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Abstract        This paper examines the impact of industrial sector on poverty 
reduction in all provinces of Iran. For this purpose, squared poverty gap  
index (FGT(2)) was first measured in the urban areas of provinces; Then 
the value added of those industrial activities that are carried out by ten 
or more employees are gathered at the ISIC 2-digit code level. Finally,  
using Panel-VAR approach, the impacts of industrial sector on poverty in 
all provinces of Iran were evaluated for the period (2004-2015). The results 
indicate that in those provinces which have high levels of productivity in 
industrial workshops, poverty intensity is low. Therefore, at high level of  
productivity of industrial workshops, there is a significant relationship  
between industry and poverty. The results also show that with regard to 
causal relationship, poverty is not the Granger-cause of industry growth; 
also, the added value shock of industrial activities had no impact on  
poverty at the moment of shock occurrence. Moreover, in the analysis 
of variance, the value added of industrial activities does not explain the 
as much of intensity of urban poverty as much. Therefore, the results of  
applying the panel-VAR approach indicate the small impacts of the value 
added of industrial activities with ten employees and more on the severity 
of urban poverty. These findings can be used in developing executive and 
research strategies.
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بررسی تاثير بخش صنعت بر کاهش فقر در کل 
استان های ايران

پذيرش: 1398/10/22د ريافت: 1397/12/03

چکيد ه: در این پژوهش، تاثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در کل استان های ایران بررسی 
می شود. بدین منظور، ابتدا شاخص شدت فقر در مناطق شهری استان های کشور اندازه گیری 
می شود، سپس ارزش افزوده فعالیت های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر در سطح کدهای 
دو رقمی ISIC جمع آوری می شود. در نهایت، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری پانلی 
)Panel-VAR(، اثرهای بخش صنعت بر فقر در کل استان های کشور در دوره 1383 تا 1394 

ارزیابی می شود. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که در استان هایی با بهره وری باالی 
کارگاه های صنعتی، شدت فقر مقدار پایینی دارد. از این رو، در سطح بهره وری باالی کارگاه های 
صنعتی، بین بخش صنعت و فقر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن 
است که در رابطه علّی، فقر علیت گرنجری رشد بخش صنعت نیست، شوک ارزش افزوده 
فعالیت های صنعتی بر فقر در لحظه وقوع شوک اثری ندارد، و این که در تجزیه واریانس، 
ارزش افزوده فعالیت های صنعتی، شدت فقر شهری را کم تر توضیح می دهد. بنابراین، نتایج 
حاصل از کاربرد رویکرد خودتوضیح برداری پانلی بیانگر اثرهای اندک ارزش افزوده فعالیت های 
صنعتی با ده نفر کارکن و بیش تر بر شدت فقر شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، این 

پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

کارگاه های  بهره وری   ،Panel-VAR رویکرد  ارزش افزوده صنعت،  فقر،  کليد واژه ها:  شدت 
صنعتی، علیت گرنجری.
.R1, O1, L5  :JEL طبقه بند ي

شعبان مصطفائی
د انشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران )نویسنده مسئول(.

فرهاد خداداد کاشی
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور.

يگانه موسوی جهرمی
استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور .

mostafaee@pnu.ac.ir

khodadad@pnu.ac.ir

mosavi@pnu.ac.ir

شي
وه

پژ
 - 

مي
 عل

مه
لنا

ص
ف

22
51

-9
09

2 )
پي

)چا
اپا 

ش
ه 1

مار
  ش

ارم
چه

ت و 
يس

ل ب
سا

 51
-7

ص 5
ص 

IS
C

د ر 
يه 

نما
13

98
ار 

به



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
رم

ها
و چ

ت 
س

ل بي
سا

ه 1
مار

ش
13

98
ار 

به

52

مقد مه

در بررسی موقعیت کشورهای توسعه نیافته، پدیده فقر به عنوان یکی از بارزترین ویژگی های این 
کشورها به شمار می رود. به عبارت دیگر، ویژگی عمومی همه این کشورها گستردگی فقر است )احمدی و 
شقاقی شهری، 1387(. یکی از اهدافی که برای مقابله با کاهش فقر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی 
قرار گرفته، رشد اقتصادی هست. اما در مورد این که رشد اقتصادی فقر را کاهش می دهد، مناقشه 
وجود دارد. از این رو، در پژوهش های پیشین به اثرگذاری اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی بر فقر 
پرداخته می شود. از آن جایی که طبق آمارهاي مرکز آمار ایران1 بالغ بر 74 درصد از جمعیت کشور 
در مناطق شهري ساکن هستند، که در مقایسه با رقم 32 درصدی سال 1335 رشد قابل مالحظه ای 
موضوع  اهمیت  است.  انکارناپذیر  فقر ضرورتي  راستاي کاهش  در  مناطق شهری  تولید  رونق  است، 
زماني بیش تر مشخص مي شود که توسعه کّمي کشاورزی در محدوده هاي شهري با محدودیت هایی 
همراه است. رشد روزافزون جمعیت شهری و توان باالی اشتغال زایی بخش صنعت در مقایسه با سایر 
بخش های اقتصادی از عمده دالیل توجه به بخش صنعت است )بختیاری و دهقانی زاده، 1392(. از 
طرفی، بیش تر کارشناسان بر این عقیده هستند که بخش کشاورزی نقش کلیدی خود را در دو دهۀ 

گذشته بازی کرده است و اکنون بخش صنعت موتور رشد اقتصادی و کاهش فقر است. 
بخش  و  روستایی  مناطق  به  بیش تر  ُخرد  مالي  تامین  سیاست  مانند  فقر  کاهش  راهبردهای 
کم درآمد  گروه هاي  نیاز  مورد  مالی  منابع  اگر  این سیاست،  اجرای  در  اما  است،  معطوف  کشاورزی 
همراه با سرمایه گذاري و ایجاد اشتغال برای فقرا نباشد، نتایجی چون ایجاد تورم و افزایش مطالبات 
بانک از مردم را به همراه خواهد داشت )خاکی، 1388(. اما راهبرد کاهش فقر به وسیلۀ صنعتی شدن، 
که به تازگی مورد توجه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد2 قرار گرفته است، بر فرایند استقرار صنعت 
در مناطق کم تر توسعه یافته شهری تاکید دارد. از سوی دیگر، تجربه رشد فراگیر و پایدار به منظور 
توسعه طیف گسترده اي از بخش هاي رقابتي، خلق فرصت هاي کارآفریني، افزایش نرخ اشتغال، و باال 
رفتن دستمزدها ضروري است و سیاست هاي صنعتي به عنوان ستون اصلي چنین رویکردي محسوب 

 .)Khan, 2015( میشوند
با توجه به آنچه بیان شد، در این پژوهش برای بررسی راهبرد کاهش فقر به وسیلۀ صنعتی شدن 
در مناطق شهری نیاز است که ارتباط بخش صنعت از اجزای رشد اقتصادی با کاهش فقر در کل 

1. https://www.amar.org.ir
2. United Nations Industrial Development Organization )UNIDO(
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استان های کشور بررسی شود؛ تا به این پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا بخش صنعت ظرفیت الزم 
را برای کاهش فقر در استان های ایران دارد؟ و نیز اثرهای بخش صنعت بر کاهش فقر در استان های 

کشور چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها از رویکرد الگوی Panel-VAR استفاده می شود.

