررس   ینوسان  اریدر کشور بس   یاقتصاد 

صاد   ست با        ییبا  تیمدرآمد از اه یفقر و نابرابر یعنیاقت ضر برآن ست که مطالعه حا برخوردار ا

ستفاده از ره  سنج   افتیا صاد صاد ا   نیا یاقت سئله را در اقت س  رانیم سانات   قرار دهد. یمورد برر نو

صاد    شد اقت صاد    یر شد اقت  ایدل نیبه هم شود، یمتفاوت اطالق م یدر مقاطع زمان یبه تفاوت ر

.  شتتوندیم یاستتاستت راتییدرآمد دستتتخوش تغ یفقر و نابرابر یرهایدر طول دوره نوستتان، متغ

کار و به تبع آن دستمزد   یروین یینها دیتول ،ینوسان   یدستمزد، در شرا   میتنظ دگاهیبراساس د 

دارد درآمد کمتر  ایتما زیگرسکیکار ر یروین نیاست به هم یکار به شدت نوسان   یروین یقیقح

اقتصتتتاد متالطم،    یدر شتتترا نیا  کند بنابرا  ب  ینان یبا نااطم   یدرآمد با ، ول   نیگزیباثبات را جا   

سهم با تر  ست آورده و در نت  یکارفرما  س  یکارول جهیاز درآمد را به د   قدند( معت2002)  ایو گار

 یانسان  هیسرما  دگاهی. اما در دشود یدرآمد م ینابرابر ایمنجر به افزا یکه نوسانات رشد اقتصاد   

صاد      شتر یب شد اقت سانات ر سرما    یبر نقا نو شت  سان  هیبر انبا درآمد  عیو به دنبال آن توز یان

 یاقتصاد ساناتدر مقابا نو مهیب ی( ابتدا ارث را به مثابه نوع1993)  رایمتمرکز هستند. گالور و ز

شا ر  یامهیب رد،یگیدر نظر م سرما  یگذارهیسرما  سک یکه هدف آن پو سان  هیدر  ست. در   یان ا

صاد     یزمان شد اقت سانات ر ست، مردم برا ان یکه نو سرما   یدک ا شت  سان  هیانبا به  یچندان ازین یان

صاد    یندارند، اما وقت هیارث شد اقت شد    یکه ر سانات  ست،  رورو به دیبا نو سته از مردم   نآ تنها ا د
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برخوردار  یرکاریآموزش انجام دهند که از ثروت غ نهیدر زم یمناستتب یگذار هیستترما توانندیم

شند. ثروت  صه م 1993) رایکه گالور و ز یبا شد     قتیکنند. در حقی( آن را در ارث خال سانات ر نو

صاد  سرما     یسد یر یاقت شت  ست که متوجه آموزش و انبا سان  هیا   ینوع ندو ارث مان شود یم یان

شا آن عما م  یبرا مهیب صاد      ایافزا نی. بنابراکندیپو شد اقت سانات ر س    ،ینو به کاها متو

ص  یهاسال  سطح  انجامدیم ایتح ص . اختالف  سطح درآمد منجر م  التیتح . شود یبه اختالف 

 یخواهد داشتتت )موتمن یدرآمد ینابرابر ایبر افزا یاثر مثبت ینوستتانات رشتتد اقتصتتاد نیبنابرا

صاد     ی(. به طور کل1394 شد اقت سانات ر ش  ینانیو نااطم ینو  نیتراز مهم یدیاز آن به عنوان  ینا

 درآمد شناخته شده است. یعواما موثر بر نابرابر

فقر به معنای ناتوانی در تامین نیازهای اساسی زندگی از قبیا خوراک، پوشاک، مسدن، معیشت،      

باشتتد. مفهوم نیازهای استتاستتی بر حستتر زمان و مدان متفاوت استتت و از حداقا خانواده و... می

(. فقر 1384 لرچی ارضتتروم) گیردنیازها برای زنده ماندن تا متوستت  ستتطح زندگی را در بر می 

  گذارد،شدن توسعه انسانی گردیده و صدمات گسترده و طو نی مدتی بر جای می      حدودم موجر

صاد    هایسال  خالل در سعه به مباحی اقت صاد       ،یورود واژه تو سعه اقت صان تو سائل  ،یمتخص   یم

 ایافزا یکردند که اگر محصول ناخالص داخلیگرفتند و فرض میم دهیرا ناد یچون فقر و نابرابر

در مورد توجه صتتترف  هایییبه بعد نگران 1970. اما از دهه افتیخواهد  ایافزا نرفاه همگا ابدی

به مسئله فقر،  یتوسعه مطرح شد و پس از آن توجه خاص اریبه عنوان مع یناخالص داخل دیبه تول

شناخت    2002،  ونی)دات و راوال دیمعطوف گرد یدرآمد و نابرابر عیتوز ضوع  (. با توجه به این مو

تبدیا گردیده      یو مطالعات   یتحقیقات  های از اولویت  یمبارزه با آن به ید    یو فقر و چگونگ ینابرابر 

 عیتوز یرو رگذاریتاث و توجه به عواما یجهت کاها نابرابر یاصتتول هایروش میاستتت. لذا تنظ

  یکار به نفع کارگران و ارائه خدمات رفاه نیقوان رییتغ استتت. ریاندارناپذ یدرآمد و فقر، ضتترورت

و اقشتتار ثروتمند و ارائه انواع  هیها از صتتاحبان ستترما اتیمال ایکار، افزا یروهایقابا توجه به ن

 افتهیتوستتعه  یموضتتوع در کشتتورها نیافراد کم درآمد از تبعات ا یبرا یاجتماع نیتأم یاهمهیب

منتقا شتتده  افتهیدر حال توستتعه و کمتر توستتعه یبه کشتتورها جینگرش به تدر رییتغ نیو ا بود

برخوردار  یینسبتآً با  یقبا، از رشد اقتصاد   یهابا سال  سه یکشورها در مقا  نیاست. هرچند که ا 

  ابا ق  یو در عوض فاصتتتله طبقات    امد ی به وجود ن  یرییاکثر مردم تغ یبودند اما در ستتتطح زندگ   

