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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 هاي فقر و توزيع درآمد در ايرانمحاسبه شاخص 
 
مدير طرح پژوهش -1-2

 دكتر محمد طبيبيان نام و نام خانوادگي:

  ناظر طرح پژوهشي: برنامه و بودجهسازمان  كارفرما:
 31/04/1383 تاريخ پايان پروژه: 01/11/1382 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 موجود:مدارك  -2

 گزارش نهايي مكتوب            
 )Wordنسخه ديجيتال (           
 )PDFنسخه ديجيتال (           
 اسكن شدهنسخه            

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 فقر و توزيع درآمد در ايرانهاي محاسبه شاخص: عنوان 
 :چگونه بوده است.در كشور  1374 -81هاي هاي فقر و توزيع درآمد طي سالوضعيت شاخص مساله تحقيق 
 هاي مربوطه.بررسي وضعيت فقر و توزيع درآمد در كشور از طريق شاخص :هدف 
 1374 -81 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :هاي آماري و اقتصاد سنجي به انجام تحقيقات كاربردي است كه با استفاده از روش تحقيق حاضر از نوع روش تحقيق

 رسيده است.
 :الگوي اقتصاد سنجي مورد استفاده در تحقيق،  مدل مورد استفادهHungarian Equivalence Scale .بوده است 
 :طرح حاضر به صورت كلي در دو فصل سازماندهي شده است خالصه فصول. 
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ارائه شده است. اين فصل خود  ،گذاري در زمينه فقرها و سياستمفاهيم، علل، شاخص »فقر«با عنوان اول  در فصل -

 .انداختصاص يافته فقرهاي مختلف جنبهبررسي مشتمل بر شش بخش است كه به شرح زير به 
 داليل و عوامل موجد فقر :بخش اول 

 خط فقر :بخش دوم 

 هاي مقابله با فقرسياست :بخش سوم 

  هاي توسعه هزاره به عنوان رويكردي نوين به توسعه پايدارهدف :چهارمبخش 

 1381هاي بودجه خانوار در سال برخي از ويژگي :بخش پنجم 

 هاي كمي فقر در ايران.شاخص :ششم بخش 

مباحث نظري توزيع درآمد جداگانه به ترتيب در دو بخش  »هاشاخص ومفاهيم توزيع درآمد: «در فصل دوم با عنوان  -
 ارائه شده است. ،هاي توزيع درآمد در ايرانو مطالعه كمي شاخص

 
 :نتايج 

كاهش يافته  1374 -81هاي در طي سال 3اتكينسونضريب و  2تايلضريب ، 1دهد كه ضريب جينينتايج طرح نشان مي
بيست درصد مصرف هاي اهداف توسعه هزاره بيانگر آن است كه سهم ها و شاخصاست. همچنين نتايج حاصل از دهك

 افزايش يافته است. 1374 -81هاي از كل مصرف در طي سالخانوارها فقيرترين 
 

 واژگان كليدي: -4

 بودجه خانوار، شاخص، توزيع درآمد.اهداف توسعه هزاره، فقر، خط فقر، 
Poverty, Poverty Line, Millennium Development Goals, Household Budget, Index, Income Distribution. 

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

 :كشورجهت نيل به توسعه پايدار و رفع شكاف اجتماعي در سطح برگرفته از اهداف هزاره هاي سياستي توصيه
 كرد مديريت بخش دولتيبه -

 هاي برابر اقتصادي، اجتماعي و سياسيتدارك فرصت -

 توسعه آموزش و بهداشت -

                                                            
1 Gini 
2 Theil 
3 Atkinson 
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 زيست.جلوگيري از انتشار گازهاي آالينده محيط زيست وحفظ محيط -

 الملليهاي سياستي نيل به توسعه پايدار و مبارزه با رفع فقر و شكاف اجتماعي در عرصه بينتوصيه
 هاي مالي كشورهاي فقير با تكيه بر مشاركت كشورهاي صنعتيكمك به تخفيف و بخشودگي بدهي -

 ها بر اقشار محرومبار تحريماقتصادي با توجه به اثرات زيانهاي تجديد نظر اساسي در اعمال تحريم -

 هاي اين شوراامنيت و فعاليتتجديد نظر در ساختار شوراي  -

 جانبه عليه تروريسممبارزه گسترده و همه -

 مبارزه گسترده با تبعيض نژادي -
 

 

 

 

 