مبانی نظری پژوهش

است.  شدن  صنعتی  درحال توسعه،  کشورهای  توسط  رفته  بکار  توسعه ای  راهبردهای  جمله  از 
ابزار گسترش سریع بخش صنعت تاکید می شود. اهمیت بخش  با  در این راهبرد بر رشد اقتصادی 
صنعت به این دلیل است که صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته می شود 
توسعه  دانشمندان  از  برخی  دارد.  تولید  مقیاس  به  نسبت  فزاینده  بازدهی  منبع  است که  بخشی  و 
مانند کالدور1)1966( و داتا2)1960(، دو ویژگی برای نقش صنعت در توسعه، به ویژه در مراحل اولیه 
آن برمی شمارند: الف. سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان )در فرایند توسعه( 
افزایش می یابد؛ و ب. سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول فرایند توسعه روندی صعودی دارد. 
ترکیب این دو ویژگی در طول فرایند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد. حتی در مراحل 
نهایی توسعه نیز شاهد این هستیم که نوآوری و تالش برای توسعه فناوری های جدید در اغلب موارد 
در بخش صنعت متمرکز است. از این رو، صنعتی شدن3 سبب ارتقای تنوع4 در تولید و ارتقای ساختار 
)Fajnzylber, 1983(. در  تولید می شود  بکارگیری مهارت در  افزایش  و  پیچیدگی  به سمت  اقتصاد 
نتیجه، رشد صنعت یکی از راهکارهای ایجاد درآمد، اشتغال، و تولید مهارت است. پژوهش ها نشان 
می دهد که کامیاب ترین اقتصادها آن هایی هستند که بخش صنعت خود را در جهت افزایش صادرات 
بکار می اندازند که در کاهش فقر بسیار موثر است )موفقیان، 1384(. خط مشی های توسعه صنعتی 
در ایران در برنامه های اول تا پنجم توسعه بر اساس مرکز پژوهش های مجلس5 )1395(، در جدول 

)1( آمده است.

1. Kaldor
2. Datta
3. Industrialization
4. Diversification
5. https://rc.majlis.ir
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جدول1:خطمشیهایتوسعهصنعتیدرایراندربرنامههایتوسعهاولتاپنجم

خط مشی توسعهبرنامه توسعه

اول

- حمایت از صنایع سنگین، تولیدهای سرمایه ای و واسطه ای
- رشد صنایع مادر حمایت از فناوری کم ارزبر و اشتغال زا

- حمایت از صنایع کاربر
- حمایت از ماشین آالت و فناوری محلی

دوم

- لزوم تدوین راهبرد و اولویت بندی فعالیت های اقتصادی و تجاری در راستای الگوی 
تعریف شده

- محوریت بخش کشاورزی
- حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی و معدنی

- حمایت از صنایع کوچک
- حمایت از صنایع الکترونیک

- حمایت از توسعه صنایع الکترونیک )از راه سیاستگذاری و سرمایه گذاری متمرکز و سوم
هماهنگ(

چهارم

- حمایت از صنایع مبتنی بر منابع )انرژی بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع 
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، و زنجیره پایین دستی آن ها(

- حمایت از صنایع دارای مزیت رقابتی
- حمایت از صنایع الکترونیک

پنجم

- لزوم تهیه »سند راهبرد توسعه صنعتی« در وزارت صنایع با نظارت معاونت راهبردی
- توسعه زنجیره پایین دستی صنایع واسطه ای )پتروشیمی، فلزهای اساسی، و محصوالت 

معدنی غیرفلزی(
- حمایت از توسعه شهرک های صنعتی صنایع پتروشیمی )خارج از نظارت وزارت صنایع(

- حمایت از صنایع انرژی بر معدنی
- حمایت از صنایع الکترونیک

منبع: مرکز پژوهش های مجلس ۱39۵

تالش برای ارائه مفهومی تحلیلی و کاربردی از رشد فقرزدا، به ارائه دو تعریف رشد فقرزدای نسبی و 
مطلق منجر می شود. تعریف نسبی، الزمه رشد فقرزدا را افزایش سهم درآمدی فقرا می داند. این تعریف 
از دخالت هایی که به کاهش نابرابری منجر می شوند، بدون توجه به اثر آن ها بر رشد حمایت می کند. از 
طرفی، تعریف مطلق رشد فقرزدا، بر شتاب بخشیدن به نرخ رشد درآمد فقرا، و به این ترتیب، نرخ کاهش 
فقر تمرکز دارد. این تعریف سیاست هایی را تشویق می کند که به افزایش رشد و افزایش فرصت های فقرا 
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برای شرکت در فرایند رشد منجر می شوند و با تعریف جامع برابری فرصت ها در گزارش بانک جهانی1 
تحت عنوان »گزارش توسعه جهان در سال 2006، برابری و توسعه«، و همچنین، با تعهدهای انجمن های 
بین المللی نسبت به نخستین هدف توسعه هزاره یعنی از بین بردن فقر تا 2015، هماهنگ است )بزلی 
و کورد، 1389(. در رشد فقرزدای نسبی از مفهوم کشش در سطح خرد، و در روش رشد فقرزدای مطلق 