شد  شار فق  انیدر م یمالحظه و رو به ر شد که       نیو ثروتمند به وجود آمد. ا ریاق سبر  ضوع  مو

 یاقتصاد  یسنجا نابرابر  یهاروش یو به تبع آن بررس  یاقتصاد  ینابرابر اید  یضرورت بررس  

 قر. بدیهی است که اگر بخواهیم رفاه جامعه را افزایا دهیم و ف ردیمورد توجه اقتصاددانان قرار گ 

شدت آن بد  صاد    ،اهیم را از بین ببریم و یا حداقا از  شد اقت )مهرگان و  همت گماریم یباید بر ر

تر درآمد باید در تعاما و ارتباط نزدیک با یددیگر  و توزیع عاد نه ی، رشد اقتصاد  (1387دیگران، 
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باید در دستتتتور کار می« یعرشتتتد توام با بازتوز»و  «ریرشتتتد همراه با براب»باشتتتد و از این رو 

مه   ددیگر توزیع خواهیم کرد، و ریزان قرار گیرد؛ در غیر ابرنا بدین    ین صتتتورت فقر را بین ی این 

دهد  افراد جامعه شود. واقعیت نشان می   یمعنی نیست که رشد اقتصادی موجر بهبود وضع همه    

از سابق به  ایتر هم شده است، اقتصاددانان توسعه بشکه در شرای  رشد اقتصادی، تعداد فقرا بی

گردد. به یها موجر کاها رشتتد مبه واستتطه آن یر و نابرابراند که فقمند شتتدهعالقه ییهاراه

 زیتوانند علت رشد اندک ن یشود، بلده م ینه تنها از رشد نامناسر حاصا م    یفقر و نابرابر یعبارت

(. مهم آن استتت که مستتیری برای رشتتد انتخاب شتتود که هم زمان توزیع 2009)تودارو،  باشتتند

 فقرا حامی رشد ( زمانی2001)1از نظر وایت و اندرسونرا نیز به ارمغان آورد،  و کاها فقر درآمد

 دیگر عبارت به. دهد افزایا را جامعه فقیر جمعیت سهم درآمدی جامعه در رشد الگوی که است

شد  نرخ شد  نرخ از بیا فقرا درآمد ر س   ر شد.  جامعه کا درآمد متو  نابرابری صورت  این در با

سبی  سی در برنامه    ی .یافت خواهد کاها نیز ن سا شدالت ا صادی، تعیین    دی از م سعه اقت های تو

شد      روش صاص دهد که ر ست که دولت به کمک آن بتواند منابع جامعه را به گونه ای اخت هایی ا

 ایدرآمدها در جامعه نشود، در مقابا موجر افزا ریو سبر افزایا نابراب داریاقتصادی همواره پا

 د. شو جتماعیرفاه ا

سعه             سر راه تو سی بر  سا شدالت ا سیاری از    از جمله م صادی، اجتماعی و فرهنگی در ب ی اقت

مختلف در  یموضوع که چرا کشورها   نیاست. ا  یکشورهای در حال توسعه نوسانات رشد اقتصاد     

  یهارشتتد متفاوت دارند همواره مورد بحی بوده استتت. با مطالعه داده یهامختلف، نرخ یهازمان

ها سال  یها مثبت و در بعض سال  یدر بعض  یکه رشد اقتصاد   میشو یاقتصاد، متوجه م هر  یخیتار

کند، وارد دوره  یرا تجربه م یداریب ایو افزا دیتولدوره کاها  ،یاقتصتتتاد یاستتتت. وقت یمنف

صاد  صادی در ایران         یرکود اقت شد اقت سانات تولید به عنوان عاما مهم و مؤثر بر ر ست. نو شده ا

مدت منجر به افزایا توان گفت که افزایا نوستتتانات تولید در کوتاهیمحستتتوب می شتتتوند. م

انداز پس یکه دارا یو افراد هیگذاری شده و صاحبان سرما   نااطمینانی و در نتیجه کاها سرمایه 

سو     یشتر یب یریپذسک یتوانند ریهستند م  شند. در  شته با که از  یکار و افراد یرویمقابا ن یدا

 ایاز پ ایشود ب یم دیتشد  ینانینااطم یکه فضا  یطیدر شرا  ستند یارث برخوردار ن ایانداز پس

دهند و در بلندمدت  یم تیدرآمد رضا تیتثب یدر ازا دیاز تول یشده و به منافع کمتر زیگرسکیر

 شتتتودیدرآمد م عیگذارد و موجر نابرابری در توزرشتتتد اقتصتتتادی به جای می نیز اثر منفی بر

   (.2004)مندیو، 

: نوسانات   دیگویم هیفرض  نیبوده است. ا  یعینرخ طب هیبر اساس فرض   ،یبحی نوسانات اقتصاد     

ضا  شتغال تاث  دتولی بر مدتکا، فق  در کوتاه یتقا صاد مجدداً به گذاردیم ریو ا  . در بلندمدت اقت

                                                                                                                               
1 -White & Anderson  



  اثر نوسانات رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد 22

 

  قدندمعت گرید یبعض  یول گردد،یباز م هاکیکالس  یمورد نظر الگو یداریاشتغال و ب  د،یسطح تول 

. اگر رکود ندگوییم ینوسانات آشوب هیفرض نیداشته باشند. به ا   یاثرات دائم توانندیکه رکودها م

ضع  صاد  یاثرات دائم تواندیدهد، م رییشده را تغ  داریافراد ب تیو که  یمثال کارگرانبگذارد.  بر اقت

رکود،  انیو ممدن استتت پس از پا دهندیخود را از دستتت م هایمهارت جتدری به اند،شتتده داریب

نسبت   ایباعی افزا یگفت، نوسانات آشوب   توانی. مابدیکردن شغا کاها   داپی در هاآن ییتوانا

 در حال کاها استتتت    دی هنوز تول ،زداییدوره تورم انی پس از پا  یحت رایشتتتود، زیم یفداکار  

  دگاهیتوان از سه د یم یدرآمد یبر نابرابر ینوسانات رشد اقتصاد     ریدر مورد تاث .(2004 و،ی)مند

ستمزد، د  میتنظ دگاهیقرار داد، د یآن را مورد واکاو ینظر  هیسرما  دگاهیو د دیعواما تول دگاهید

ندته توجه کرد که در  نیه اب یستتتیبا ران،یا ی(. در مطالعه تجرب2015 گران،ی)هانگ و د یانستتان

پس انداز و  ایاز افزا یدرآمد ستترانه، ناشتت  ایو افزا یجهان، رشتتد اقتصتتاد  یاکثر کشتتورها

درآمد سرانه   ایافزا ،یبه علت ساختار متفاوت اقتصاد   رانیکه در ا یاست. در حال  یگذارهیسرما 

 .  است یاز درآمد نفت یناش یو رشد اقتصاد

 

 اهمیت وضرورت تحقیق-1-2

ضا  ینقا مهم نابرابر س  هایتیدرآمد و فقر در نار س یو ثبات  صل  یربناهایبه عنوان ز یا سعه   یا تو

صاد  صاد   یاقت سانات اقت صل  یدیبر آنها  یو اثر نو سخ به      یبرا یاز اهداف ا ست، پا ضر ا مطالعه حا

شان دهنده  یسوا ت  ضر برا    یبا  تاهمی یکه ن ضوع مطالعه حا صاد ا  یمو ست، لذا در   رانیاقت ا

 رانیدر ا یدرآمد یبر فقر و نابرابر یبر آن استتت اثر نوستتانات رشتتد اقتصتتاد  یپژوها ستتع نیا

 شود. یبررس

 تحقیق  اهداف -1-3

صادی بر فقر و نابرابری درآمد در          مهم شد اقت سانات ر سی تاثیر نو ضر برر ترین هدف پژوها حا

سال  صورت موجود بودن داده  1355-1396های طی  سمی نهادهای مورد تایید   و آ در  مارهای ر

 باشد.می

 

 پژوهش سواالت -1-4

 دارد؟ یریچه تاث رانیبر فقر در ا ینوسانات رشد اقتصاد

 دارد؟ یریچه تاث رانیدر ا یبر نابرابری درآمد ینوسانات رشد اقتصاد
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 پژوهش های فرضیه -1-5

 .دارد معناداری اثر رانیبر فقر در ا ینوسانات رشد اقتصاد

 .دارد معناداری اثر رانیدر ا یبر نابرابری درآمد ینوسانات رشد اقتصاد

 

 تحقیق روش -1-6

باشد که اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری این تحقیق به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی می

 1355-1396های زمانی برای کشور ایران طی سال  های سری درآمدی و فقر را با استفاده از داده 

های تحقیق از ستتایت مرکز آمار ایران و ستتایت بانک مرکزی کند. برای گردآوری دادهبررستتی می

شتتتود. با توجه به هدف تحقیق و همینین مبانی نظری از دو مدل که برگرفته از          استتتتفاده می 

افزار ها از نرمدر این پژوها برای تحلیا داده  شتتتود.( استتتت، استتتتفاده می 2018مطالعه بالو )  

Eviews10 .استفاده شده است 

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه-2-1

های نامطلوب اقتصادی مطرح هستند،    ای به عنوان پدیدهجامعهوجود فقر و نابرابری درآمد در هر 

 و ستتیاستتی ثبات برای که هستتتند هاییشتتاخص از فقر درآمدی و در واقع  متغیرهای نابرابری

شند. نوع روش اندازه گیری فقر و نابرابری درآمد و عواما  می اهمیت حائز کشوری  اجتماعی هر با

پردازان متعدد بوده استتتت. بر همین استتتاس   موثر بر آنها از دیرباز مدنظر اقتصتتتاددانان و نظریه 

مطالعات تجربی متعددی برای اثبات درستتتی یا نادرستتتی نظریات مطرح شتتده در کشتتورهای   

العه حاضر بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر فقر      مختلف انجام شده است. با توجه به هدف مط  

و نابرابری درآمد استتت، در فصتتا حاضتتر از پایان نامه ابتدا به مرور کلی نظریات مطرح شتتده در  

ای از مطالعات تجربی انجام شده در داخا شود و سپس چدیدهرابطه با فقر و نابرابری پرداخته می

 گیرد.  عه حاضر نسبت به سایر مطالعات مورد بحی قرار میو خارج ارائه و در نهایت نوآوری مطال

 فقر-2-2

سعه  از نمودی که فقر ست،  نیافتگی تو شدالت  ا بار  به جوامع برای گوناگون ابعاد در را مختلفی م

بوده  فراوان اهمیت دارای جهان کشورهای  تمامی سوی  از فقر موضوع  که روست  این از .آوردمی

 مسئله فقر کنند. درخصوصمی اجرا را ایویژه هایبرنامه آن وسعت کاها یا بردن بین از برای و

 بحی آنها اساس  .پردازندمی بحی به مردم اقشار  حتی و گذارانسیاست   و اندیشمندان  از بسیاری 

 این افراد شناخت  شود. اما  شناسایی   بدرستی  مشدا  باید فقر مسئله  با برخورد برای که است  این

سئله  از شد می متفاوت و نبوده میزان یک به فقر م صوص  در نیز آنها برخورد بنابراین .با  این خ

 منطقی هایاستد ل  پایه بر فقر از آنها فهم که کنندمی ادعا آنها بیشتر  بود. البته نخواهد یدسان 

 وجود آن مورد در عمومی که توافق فقر از علمی و صریح  است. در واقع تعریف  علمی تحقیقات یا

 بنابراین و است  سیاسی   مفهوم یک ناپذیریاجتناب بطور فقر که نیست. چرا  اختیار در باشد  داشته 

ست  برانگیز بحی ذاتاً ست  ممدن. ا سیاری  ا  با برخورد نحوه خصوص  در روشنی  ایده از محققان ب

شته  فقر مسئله  شته  توجیهی نیز فقر از تعریف آنها و توصیف  و باشند  دا  منظور اینده اما باشد  دا



 

 

ست،  فقر از آنها ستگی  چی صوص  را چیزی چه خواهندمی که آنها دارد این به ب  انجام فقر درخ

 پدیده فقر که استتت این شتتودمی مشتتخص فقر که درمورد چیزی اولین ترتیر این به .دهند