از الگوهای کالن سنجی برای بررسی رابطه فقر با رشد استفاده می شود. 
در خصوص اثر رشد اقتصادي و بخش صنعت بر کاهش فقر پژوهش هایی در سطوح بین المللي و 
در داخل کشور به عمل آمده است. برای مثال لین2 )2003(، نشان می دهد که رشد اقتصادی به طور 
موثر فقر را در چین کاهش می دهد. با این حال، به دنبال رشد اقتصادی، نابرابری افزایش می یابد و باعث 
می شود اثر کاهش فقر کم تر شود. حسن و کایبریا3 )2004(، به موضوع اهمیت بخش صنعت بر فقر 
در کشورهای چهار منطقۀ شرق آسیا، آمریکای التین و کاراییب، جنوب آسیا، و جنوب صحرای آفریقا 
می پردازند. نتایج یافته های آن ها نشان می دهد که رشد صنعتی در هر منطقه ای اثر مثبتی بر کاهش 
فقر دارد؛ در ضمن پیوند بین رشد صنعتی و کاهش فقر در شرق آسیا قوی تر از سایر مناطق است، به 
این دلیل که در این منطقه با توجه به نیروی کار فراوان، الگوی رشد صنعتی بیش تر دنبال می شود که 
در نهایت به رشد سریع اشتغال و کاهش فقر منجر می شود. تران و دان4 )2010(، به ارائه اثر صنعتی 
شدن بر اقتصاد و ساختار اشتغال در طول تحول اقتصادی در ویتنام می پردازند و نشان می دهند که 
برای رسیدن به هدف ثبات اجتماعی، کاهش فقر، و کاهش نابرابری درآمد، راهبرد توسعه صنعتی باید 
هدف خود را ایجاد فرصت های شغلی و بهبود درآمد برای کارگران برکنارشده و کارگران فقیر، به ویژه 
کارگران روستایی، قرار دهد. پژوهش دفتر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه5 توسط 
آگاروال و کومار6 )2012(، می کوشد که تغییرهای ساختاری رشد را در تعامل با تغییر فقر در هند مورد 
تجزیه وتحلیل قرار دهد. این پژوهش نشان می دهد که رشد اقتصادی در هند با تغییرهای توزیعی در بین 
بخش های اقتصادی و به سمت بخش هایی با بهره وری باال همراه است، و بر اساس این، تفاوت گسترده ای 
در دستمزدها و در میان بخش های اقتصادی ایجاد می شود. در نتیجه، این پرسش اساسی است که رشد 
اقتصادی ناشی از رشد بخش صنعت، چگونه فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهشگران این پژوهش بر 

1. https://www.unido.org
2. Lin
3. Hasan & Quibria
4. Tran & Doan
5. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
6. Aggarwal & Kumar
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این باور هستند که رشد صنعتی تنها زمانی می تواند فقر را کاهش دهد که افراد فقیر در فعالیت های 
اقتصادی موجود نقش و سود قابل توجهی به دست آورند. در مجموع، اگرچه نتایج پژوهش بیان می کند 
اما همچنان جمعیت قابل مالحظه ای درگیر فقر  که رشد صنایع تولیدی هند فقر را کاهش می دهد 
هستند. بنابراین، سیاست های توزیع مجدد در جریان صنعتی شدن راهی برای کاهش فقر است. کیمورا 
بر اساس  فقر در کشورهای آسیای شرقی  اثر صنعتی شدن و کاهش  بررسی  به  و چانگ1 )2017(، 
جنبش کارگری داخلی می پردازند. بر اساس این پژوهش، آنچه باعث می شود که تعدادی از کشورهای 
درحال توسعه شرق آسیا با استفاده از زنجیره ارزش جهانی به رشد سریع اقتصادی و کاهش فقر دست 
پیدا کنند، انتقال نیروی کار از بخش های روستایی به شهری در قالب جنبش کارگری داخلی است. این 
پژوهش نشان می دهد که چنین جنبش های کارگری در روند صنعتی شدن نقش مهمی دارند. آنان در 
خصوص کشور تایلند نشان می دهند که چگونه این کشور می تواند همزمان با رشد اقتصادی سریع، فقر را 
نیز کاهش دهد. بنابراین، کاهش فقر در کشورهای اشاره شده به طور عمده از انتقال آرام نیروی کار بخش 
روستایی به بخش شهری، به ویژه در بخش صنعت است. فوسو2 )2017(، نشان می دهد که عامل اصلی 
کاهش و افزایش فقر، رشد اقتصادی است. با وجود این، تفاوت های منطقه ای و کشوری در این امر نقش 
مهمی ایفا می کنند. بنابراین، برای سیاستگذاری کارامدتر، باید ویژگی های فردی کشورها مورد تاکید قرار 
گیرند. به طور کلی، سطوح باالی نابرابری اولیه، اثربخشی رشد را در کاهش فقر محدود می کند، به طوری 
که افزایش نابرابری به طور مستقیم برای یک سطح معینی از رشد، فقر را افزایش می دهد. بنابراین، به 
نظر می رسد باید توجهی ویژه به کاهش نابرابری در کشورهای خاصی که توزیع درآمد نامطلوب دارند، 
صورت بگیرد. این پژوهش به اثرهای محدود سیاست های کاهش نابرابری در کشورهای کم درآمد اشاره 
دارد. رکن الدین افتخاری و طاهرخانی )1381(، به بررسی استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه 
مناطق روستایی می پردازند. این پژوهش تالش دارد که به پرسش: آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای 
تحقق توسعه در مناطق روستایی در کشورهای درحال توسعه است؟، پاسخ دهد. با بررسی پنج اثر عمده 
صنعتی شدن روستا )شامل ایجاد اشتغال پویا و افزایش درآمد، کاهش مهاجرت های روستایی، کاهش 
نابرابری های منطقه ای، افزایش رفاه روستایی، و گسترش صادرات روستایی(، پژوهشگران به این نتیجه 
می رسند که در یک روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد خورشیدی تاکنون، صنعتی شدن روستا به عنوان 
بخشی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، مهم ترین هدف های توسعه را در مناطق روستایی تحقق 