 فقر بعدی چند طبیعت بلده. کرد تعریف را آن دیدگاه بدارگیری یک با بتوان که نیست  ایساده 

 .باشد مشدا آن از دقیقی و جامع ارائه تعریف که شودمی باعی فقیر و

 تعریف فقر-2-2-1

سن  سن 2تعریف  شاره  1981 سال  در :  ست  کرده ا از قابلیت  محرومیت صورت  به باید را فقر که ا

سی   های سا سایی   متعارف ضابطه  که درآمد بودن پایین صرفاً  نه و گرفت نظر در ا ست.   شنا فقر ا

 های متفاوت،زمان و هامدان در استتت ممدن که استتت نستتبی مفهومی خود محرومیت، البته

شته  متفاوتی تعاریف شد. آنیه  دا ست  دهد اینمی انجام فقر تحلیا در قابلیتی انداز چشم  که با  ا

 .دهدمی گسترش محرومیت و فقر علا و ماهیت از را ما درک که

سند  سند در دهه : 3تعریف تا شت که افراد، خانوارها و گروه  1970و  1960های  تان های  اعتقاد دا

 های به حستتتاب آورد که با فقدان منابع برای کستتتر انواع رژیم       ریفق توانیم یرا زمان  یتیجمع

 مواجه باشند . یو شرای  و امدانات معمول زندگ هاتیمشارکت در فعال ،یغذای

 مستحق آنها  فرد هر که است  هاییفرصت  و هادارایی از محرومیت فقر : آسیا  توسعه  بانک تعریف

 .باشدمی

صاددان  دو این  :4 روانتری و بوت تعریف و  مطلق فقر بین که کردند تالش 19  قرن اواخر در اقت

شده   تعریف  زندگی استاندارد  حداقا کسر  در ناتوانی عنوان به مطلق فقر .شوند  قائا تمایز نسبی 

ستگ   ست و لذا ب سب  یبه چگونگ یا سر  در یبه عنوان ناتوان یتعریف حداقا معاش دارد و فقر ن  ک

 داده صی زم یا مطلوب تشتتتخ ،یدر جامعه فعل که یاز استتتتانداردهای زندگ نییک ستتتطح مع

از  ایب به نابرابری در توزیع درآمد و ثروت ی، تعریف شده است. پس در تعریف فقر نسب   شوند یم

 .شود یمطلق درآمد توجه م زانیم

 استتتاستتتی نیازهای توانندنمی افراد آن در که وضتتتعیتی عنوان به فقر :جهانی بانک تعریف

 .است شده تعریف کنند، برآورده را)خوراک، پوشاک و مسدن( خود

 فقر خط تعریف-2-2-2

ستانه یا مالک بنام خ  فقر  رفقرایآنها از غ زیفقرا و تم نییفقر و تع رییگبرای اندازه  ازین به یک آ

 تعریف اتیو حداقا مخارج برای ارائه ح یپول براستتاس واحد توانیباشتتد. این آستتتانه را م  یم

                                                                                                                               
2 -Amartiy a Kumar Sen 
3 -Townsand 
4  -Booth & Rownetree 
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از  یمختلف ابهام موجر شده است که تعاریف   نی. همیست کامالً روشن ن  زین اتی. اما ادامه حنمود

 زانیم برحستتر را اتیحداقا معاش برای ادامه ح نیاز محقق یفقر و خ  فقر ارائه شتتود. بعضتت 

ست از کنندیبدن تعریف م ازیمورد ن نیو پروتئانرژی  که یک فرد در  یمخارج . خ  فقر عبارت ا

 به که افرادی .شود می متحما به یک سطح حداقا رفاه  یبرای دسترس   نییک زمان و مدان مع

 رفاه حداقا ستتطح این که به کستتانی و شتتوندمی تلقی فقیر ندارند دستتترستتی رفاه ستتطح این

 (.1998راوالیون، ( باشندمی غیرفقیر دارند دسترسی

 و فقیران بین مرز که ایآستانه  شود،  گرفته نظر در نسبی  یا مطلق مفهوم به فقر بسته به این که 

 مالحظه ترتیر این به .بود خواهد متفاوت فقر( کند )خ می مشتتخص  را افراد جامعه ستتایر 

ست  مختلفی مفاهیم دارای نیز خ  فقر که شود می ست    در یک هر انتخاب که ا  عملی هایسیا

 هایحستتاستتیت مفاهیم، این بر مبتنی فقر هایشتتاخص زیرا باشتتدمی حائز اهمیت فقرزدایی

 نشان  خود از نابرابری یا و بلندمدت و مدتکوتاه اجتماعی و اقتصادی  تغییراتمقابا  در متفاوتی

 (.1392ی، ارشد) دهندمی

 خط فقر مطلق-2-2-2-1

ست که با توجه به زم   خ  فقر مطلق  ست از مقدار درآمدی ا  ،یاجتماع ،یفرهنگ هاینهیعبارت ا

س  اقتصادی   و افراد مانند غذا، پوشاک، مسدن   ازهاییحداقا ن نیبرای تأم ،یو ... جامعه مورد برر

 نظرگرفته در ریبه عنوان فق یتا فرد مورد بررستت شتتودیآن موجر م نی...  زم استتت که عدم تأم

س    ازهاییخ  فقر را روش ن نییتع شود. این روش  سا  یزانیم یک . در این روش ابتداگویندیم یا

صرف  یهای غذایهزینه نیاز درآمد برای تأم درآمد ثابت   مقداری سپس  شود یدر نظر گرفته م یم

سایر ن  نیبرای تأم س    ازهاییهزینه حداقا  سا صورت  .شود یبه آن افزوده م یا که اندازه این  یدر

 ریرفقیشده باشد وی غ   گرفته نسبت برای هر فرد جامعه بزرگتر از اندازه مشخص و معلوم در نظر  

 (.1387)ابونوری،  شودیمحسوب م

 یاستتاستت ازهایین نیفقر مطلق از روش حداقا درآمد  زم برای تأم خ  نییاوقات برای تع یگاه

های  یحداقا ویژگ ،یبرای زندگ یاساس   ازهاییکردن حداقا ن مشخص  بلده بر شود یاستفاده نم 

ستترانه،   یروزانه، حداقا ستتطح زیر بنای مستتدون   یدریافت نیو پروتئ کالری حداقا رینظ یفیک

در نظر گرفته  زیستترپرستتت خانوار، حداقا تعداد افراد باستتواد خانواده ن التیتحصتت زانیحداقا م

 ریرا دارا نباشتتد فق هایاز این ویژگ یکه هر یک از افراد جامعه حداقا ید یصتتورتو در شتتوندیم

 (.1386)زیبایی،  شوندیمحسوب م

 یخط فقر نسب-2-2-2-2

 درآمد جامعه و یا به شتتدا یک مرز درآمدی که نیانگیبه صتتورت درصتتدی از م یخ  فقر نستتب



 

 

صد  سب  . انتخاب خ شود یتعریف م رند،یگیاز آن قرار م ترنیاز افراد جامعه پای ینیمع در  یفقرن

نمونه  عنوان شتتوند. به یمعرف ریای از افراد به عنوان فقکه همواره در جامعه عده شتتودیموجر م

ورفع  درآمدها افزایا رغمیدر جوامع توستتعه یافته، عل یحت ،یبراستتاس این تعریف از فقر نستتب

 هم کا درآمد قدر . در واقع هرشوندیمحسوب م ریفق تیاز جمع یهمواره گروه ،یاساس ازهایین

سب   ما خواهد بود. این  با شه یکلمه، هم یو درآمد متوس  افراد جامعه افزایا یابد فقر به مفهوم ن

دچار  یفقرزدای هایاست یس  است که استفاده از آن را در   یترین اشدال خ  فقر نسب  مسئله مهم 

را  یکاها فقر تناقضتتات در هااستتتیاثرات این ستت رییگ. زیرا کاربرد آن در اندازهکندیمشتتدا م

سب آوردیبوجود م شاخص  ی. خ  فقر ن سب و  شند م  نمایانگر از آنده ایب یهای فقر ن  زانیفقر با

شان م  درآمد در جامعه برآنها  توزیع راتیی. زیرا تنها تغدهندینابرابری توزیع درآمد در جامعه را ن

سه با خ  فقر . از اینگذاردیاثر م سب  رو انتخاب خ  فقر مطلق در مقای  یای قابا توجهاز مزای ین

بر کاربرد  یفقر متد خصتتوص انجام شتتده در هاییعمده بررستت ایدل نیبرخوردار استتت و به هم

 که خ  فقر مشخص شود. است ازی. به هر حال برای محاسبه تعداد فقرا نخ  فقر مطلق است

 فقر گیری اندازه های شاخص-2-2-3

که  وجود دارد یهایشتتاخصداشتتته باشتتیم،  اندازه فقر در هر جامعه  ی ازدرک بهتراینده برای  

ضع  یشناخت  س  درآمد افراد   ر،یافراد فق نینابرابری درآمد ب زانی. مدهندیم فقر ارائه تیاز و متو

 زانیهستتتتند که بر م   یهای وتعداد کا افراد جامعه مؤلفه      رانیفق کا  اندازه خ  فقر، تعداد   ر،یفق

سمت  دارند. در این ریفقر تأث سعی بر    ق صا  ست که   از ف شاخص  یبه برخآن ا شاره از   های فقر ا

 شود. 

 )سرشمار نسبت(فقیر افراد نسبت شاخص-2-2-3-1

سبت افراد         و رایج ترینیترین، ابتدایساده  سبت سرشمار یا شاخص ن  ترین شاخص فقر، شاخص ن

ست  ریفق صورت    ا شاخص به  سبت تعداد افراد  . این   جامعه در(خانوار)به کا افراد  ریفق (خانوار)ن

 زندگی فقر خ  زیر افراد از نستتبتی چه که دهدمی نشتتان شتتاخص قابا محاستتبه استتت. این

 و باشد نداشته وجود جامعه در فقیری هیچ که حالتی یعنی صفر بین این شاخص اندازه .کنندمی

 است  این شاخص  این عمده کند. اشدال می تغییر باشند  فقیر جامعه در افراد که کلیه حالتی یک

شروط  جامعه فقیر غیر و فقیر افراد درآمد میزان کاها افزایا یا که  جابجایی موجر آنده بر م

شود  فقر حول خ  افراد شدال  واقع ندارد. در شاخص  اندازه در تأثیری هییگونه ن  شاخص  این ا

باشد.  نمی حساس  غیرفقیرها و فقیرها بین حتی و فقیرها بین درآمد انتقال به که نسبت  است  آن

 کاربرد فوق، اشدا ت . باشد نمی حساس  نیز فقرا درآمد کاها به نسبت  شاخص  این اینده بعالوه

 .شودمی استفاده دیگری شاخص از ایراداتی، چنین حا برای. نمایدمی محدود را شاخصاین 



  اثر نوسانات رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد 28

 

 شاخص شكاف فقر-2-2-3-2

 مبتنی فقرا نسبت به خ  فقر یعلت استفاده از این شاخص این است که این شاخص بر فاصله کل

ست و نمایانگر عمق فقر م  شد ا شاخص م  ی،. به عبارتیبا ست  شداف فقر درجامعه  یانگیناین  که  ا

به  فقر شتتاخص شتتداف ین. همینیگرددصتتفر محستتوب م یرفق یردر آن شتتداف فقر برای افراد غ

فقر با    تاخ  است تا درآمد آنها را حداقا  یران زم به فق یبرای مقدار درآمد انتقال یعنوان معرف

 .ببرد

(2-1) 
𝑃𝑔𝑎𝑝 =

1

𝑛
∑

(𝑧 − 𝑥𝑖)

𝑧
= 𝐻𝐼 −

𝑞

𝑛

𝑞

𝑖=1

(𝑍 − 𝜇∗)

𝑍
 

μ* یر،درآمد افراد فق  یانگین م n     ، تعداد افراد جامعهq  یر،تعداد افراد فق z  خ  فقر و𝑥𝑖  درآمد  

iشاخص ارائه    یرفرد فق ینام ست. این  ست. اگر در    ا سعت فقر ا  شاخص  دو گروه مختلفدهنده و