1. Kimura & Chang
2. Fosu
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افزایش درآمد گروه های کم درآمد روستایی، موجب کاهش فقر و  می بخشد و ضمن ایجاد اشتغال و 
افزایش رفاه در مناطق روستایی می شود. پیرایی و قناعتیان )1385(، با بررسی اثر رشد اقتصادي بر فقر 
و نابرابري درآمد در مناطق شهري و روستایي ایران به این نتیجه می رسند که شمول فقر در مناطق 
شهري و روستایي ایران، کاهش، شدت، و عمق فقر را در مناطق روستایي افزایش می دهد. همچنین، 
نفع فقیر عمل  به  به طور ضعیف  اقتصادي در مناطق شهري و روستایي  با توجه به شاخص ها، رشد 
می کند. صادقی و همکاران )1387(، بیان می کنند که افزایش رشد تولید ناخالص داخلی باعث کاهش 
فقر و نابرابری درآمدی می شود. پروین و همکاران )1392(، نشان می دهند که تخفیف یا کاهش فقر در 
14 بخش اقتصادي، از دو عامل تغییر در میانگین درآمدهاي گروه هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها، 
تاثیر مي پذیرد. بیش ترین  و کشش شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه هاي مزبور، 
سهم در کاهش فقر خانوارها، به ترتیب مربوط به رشد بخش هاي کشاورزي، ساختمان، عمده فروشي، 
و خرده فروشي است. همچنین، بخش هاي واسطه گري هاي مالي و آموزش سهم قابل توجهي در کاهش 
شکاف درآمدي خانوارها نسبت به خط فقر دارند. به این ترتیب، رشد بخش هاي اشاره شده، رشد فقرزدا 
تعریف مي شود. راغفر و همکاران )1394(، در پژوهشی پدیده فقر را در ارتباط با رشد اقتصادی و نابرابری 
به تفکیک برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی ـ اجتماعی بررسی می کنند. بدین منظور، کشش های 
فقر نسبت به رشد اقتصادی و نابرابری محاسبه می شود و در نهایت، چگونگی توزیع منافع ناشی از 
رشد به کمک شاخص نرخ رشد معادل فقر سان و کاکوانی1 )2009(، مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه 
تغییرهای فقر در مناطق شهری، روستایی، و کل کشور نشان می دهد که اثر خالص رشد بر فقر منفی 
است، اما اثر خالص نابرابری نوسان های مثبت و منفی دارد. تحول های اقتصادی و سیاسی در ایران تا 
حد زیادی می توانند این روند نامنظم را در دوره مورد پژوهش توجیه کنند. محاسبه شاخص نرخ رشد 
معادل فقر و مقایسه نتایج برنامه های توسعه اول تا چهارم اقتصادی ـ اجتماعی ایران نشان می دهد که با 
وجود برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور، سیاست اثرگذاری برای دستیابی به رفاه و آسایش 
مستمر دنبال نمی شود. فیض پور و سامان پور )1396(، در پژوهشی تاثیر توسعه صنعتی در مناطق ایران را 
بر میزان محرومیت آن مناطق بررسی می کنند. برای سنجش میزان صنعتی شدن مناطق از سه شاخص 
تعداد بنگاه های صنعتی، شاغالن صنعتی، و تولیدهای صنعتی استفاده می شود. از سوی دیگر، میزان 
محرومیت نیز با سهم افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هر منطقه و متناسب با 
جمعیت آن مناطق ارزیابی می شود. بر اساس نتایج این پژوهش، توسعه صنعتی در مناطق جغرافیایی 

1. Son & Kakwani
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ایران زمینه کاهش محرومیت را در کاهش سهم افراد و خانوارهای مددجویان کمیته امداد فراهم می کند. 
از منظر سیاستگذاری و بر اساس یافته های پژوهش، توجه به رشد متوازن بخش صنعت در مناطق کشور، 

به منظور کاهش محرومیت، امری ضروری است. 

تاثير رشد اقتصادی و نابرابری بر فقر

طبق پژوهش کاکوانی1 )1993(، تغییرهای متناسب در فقر می تواند به اثر درآمد متوسط و اثر 
تغییرهای نابرابری تجزیه شود. وی از مفهوم کشش برای تجزیه عوامل موثر بر فقر استفاده می کند. 
 خانواده ای از شاخص های جمع پذیر فقر است که به 

1 
 

باعث کاهش فقر و نابرابری  که افزایش رشد تولید ناخالص داخلیکنند  بیان می ،(3131)و همکاران 
 بخش 31که تخفیف یا کاهش فقر در دهند  نشان می ،(3132پروین و همکاران ) .شود میدرآمدی 

و کشش  ،های اقتصادی و اجتماعی خانوارها تغییر در میانگین درآمدهای گروه عامل اقتصادی، از دو
ین سهم در تر پذیرد. بیش ثیر میات های مزبور، شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه

و  ،فروشی کشاورزی، ساختمان، عمده های رشد بخش ترتیب مربوط به کاهش فقر خانوارها، به
کاهش  توجهی در های مالی و آموزش سهم قابل گری ههای واسط بخش ،همچنیناست. فروشی  خرده

، رشد فقرزدا شده اشارههای  رشد بخش ،این ترتیب . بهدارندشکاف درآمدی خانوارها نسبت به خط فقر 
در ارتباط با رشد اقتصادی و را  پدیده فقر پژوهشیدر  ،(3131. راغفر و همکاران )شود تعریف می

 ،. بدین منظورکنند می اجتماعی بررسی ر یاقتصاد های توسعه اول تا چهارم نابرابری به تفکیک برنامه
چگونگی توزیع منافع  ،و در نهایت شود می رشد اقتصادی و نابرابری محاسبه فقر نسبت به های کشش

بررسی قرار  مورد ،(2113) 3کاکوانیسان و ناشی از رشد به کمک شاخص نرخ رشد معادل فقر 
 دهد که اثر خالص و کل کشور نشان می ،فقر در مناطق شهری، روستایی های. تجزیه تغییرگیرد می

اقتصادی و  های تحول. داردمثبت و منفی  های اثر خالص نابرابری نوسان اما ،رشد بر فقر منفی است
د. محاسبه نتوجیه کنپژوهش  دوره مورد درد این روند نامنظم را نتوان سیاسی در ایران تا حد زیادی می

اجتماعی ایران  ر های توسعه اول تا چهارم اقتصادی شاخص نرخ رشد معادل فقر و مقایسه نتایج برنامه
اثرگذاری برای  سیاست ،اجتماعی در کشور های توسعه اقتصادی و برنامه با وجوددهد که  نشان می

ثیر اتدر پژوهشی  ،(3131پور ) پور و سامان . فیضشود نمیدستیابی به رفاه و آسایش مستمر دنبال 
. برای سنجش میزان کنند میبررسی  بر میزان محرومیت آن مناطق را توسعه صنعتی در مناطق ایران

صنعتی  هایو تولید ،صنعتی، شاغالن صنعتی های از سه شاخص تعداد بنگاه صنعتی شدن مناطق
خانوارهای تحت پوشش کمیته  دیگر، میزان محرومیت نیز با سهم افراد و . از سویشود میاستفاده 

بر اساس نتایج این  .شود میمناطق ارزیابی  امداد امام خمینی هر منطقه و متناسب با جمعیت آن
در کاهش سهم افراد و  را محرومیت زمینه کاهش توسعه صنعتی در مناطق جغرافیایی ایران پژوهش،

های پژوهش،  اساس یافته . از منظر سیاستگذاری و برکند می فراهم میته امدادخانوارهای مددجویان ک
 . امری ضروری است ،به منظور کاهش محرومیت ،مناطق کشور توجه به رشد متوازن بخش صنعت در

 ثیر رشد اقتصادی و نابرابری بر فقرتا
به اثر درآمد متوسط و اثر تواند  متناسب در فقر می هایتغییر ،(3331) 2کاکوانی پژوهشطبق 
. کند میثر بر فقر استفاده از مفهوم کشش برای تجزیه عوامل مو. وی تجزیه شود نابرابری هایتغییر
پذیر فقر است که به  های جمع ای از شاخص خانواده θ شود که میها، فرض  برای محاسبه کشش پس

 :شود تعریف می (3رابطه )صورت 
θ  ∫  (   ) ( )   

  (3                                                                                 )  

                                                           
1. Son & Kakwani 
2. Kakwani 

پس برای محاسبه کشش ها، فرض می شود که 
صورت رابطه )1( تعریف می شود:

1 
 

باعث کاهش فقر و نابرابری  که افزایش رشد تولید ناخالص داخلیکنند  بیان می ،(3131)و همکاران 
 بخش 31که تخفیف یا کاهش فقر در دهند  نشان می ،(3132پروین و همکاران ) .شود میدرآمدی 

و کشش  ،های اقتصادی و اجتماعی خانوارها تغییر در میانگین درآمدهای گروه عامل اقتصادی، از دو
ین سهم در تر پذیرد. بیش ثیر میات های مزبور، شاخص فقر نسبت به تغییر در میانگین درآمد گروه

و  ،فروشی کشاورزی، ساختمان، عمده های رشد بخش ترتیب مربوط به کاهش فقر خانوارها، به
کاهش  توجهی در های مالی و آموزش سهم قابل گری ههای واسط بخش ،همچنیناست. فروشی  خرده

، رشد فقرزدا شده اشارههای  رشد بخش ،این ترتیب . بهدارندشکاف درآمدی خانوارها نسبت به خط فقر 
در ارتباط با رشد اقتصادی و را  پدیده فقر پژوهشیدر  ،(3131. راغفر و همکاران )شود تعریف می

 ،. بدین منظورکنند می اجتماعی بررسی ر یاقتصاد های توسعه اول تا چهارم نابرابری به تفکیک برنامه
چگونگی توزیع منافع  ،و در نهایت شود می رشد اقتصادی و نابرابری محاسبه فقر نسبت به های کشش

بررسی قرار  مورد ،(2113) 3کاکوانیسان و ناشی از رشد به کمک شاخص نرخ رشد معادل فقر 
 دهد که اثر خالص و کل کشور نشان می ،فقر در مناطق شهری، روستایی های. تجزیه تغییرگیرد می

اقتصادی و  های تحول. داردمثبت و منفی  های اثر خالص نابرابری نوسان اما ،رشد بر فقر منفی است
د. محاسبه نتوجیه کنپژوهش  دوره مورد درد این روند نامنظم را نتوان سیاسی در ایران تا حد زیادی می

اجتماعی ایران  ر های توسعه اول تا چهارم اقتصادی شاخص نرخ رشد معادل فقر و مقایسه نتایج برنامه
اثرگذاری برای  سیاست ،اجتماعی در کشور های توسعه اقتصادی و برنامه با وجوددهد که  نشان می

ثیر اتدر پژوهشی  ،(3131پور ) پور و سامان . فیضشود نمیدستیابی به رفاه و آسایش مستمر دنبال 
. برای سنجش میزان کنند میبررسی  بر میزان محرومیت آن مناطق را توسعه صنعتی در مناطق ایران

صنعتی  هایو تولید ،صنعتی، شاغالن صنعتی های از سه شاخص تعداد بنگاه صنعتی شدن مناطق
خانوارهای تحت پوشش کمیته  دیگر، میزان محرومیت نیز با سهم افراد و . از سویشود میاستفاده 

بر اساس نتایج این  .شود میمناطق ارزیابی  امداد امام خمینی هر منطقه و متناسب با جمعیت آن
در کاهش سهم افراد و  را محرومیت زمینه کاهش توسعه صنعتی در مناطق جغرافیایی ایران پژوهش،

های پژوهش،  اساس یافته . از منظر سیاستگذاری و برکند می فراهم میته امدادخانوارهای مددجویان ک
 . امری ضروری است ،به منظور کاهش محرومیت ،مناطق کشور توجه به رشد متوازن بخش صنعت در

 ثیر رشد اقتصادی و نابرابری بر فقرتا
به اثر درآمد متوسط و اثر تواند  متناسب در فقر می هایتغییر ،(3331) 2کاکوانی پژوهشطبق 
. کند میثر بر فقر استفاده از مفهوم کشش برای تجزیه عوامل مو. وی تجزیه شود نابرابری هایتغییر
پذیر فقر است که به  های جمع ای از شاخص خانواده θ شود که میها، فرض  برای محاسبه کشش پس

 :شود تعریف می (3رابطه )صورت 
θ  ∫  (   ) ( )   

  (3                                                                                 )  
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 Z. است f(x)، متغیر تصادفی با تابع توزیع شود مینشان داده  x(، درآمد هر فرد که با 3در رابطه )
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        (   ) همگن از درجه صفر نسبت به      (   )       (2             )  

 
 ،(3، رابطه )شود می( ارائه 3331)3و همکاران سترا( که توسط فFGT(α)اساس شاخص شدت فقر ) بر
(   ) ازای به  (    )

 
در این  کهاست  میزان گریز از فقر در جامعه αکه آید  دست می به 

کشش فقر نسبت به     ،همچنین دهنده شدت عمق فقر است. شود، که نشان لحاظ می α=2 پژوهش
جامعه در سطح متوسط درآمد افراد   اگر است.  2کشش فقر نسبت به ضریب جینی   درآمد و 

     کشش فقر نسبت به درآمد )گرفته شود، نظر
  

 
αو  FGT(α)با لحاظ شاخص فقر (      
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که کشش فقر نسبت به نابرابری مثبت  رود میمثبت است، انتظار  [   ]ی که عبارت جای از آن
 شود. افزایش نابرابری به افزایش فقر منجر می ،باشد. به عبارت دیگر

 پژوهش شناسی روش
های هزینه  اساس داده های ایران، نخست بر ثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در استانبه منظور بررسی تا
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جامعه در سطح متوسط درآمد افراد   اگر است.  2کشش فقر نسبت به ضریب جینی   درآمد و 
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که کشش فقر نسبت به نابرابری مثبت  رود میمثبت است، انتظار  [   ]ی که عبارت جای از آن
 شود. افزایش نابرابری به افزایش فقر منجر می ،باشد. به عبارت دیگر

 پژوهش شناسی روش
های هزینه  اساس داده های ایران، نخست بر ثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در استانبه منظور بررسی تا
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 ،(3، رابطه )شود می( ارائه 3331)3و همکاران سترا( که توسط فFGT(α)اساس شاخص شدت فقر ) بر
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که کشش فقر نسبت به نابرابری مثبت  رود میمثبت است، انتظار  [   ]ی که عبارت جای از آن
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 .های آماری در استان تهران ادغام شده است کمبود دادههای مربوط به استان البرز به دلیل  داده .1
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( 2ارائه در رابطه ) های ویژگیتابعی از درآمد و خط فقر که دارای  (   ) دهد و  خط فقر را نشان می