 یشترب گروهی فقر نسبت سرشمار یدسان باشد در این صورت براساس شاخص شداف فقر، فقر در

 .دارند است که از خ  فقر فاصله زیادی یشتریاست که به نسبت، دارای تعداد اعضای ب

 یاخص کاکوانش-2-2-3-3

 ( است:2-2شاخص کاکوانی به صورت رابطه )

(2-2) 
𝑃𝑘 = 𝑃0 (

𝑍 − 𝜇𝑝

𝜇
)   

 . این شتتتاخصباشتتتد یکا افراد جامعه م    یانگین م μو  یرمخارج افراد فق  یانگین م 𝜇𝑝 که در آن 

 افراد چند درصد از درآمد  دهدیبردن فقرا بوده و نشان م  یناز ب ی(یا سخت )سهولت   یزانم بیانگر

خ  ) جامعه به ستتتطح درآمد حداقا معاش یرانتقال یابد تا درآمد افراد فق یربه افراد فق یرفق یرغ

 .برود ینو فقر از ب یدهرس (فقر

 شاخص فقر سن-2-2-3-4

در   جامعه را در مقابا سایر افراد یرافراد فق ینسب یتشاخص فقری ارائه داد که محروم یاسن آمارت

 شود:ی. این شاخص به صور زیر تعریف مگیردینظر م

(2-3) 𝑃 = 𝐴 ∑ 𝑣𝑖

𝑞

𝑖=1
𝑔𝑖                     

iV :فقر شداف وزن) iy –= z  ig( ، i فقیر فرد امین 

A:  به که شده نرمال ثابت جزء n ، q و z 5.دارد بستگی 

 نمود و در نهایت شدا دیگری از شاخص را ارائه کرد: یشنهادوی سپس دو اصا موضوعه را پ

(2-4) 𝑃 = 𝐻[𝐼 + (1 − 𝐼)𝐺] 

 H  رها،یدرصد فق I   و ( شداف فقر )درآمد  یشداف نسبG  رهایفق نیتوزیع درآمد ب ینیضریر ج 

                                                                                                                               
5 -Axiom 



 

 

 محاسبه  و محاسبه شود   Gو  H  ،I. برای محاسبه شاخص فقر سن ابتدا باید سه شاخص     باشد یم

 .داشتن خ  فقر است اریهریک از این سه شاخص مستلزم در اخت

 شاخص فقر فاستر، گریر و توربک-2-2-3-5 

 فاستر،  کرده است توس    دایکاربرد زیادی پ ریکه در سالهای اخ های فقر دسته دیگری از شاخص  

 فقر مهم یک شتتاخص هاییپذیری را از ویژگشتتده استتت. آنها تجزیه  شتتنهادیگریر و توربک پ

ستند یمطلوب م  آن انگریب( شوند ینمایا داده م FGTکه با عالمت ). این گروه از شاخص ها  دان

کرد و  جمع با هم توانیرا م تیهای مختلف جمعرگروهزی یفقر حاصا از بررس   زانیهستند که م 

ستر و    تیواحدی از فقر کا جمع زانیبه م ست یافت. فا شاخص فقر خود  د صورت   را همداران  ب

 :دهندیزیر ارائه م

(2-5) 
𝐹𝐺𝑇𝑎 =

1

𝑛
∑

(𝑧 − 𝑥𝑖)

𝑧𝑎

𝑞

𝑖=1
 

 aاز نستتبت شتتداف فقر عنوان شتتده که به توان  یدر این شتتاخص فقر در اصتتا به عنوان تابع      

𝑎 ن است. در آ  دهیرس  ≥  آن . هر چه مقداردهدیتنفر و گریز از فقر در جامعه را نشان م زانیم0

 تیاهم افراد رترینیتر بوده و باید به فقاستتت که جامعه از فقر گریزان یباشتتد به این معن شتتتریب

شود. اگر پارامتر   شتری یب شد    aداده  شمار و اگر برابر       صفر با سر شاخص  شاخص، به  یک  با این 

شداف فقر تبدیا م       شاخص  شاخص به  شد ، این  شد شود یبا  ییعن . اگر این پارامتر برابر با دو با

 .شودیتبدیا م FGTدهد و به شاخص یبه عمق فقر نشان م شترییب تیحساس

(2-6) 
𝐹𝐺𝑇2 =

1

𝑛
∑

(𝑧 − 𝑥𝑖)2

𝑧2

𝑞

𝑖=1
         

شاخص    سبه  ص   های محا صو  که سازد یمختلف این امدان را فراهم م اتیفقر برای خانوارها با خ

 د.نمایان شو یهای مختلف اجتماعگروه نیفقر و شدت آن ب یپراکندگ نحوه

 آثار تورم و بیكاری بر فقر -2-3 

ست اینده         ست. نخ سی ا صاد و در نتیجه بر روی فقر از چند جهت قابا برر آثار تورم بر روی اقت

سه با تولید خارجی گرانتر می  شی  تورم کا های تولید داخلی را در مقای کند و بنابراین اگر در بخ

داشته  های اقتصادی مزیت نسبی وجود داشته باشد و یا هنوز امدان ادامه فعالیت وجود     از فعالیت

کند و بدنبال  تر میباشد، افزایا قیمت کا ها بازارهای داخلی را برای تولید کننده خارجی جذاب

شتری از کارگر ایرانی گرفته می     شتر و بی شاغا بی شود. دوم اینده تورم  هجوم کا های خارجی، م

ایا و بنابراین ها را افزخود ستتازو کار موثری برای توزیع درآمد و ثروت استتت. تورم قیمت دارایی

ضرر نمی     صاحر ثروت و دارایی مت شار  شر فاقد ثروت و دارایی   اق های ثابت هر روز در شوند. اما ق

سیاری از کا های    اثر تورم قدرت خرید بیشتری از دست می   دهد و هر روز امدان دست یابی به ب
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سی به خدمات های توانمندسازی، تغذیه مناسر، دستراساسی از جمله آموزش برای کسر مهارت

بنابراین شداف درآمدی و ثروتی بین   شود. دن و سرپناه مناسر کمتر می  بهداشتی مورد نیاز، مس  

 یابد.  طبقات با  و پایین درآمدی افزایا می

ضعیت فقرا را    تورم به عنوان یک مالیات منفی تاثیر معنی سبی و داری بر فقر دارد. تورم به طور ن

سبت به ثروتمندان بدتر می  ست. در واقع     کن سا ناعاد نه ا سا ند. به این مفهوم که مالیات تورمی ا

در مالیات مدانیزم دریافت تا حدودی برای مردم مشخص است و لیدن در شرای  تورمی از قدرت 

شتتود بدون آنده مستتتقیما مردم آن را درک نمایند. برخی معتقدند که در خرید مردم کاستتته می

صاد تورمی، ثروتمندان خ  سه با فقرا بهتر می یک اقت سطح    ود را در مقای شرای  افزایا  توانند در 

ها محافظت نمایند و تورم منافعی را برای ثروتمندان جامعه به همراه دارد و وضعیت فقرا را  قیمت

ضعیف می  شود که ثروتمندان جامعه با بدارگیری ابزارهای مالی،   نماید. طبق این نگرش بیان میت

ای پوشتتا ریستتک ها محافظت نموده و به گونهناشتتی از افزایا قیمت خود را در مقابا ریستتک

ست که در با اف نمایند. در حالی که پرتفوی دارایی فقرا در زندگی به گونهمی ها،  زایا قیمتای نی

ها بدون شک افرادی که در گذشته در زیر   در شرای  افزایا سطح قیمت   پوشا ریسک نمایند.  

یابد. همینین ری خواهند داشتتتت و درآمد حقیقی آنها کاها میاند وضتتتعیت بدتخ  فقر بوده

ستند، چون قدرت خرید آنه  ضرر می   افرادی که دارای درآمد ثابت ه ست مت شوند.   ا کاها یافته ا

کند. در این ها در خصتتوص ارتباط بین تورم و فقر از منظر بدبینانه پیروی میترین قضتتاوتعمده

ش    ست که در ک صاد دارد و  منظر اعتقاد بر این ا ورهای مانند ایران که دولت نقا مهمی را در اقت

پذیرد، تورم به عنوان پس انداز اجباری تغییرات عمده حجم نقدینگی توستتت  دولت صتتتورت می

آید. در اصتتطالح به این پس اندازه، مالیات تورمی گفته شتتود که به تملک دولت در میتلقی می

صادی و     شود. در واقع دولت با افزایا حجم ن می ضالت اقت شدید مع قدینگی و ایجاد تورم باعی ت

 گردد.  گسترش شداف فقر در جامعه می

توان انتظار داشت  از سوی دیگر در کشورهایی که منحنی فلیپس دارای شدا استاندارد است می     

به اینده بیداری یدی از مهم             با توجه  به کاها بیداری گردد.  با ی تورم منجر  ترین ستتتطوح 

تواند به تاثیرگذار بر ستتتطح و میزان بیداری در جامعه استتتت، با  رفتن نرخ تورم می   متغیرهای 

 واسطه کاها نرخ بیداری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاها فقر کمک کند.

 یدرآمد ینابرابر -2-3

 یدرآمد یمفهوم نابرابر-2-3-1

لت مفاه    یانحراف از برابر یبه معنا   ینابرابر   کند، یم جاد یر ذهن افراد ارا د یاری بستتت میو عدا

 یهاتیموقع ،یزندگ یفرصتها ،یحقوق ،یآموزش ،یدر خدمات بهداشت ینابرابر یبه معنا تواندیم



 

 

س   یدرآمد ،یاجتماع شد. ب   شوند یم 6یدرآمد یمذکور منجر به نابرابر یهایاز نابرابر یاریو ... با

  یطرناب ) باشتتتد  ها ینابرابر  نیا ایستتتازافزا نه یزم تواند یخود م زین یدرآمد  یو بر عدس نابرابر 

1393.) 

 

 درآمد توزیع نابرابری گیریاندازه هایشاخص انواع-2-3-2

 که متفاوتی است  هایجنبه و ابعاد دارای آن درآمدی نابرابری و جامعه هر در درآمد توزیع الگوی

شف  باید ساس  بر تا شود  شناخته  و ک سبت  بتوان آن ا ست    اجرای و ارائه به ن سر های سیا  و منا

ندازه  . برای7(2010)فرانک   کرد اقدام  یمنطق  های درآمد، شتتتاخص  توزیع در نابرابری  گیریا

 شتتدلی را به جامعه درآمد توزیع الگوی نابرابری، هایشتتاخص از یک هر .دارد وجود گوناگونی

 به خوبی حا  کنند. امامی گیریاندازه ایگونه به را آن نابرابری میزان و کرده تفستتتیر خاص

 اندازه دهند. هر چهنمی ارائه درآمد توزیع از یدسانی  بندیرتبه ها،شاخص  این که است  مشخص 

شد  بزرگتر جامعه یک درآمد توزیع الگوی در هاشاخص  این شاند  با شتر هندهن شدت  ی بی  بودن 

سبی  ست  جامعه آن درآمد تفاوت ن  منظور به پژوها نیا در که( 1371برعدس،)فتحی قمی  و ا

 .میپردازیم شاخص چند یمعرف به تنهاو تدرار مدررات  مطالر یفزون از یریجلوگ

 منحنی لورنز-2-3-2-1

صو  یهاروش نیبهتر از یدی سم  درآمد، عیتوز در ینابرابر یریت ست  لورنز یمنحن ر  یمنحن نیا. ا

 مورد عیوستت طور به که استتت ثروت و درآمد عیتوز مطالعات یدیکل و یاستتاستت یابزارها از یدی

ستفاده  س  اینما قتیحق در لورنز یمنحن. ردیگیم قرار ا  افراد یواقع درآمد عیتوز یمنحن یهند

 درصتتد وی( افق محور یرو بر) درآمد دارندگان یتجمع درصتتد نیب ارتباط که استتت کشتتور کی

 ندهیا شتترط به دهدیم نشتتان را ی(عمود محور یرو بر) آنان توستت  شتتده افتی درآمد یتجمع

 نیا تعداد باشتتند، شتتده مرتر یصتتعود ریترت به درآمدشتتان زانیم حستتر بر درآمد دارندگان