 . است
  
       

  
        (   ) همگن از درجه صفر نسبت به      (   )       (2             )  

 
 ،(3، رابطه )شود می( ارائه 3331)3و همکاران سترا( که توسط فFGT(α)اساس شاخص شدت فقر ) بر
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در این  کهاست  میزان گریز از فقر در جامعه αکه آید  دست می به 

کشش فقر نسبت به     ،همچنین دهنده شدت عمق فقر است. شود، که نشان لحاظ می α=2 پژوهش
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های هزینه  اساس داده های ایران، نخست بر ثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در استانبه منظور بررسی تا
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گرفته شود، برای محاسبه بری در نظربه عنوان ابزار سنجش نابرا ،)ضریب جینی(  اگر  ،همچنین
         کشش فقر نسبت به نابرابری )

 ( )  
 : ( خواهیم داشت  

    
 ∫

  
  

 
 (   ) ( )      

 
 ∫

  
  

 
  ( )        [   ]     

   
 (1     )              
 

که کشش فقر نسبت به نابرابری مثبت  رود میمثبت است، انتظار  [   ]ی که عبارت جای از آن
 شود. افزایش نابرابری به افزایش فقر منجر می ،باشد. به عبارت دیگر

 پژوهش شناسی روش
های هزینه  اساس داده های ایران، نخست بر ثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در استانبه منظور بررسی تا
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داده های مرکز آمار از هزینه خالص خانوار در 30 استان ایران، طبق فرمول )5( استفاده می شود. 
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تحلیل نتایج و به تجزیه Panel-VARاساس رویکرد  بر ،. در نهایتشود میآوری  ر ایران جمعمرکز آما
 د.شو استفاده می پژوهشتبیینی در این  ر روش توصیفیاز  ،بنابراین شود. پرداخته می

 گیری فقر اندازه
پذیر است. خط  این امر به وسیله خط فقر امکان گیری فقر، شناسایی فقر است و گام نخست در اندازه

 شود تعریف می برای برآوردن نیازهای ضروری خود هزینه یک خانوار ترین کم، ها پژوهشفقر در تمام 
 3از روش اورشانسکی خط فقرگیری  برای اندازه پژوهش،(. در این 3133، همکاران)خداداد کاشی و 

استفاده  (1)طبق فرمول  ایران، استان 11های مرکز آمار از هزینه خالص خانوار در  طبق داده ،(3311)
 شود.  می

    
  (1                                                                            )                                

 
متوسط   و  ،خوراکی(وراکی و غیرهزینه متوسط کل )خ  خط فقر غذایی،   خط فقر،   که در آن، 

شوند که قادر به فراهم  زیر خط فقر غذایی تعریف می افرادی پژوهش،هزینه خوراکی است. در این 
. نیستنداولین نیاز که سالمت جسم و تغذیه مناسب است،  ویژه بهنمودن نیازهای مادی اساسی خود، 

ی، از روش آوردن خط فقر غذای دست هب برای، ی با این تعریف کیفیبرای تعیین یک رابطه کمّ
مشاهده و بررسی مستقیم سبد کاالهای خوراکی  با ،. این روششود می( استفاده 3331)2پژویان

اساس  های غذایی برخوردار هستند. بر د که زیر حد معیار از ارزشکن را جستجو می ییها خانوارها، گروه
نیاز دارد، سپس کالری انرژی در روز  2111شود که هر فرد به  ای فرض می نظر متخصصان تغذیه

ت هر واحد از ضریب مقدار انرژی مورد نیاز در قیم ،گردد. در نهایت قیمت هر واحد کالری تعیین می
، خط فقر غذایی ساالنه خانوار بر پایه پژوهشدر این . آید دست می آن، هزینه الزم برای تامین غذا به

لحاظ  ،(3131حیدری و همکاران )پژوهش اساس  های پژوهشکده آمار بر کالری طبق یافته 2111
در  ،(BNA) 1اساس روش نیاز اساسی بر ،(1نفره طبق رابطه )سپس خط فقر یک خانوار چهار .شود می

های  برای محاسبه فقر شاخص. شود میمحاسبه  3131تا  3131های  سال درهای کشور  استان
اصول متعارف و  تمامی ،(3331)جایی که شاخص فاستر و همکاران  ، ولی از آنگوناگونی وجود دارد

گیرد، به  می ، در برکند میگیری فقر ارائه  پایه و مبنای اندازه عنوان به ،(3311)1که سنقضایایی 
 شود: استفاده می (1)صورت 

   ( )   
 ∑ [     ]

  
    (1               )                                                                

    

                                                           
1. Orshansky 
2. Pajoyan 
3. Basic-Needs Approach 
4. Sen 

                                         )5(

1. International Standard Industrial Classification

2. داده های مربوط به استان البرز به دلیل کمبود داده های آماری در استان تهران ادغام شده است.
3. Orshansky
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 C هزینه متوسط کل )خوراکي و غیرخوراکي(، و B ،خط فقر غذایي A ،خط فقر Z ،که در آن
متوسط هزینه خوراکي است. در این پژوهش، افرادی زیر خط فقر غذایی تعریف می شوند که قادر به 
فراهم نمودن نیازهای مادی اساسی خود، به ویژه اولین نیاز که سالمت جسم و تغذیه مناسب است، 
نیستند. برای تعیین یک رابطه کّمی با این تعریف کیفی، برای به دست آوردن خط فقر غذایی، از روش 
خوراکی  کاالهای  سبد  مستقیم  بررسی  و  مشاهده  با  روش،  این  می شود.  استفاده  پژویان1)1994( 
بر  برخوردار هستند.  ارزش های غذایی  از  زیر حد معیار  را جستجو می کند که  خانوارها، گروه هایی 
اساس نظر متخصصان تغذیه ای فرض می شود که هر فرد به 2300 کالري انرژی در روز نیاز دارد، 
سپس قیمت هر واحد کالری تعیین می گردد. در نهایت، از ضریب مقدار انرژی مورد نیاز در قیمت 
فقر غذایي ساالنه  پژوهش، خط  این  در  به دست می آید.  غذا  تامین  برای  آن، هزینه الزم  واحد  هر 
اساس پژوهش حیدری و همکاران  بر  آمار  پژوهشکده  یافته های  کالری طبق  پایه 2300  بر  خانوار 
)1394(، لحاظ می شود. سپس خط فقر یک خانوار چهارنفره طبق رابطه )6(، بر اساس روش نیاز 
اساسیBNA( 2(، در استان های کشور در سال های 1383 تا 1394 محاسبه می شود. برای محاسبه 
فقر شاخص های گوناگونی وجود دارد، ولی از آن جایی که شاخص فاستر و همکاران )1984(، تمامی 
اصول متعارف و قضایایی که سن3)1976(، به عنوان پایه و مبنای اندازه گیری فقر ارائه می کند، در بر 