 درصتتد 30 صتتورت نیا در که رندیگیم نظر در یدرصتتد 20گروه 5 صتتورت به معمو ً را هاگروه

 سپس  شود، یم مشخص  آن زانیم نیبا تر به درآمد زانیم نیترنیپائ از درآمد حسر  بر تیجمع

 محاستتبهی مل درآمد کا از درصتتد حستتر بر یافتیدر درآمد ستتهم ،یدرصتتد 30 گروه هر یبرا

صد  20 گروه، هر سهم  عما، نیا با و گرددیم شخص  یمل درآمد از در  ریترت نیا به. شود یم م

ست  جامعه درآمد کا از یسهم  نیمب لورنز یمنحن از نقطه هر سبت  توس   که ا  جامعه افراد از ین

                                                                                                                               
6 -Income inequality 
7 -Frank 
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 .(2008 8)روداست شده کسر

  
 ماحای لورنز -1-2نمودار 

  یدرآمدها درصتتتد اگر. باشتتتد 1-2 نمودار در OMNA یاجامعه یبرا لورنز یمنحن میکن فرض

درجه  45 خ  بر لورنز یمنحن باشتتد، درآمد کنندگانافتیدر درصتتد با برابر قاًیدق شتتده افتیدر

مام  خانوار  کی  ای  فرد کی  فق  اگر و (کاما   یبرابر) گرددیم منطبق( OA قطر)  را آمد  در یت

 شدسته   خ  به یمنحن حالت نیا در ندنند، کسر  یدرآمد چیه جامعه افراد هیبق و کند افتیدر

OMNAX  نیب ییجا در یمنحن ،یواقع موارد یتمام  در البته . (کاما ینابرابر) شتتتودیم ای تبد 

 دورتر( کاما یبرابردرجه ) 45 خ  از یمنحن یدگیخم چه هر. ردیگیم قرار یحد حالت دو نیا

 .بود خواهد شتریب درآمد عیتوز ینابرابر باشد شتریب (OAMN سطح) باشد

 جینی ضریب-2-3-2-2

 باشتد که می درآمد توزیع نابرابری گیریاندازه شتاخص  ترینمتداول و مشتهورترین  ضتریر  این

کند. در این می ارائه عدد یک صتتورت به و محاستتبه لورنز منحنی استتاس بر را نابرابری میزان

ستفاده  شاخص  نیا از درآمد ینابرابر یریگاندازه منظور به پژوها ست  شده  ا  نیا رو، نیهم از. ا

و  مثبت اتیخصتتوصتت و یمحتو و بوده مشتتاجره و بحی مورد گرید شتتاخص هر از ایب شتتاخص

 .9(2007ارائه شده است )مویس  منفی آن

 در درآمدی نابرابر زانیم نسبت  اندازه صورت  به ینسب  شاخص  کی عنوان به ینیج ریضر  اصو ً 

                                                                                                                               
8 - Rohde 
9 -Moyes 



 

 

 فیتعر ناعاد نه    کامالً  درآمد  عیتوز یالگو کی  در ینابرابر  ممدن اندازه  حداکثر  به  مفروض جامعه  

 :  دیگویم سن ف،یتعر نیا هیپا بر. است شده

 از با تر یدرآمدها آنها همه باشتتتند، مختار خود درآمد انتخاب در جامعه افراد که یصتتتورت در»

شتن  ایدل به جامعه افراد از کی هر نیبنابرا. کنندیم انتخاب را خود درآمد  خود ،یکنون درآمد دا

چار  را حدود  د ند یم تی م ده یا ای  و دان عت  کی  از خود ن ظار  مورد منف ند یبیم محروم انت  نیا. ن

 استتاس نیا بر. باشتتدیم انتظارشتتان مورد درآمد با آنها یکنون درآمد تفاوت از یناشتت تیمحروم

 یالگو در درآمدها جفت هیکل قدرمطلق مجموع متوستت  نستتبت از استتت عبارت ینیج ریضتتر

 قدر نیا اندازه به (منافع عیتوز ینابرابر از یناشتت تیمحروم مثابه به) مفروض جامعه درآمد عیتوز

ش  تیمحروم ممدن اندازه نیشتر یب مثابه به) عاد نه کامالً درآمد عیتوز یالگو کی در مطلق   ینا

 .  باشدیم (منافع عیوزت ینابرابر از

 ضریر جینی به صورت رابطه زیر قابا محاسبه است:

(2-7) 
𝐺 =

مساحت بین منحنی لورنز و خ 45

مساحت زیر خ  45 درجه
   

 نیب به صتتورت دو برابر مستتاحت ینیج ریاز آنجا که مستتاحت مربع برابر واحد استتت، پس ضتتر

 یهاروش ینیج ریبه دستتت آوردن ضتتر ی. براشتتودیم فیکاما تعر یلورنز و خ  برابر یمنحن

 .11رثیروش گاست و زیو ن 10رلیاست. از جمله روش مورگان و م دهیارائه گرد یاریبس

سیار  شده  بندیطبقه هایداده از جینی ضریر  برآورد برای که میلر فرمول سر  ب شهور  منا  و م

 :از است عبارت است

(2-8) 
𝐺 = 1 − ∑(𝑃𝑖 − 𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1

− 1)(𝜑𝑖 + 𝜑𝑖 + 1)       

 

G = ضریر جینی 

Pi نسبت تجمعی افراد )خانوارها( در طبقه = i  ام 

  نسبت تجمعی درآمد در طبقه =i ( امi=1,2,…,k) 

 ریضر و شودیمحاسبه م  ینیج ریضر  ییو با  ینییپا یحدها رثیگاست و  یشنهاد یدر روش پ

پا  ردیگیدو حد قرار م  نیا نیب ینیج حد  به       نیبا ا  ینیی.  قه  مدها در هر طب که درآ  طور فرض 

ساو  س  یم سبه م شده  میتق شد یم لریهمان فرمول م قاٌیکه فرمول آن دق شود یاند، محا  حد و با

 . حد  دیآیحداکثر است، به دست م یفرض که اختالف درآمدها در هر طبقه درآمد نیبا ا ییبا 

                                                                                                                               
10 -Morgan & Miller 
11 -Gust wears 
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