می گیرد، به صورت )6( استفاده می شود:
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    (1               )                                                                

    

                                                           
1. Orshansky 
2. Pajoyan 
3. Basic-Needs Approach 
4. Sen 

                                                                                  )6(

در رابطه )Z ،)6 خط فقر خانوار، Ci هزینه سرانه خانوار، n تعداد خانوار، q تعداد خانوار زیر خط 
افراد فقر داده  فقر، و پارامتر α شاخص گریز از فقر است. هرچه α بیش تر باشد، وزن بیش تري به 

مي شود. دالیل استفاده از شاخص )2(FGT )شدت فقر(، در این پژوهش از این قرار است:
1. شاخص )FGT)2 را مي توان براي زیرگروه هاي روستایي و شهري محاسبه کرد؛

2. شاخص )2(FGT به صورت موزون )و نرمال شده(، شکاف فقر افراد فقیر را در نظر می گیرد که 
ضریب وزنی هر شکاف فقر همان شکاف فقر است. در نتیجه، میزان محرومیت هر فرد فقیر تابعی از 

میزان شکاف فقر اوست؛ و

1. Pajoyan
2. Basic-Needs Approach
3. Sen
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3. جمع پذیری بین گروه های مختلف جامعه. برای مثال، اگر شاخص )FGT)2 برای استان iام برابر با 
)FGTi(2 باشد و λi سهم استان iام از جمعیت کشور باشد، و m استان نیز داشته باشیم، در این صورت 

می توان )2(FGT را برای کل کشور از جمع موزون )2(FGT استان ها محاسبه کرد )براتی، 1390(. 

Panel-VAR رویکرد

متغیرهای  بین  رابطه  استخراج  برای  است،  پانلی  نوع  از  پژوهش  داده های  ماهیت  که  آن جا  از 
رفتار  که  می شود  سعی  پانلی،  داده های  بر  مبتنی  خودتوضیح برداری  الگوی  از  استفاده  با  پژوهش 
یک متغیر بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر به صورت همزمان، و در 
ارتباط درونی  باید  پانلی،  داده های  تحلیل چندمتغیره  در  داده شوند.  توضیح  پانلی،  داده های  قالب 
داده های تلفیقی بررسی شوند. وقتی تعداد متغیرهای مدل بیش از دو باشد، ممکن است بیش از یک 
بردار هم انباشتگی بین متغیرها وجود داشته باشد. در این شرایط، برای این که ارتباط تمامی متغیرها 
با همدیگر در نظرگرفته شود، از روش های تک معادله ای نمی توان استفاده کرد. بنابراین، برای تحلیل 
از  نظرگرفته شود،  در  با همدیگر  متغیرها  تمامی  ارتباط  این که  برای  تابلویی،  داده های  چندمتغیره 
رویکرد Panel-VAR استفاده می شود. این رویکرد توسط الو و زیچینو1 )2006(، به عنوان جایگزینی 
برای الگوهای کالن سنجی معرفی می شود. این روش توانایی بیان ساختار پویای مدل و توانایی حذف 
قیود و محدودیت هایی را دارد که اغلب همراه نظریه های اقتصادی هست. در این رهیافت، داده های 
مورد نظر پس از تبدیل هلمرت2، از روش 3GMM برای تخمین روی این مشاهده های تبدیل یافته، 
استفاده می شود4. بدین ترتیب، اثرهای ثابت حذف می شود )Love & Zicchino, 2006(. برای بررسی 
رابطه علّی و نیز توابع واکنش آنیIRF( 5( و تجزیه واریانس6 )VD(، متغیرهای پژوهش، به تبعیت از 

الو و زیچینو )2006(، الگوی P-VAR را بکار می گیریم:

1. Love & Zicchino
2. Helmert
3. Generalized Method of Moments

4. برای آزمون TNEss'Robu's الزم بود از روش Bayesian استفاده شود که این امر به پژوهش بعدی موکول 
می شود.

5. Impulse Response Function
6. Variance Decomposition
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گانه فقر،  متغیرهای وابسته سه      و ،      ،     ، باالشده  اشارهبردارهای  که در
بردار      ی هستند. بردار ضرایب برآورد    و     . هستندو نابرابری  ،افزوده بخش صنعت ارزش

(    ) خطاهای تصادفی با شرایط      ، (          ) (          ) و ، ∑       
 .ردیگ یمختلف در بر م مقاطع نیب را ثابت هایاثر   است.   برای  
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

افزار  از نرم GMM یاساس روش تخمین بر Panel-VARها از رویکرد  تحلیل دادهو تجزیه برای
 شود. استفاده می 31نسخه  3استاتا

 های ایران نتایج شدت فقر در استان
 پسفاصله زیادتری دارند.  از خط فقر دهد که ترین وزن را به خانوارهایی می بیششدت فقر شاخص 

این شاخص  ،(تر شود ناعادالنه توزیع درآمد) یابد چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایشهر
 3131تا  3131دوره  درهای کشور  . نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استانیابد افزایش می
واحد مربوط به استان خوزستان و  1212/1ترین مقدار این شاخص با  ( آمده است. کم3در شکل )

، نتایج . همچنیناستواحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان  11313/1ترین میزان آن با  بیش
شدت فقر  ،(و هرمزگان ،، خوزستان، بوشهرقزویناستان کشور )تهران،  1دهنده این است که در  نشان

سان آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، مازندران، خرااستان ) 31، در  11/1تر از  شهری کم
استان  1در ( قرار دارد، 11/1-11/1این شاخص در بین بازه ) ،(فارس ،رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی

استان  3در (، 11/1-11/1بین بازه )شدت فقر شهری در  ،(جنوبی، خراسان کرمانشاه، غربی)آذربایجان 
-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)

تر  بیش ،(و سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان)ها  و در مابقی استان ،(11/1
 .استواحد  11/1از 
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گانه فقر،  متغیرهای وابسته سه      و ،      ،     ، باالشده  اشارهبردارهای  که در
بردار      ی هستند. بردار ضرایب برآورد    و     . هستندو نابرابری  ،افزوده بخش صنعت ارزش

(    ) خطاهای تصادفی با شرایط      ، (          ) (          ) و ، ∑       
 .ردیگ یمختلف در بر م مقاطع نیب را ثابت هایاثر   است.   برای  
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

افزار  از نرم GMM یاساس روش تخمین بر Panel-VARها از رویکرد  تحلیل دادهو تجزیه برای
 شود. استفاده می 31نسخه  3استاتا

 های ایران نتایج شدت فقر در استان
 پسفاصله زیادتری دارند.  از خط فقر دهد که ترین وزن را به خانوارهایی می بیششدت فقر شاخص 

این شاخص  ،(تر شود ناعادالنه توزیع درآمد) یابد چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایشهر
 3131تا  3131دوره  درهای کشور  . نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استانیابد افزایش می
واحد مربوط به استان خوزستان و  1212/1ترین مقدار این شاخص با  ( آمده است. کم3در شکل )

، نتایج . همچنیناستواحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان  11313/1ترین میزان آن با  بیش
شدت فقر  ،(و هرمزگان ،، خوزستان، بوشهرقزویناستان کشور )تهران،  1دهنده این است که در  نشان

سان آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، مازندران، خرااستان ) 31، در  11/1تر از  شهری کم
استان  1در ( قرار دارد، 11/1-11/1این شاخص در بین بازه ) ،(فارس ،رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی

استان  3در (، 11/1-11/1بین بازه )شدت فقر شهری در  ،(جنوبی، خراسان کرمانشاه، غربی)آذربایجان 
-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)

تر  بیش ،(و سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان)ها  و در مابقی استان ،(11/1
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گانه فقر،  متغیرهای وابسته سه      و ،      ،     ، باالشده  اشارهبردارهای  که در
بردار      ی هستند. بردار ضرایب برآورد    و     . هستندو نابرابری  ،افزوده بخش صنعت ارزش

(    ) خطاهای تصادفی با شرایط      ، (          ) (          ) و ، ∑       
 .ردیگ یمختلف در بر م مقاطع نیب را ثابت هایاثر   است.   برای  
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

افزار  از نرم GMM یاساس روش تخمین بر Panel-VARها از رویکرد  تحلیل دادهو تجزیه برای
 شود. استفاده می 31نسخه  3استاتا

 های ایران نتایج شدت فقر در استان
 پسفاصله زیادتری دارند.  از خط فقر دهد که ترین وزن را به خانوارهایی می بیششدت فقر شاخص 

این شاخص  ،(تر شود ناعادالنه توزیع درآمد) یابد چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایشهر
 3131تا  3131دوره  درهای کشور  . نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استانیابد افزایش می
واحد مربوط به استان خوزستان و  1212/1ترین مقدار این شاخص با  ( آمده است. کم3در شکل )

، نتایج . همچنیناستواحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان  11313/1ترین میزان آن با  بیش
شدت فقر  ،(و هرمزگان ،، خوزستان، بوشهرقزویناستان کشور )تهران،  1دهنده این است که در  نشان

سان آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، مازندران، خرااستان ) 31، در  11/1تر از  شهری کم
استان  1در ( قرار دارد، 11/1-11/1این شاخص در بین بازه ) ،(فارس ،رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی

استان  3در (، 11/1-11/1بین بازه )شدت فقر شهری در  ،(جنوبی، خراسان کرمانشاه، غربی)آذربایجان 
-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)

تر  بیش ،(و سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان)ها  و در مابقی استان ،(11/1
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گانه فقر،  متغیرهای وابسته سه      و ،      ،     ، باالشده  اشارهبردارهای  که در
بردار      ی هستند. بردار ضرایب برآورد    و     . هستندو نابرابری  ،افزوده بخش صنعت ارزش

(    ) خطاهای تصادفی با شرایط      ، (          ) (          ) و ، ∑       
 .ردیگ یمختلف در بر م مقاطع نیب را ثابت هایاثر   است.   برای  
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

افزار  از نرم GMM یاساس روش تخمین بر Panel-VARها از رویکرد  تحلیل دادهو تجزیه برای
 شود. استفاده می 31نسخه  3استاتا

 های ایران نتایج شدت فقر در استان
 پسفاصله زیادتری دارند.  از خط فقر دهد که ترین وزن را به خانوارهایی می بیششدت فقر شاخص 

این شاخص  ،(تر شود ناعادالنه توزیع درآمد) یابد چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایشهر
 3131تا  3131دوره  درهای کشور  . نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استانیابد افزایش می
واحد مربوط به استان خوزستان و  1212/1ترین مقدار این شاخص با  ( آمده است. کم3در شکل )

، نتایج . همچنیناستواحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان  11313/1ترین میزان آن با  بیش
شدت فقر  ،(و هرمزگان ،، خوزستان، بوشهرقزویناستان کشور )تهران،  1دهنده این است که در  نشان

سان آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، مازندران، خرااستان ) 31، در  11/1تر از  شهری کم
استان  1در ( قرار دارد، 11/1-11/1این شاخص در بین بازه ) ،(فارس ،رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی

استان  3در (، 11/1-11/1بین بازه )شدت فقر شهری در  ،(جنوبی، خراسان کرمانشاه، غربی)آذربایجان 
-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)

تر  بیش ،(و سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان)ها  و در مابقی استان ،(11/1
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گانه فقر،  متغیرهای وابسته سه      و ،      ،     ، باالشده  اشارهبردارهای  که در
بردار      ی هستند. بردار ضرایب برآورد    و     . هستندو نابرابری  ،افزوده بخش صنعت ارزش

(    ) خطاهای تصادفی با شرایط      ، (          ) (          ) و ، ∑       
 .ردیگ یمختلف در بر م مقاطع نیب را ثابت هایاثر   است.   برای  
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

افزار  از نرم GMM یاساس روش تخمین بر Panel-VARها از رویکرد  تحلیل دادهو تجزیه برای
 شود. استفاده می 31نسخه  3استاتا

 های ایران نتایج شدت فقر در استان
 پسفاصله زیادتری دارند.  از خط فقر دهد که ترین وزن را به خانوارهایی می بیششدت فقر شاخص 

این شاخص  ،(تر شود ناعادالنه توزیع درآمد) یابد چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایشهر
 3131تا  3131دوره  درهای کشور  . نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استانیابد افزایش می
واحد مربوط به استان خوزستان و  1212/1ترین مقدار این شاخص با  ( آمده است. کم3در شکل )

، نتایج . همچنیناستواحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان  11313/1ترین میزان آن با  بیش
شدت فقر  ،(و هرمزگان ،، خوزستان، بوشهرقزویناستان کشور )تهران،  1دهنده این است که در  نشان

سان آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، مازندران، خرااستان ) 31، در  11/1تر از  شهری کم
استان  1در ( قرار دارد، 11/1-11/1این شاخص در بین بازه ) ،(فارس ،رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی

استان  3در (، 11/1-11/1بین بازه )شدت فقر شهری در  ،(جنوبی، خراسان کرمانشاه، غربی)آذربایجان 
-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)

تر  بیش ،(و سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان)ها  و در مابقی استان ،(11/1
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گانه فقر،  متغیرهای وابسته سه      و ،      ،     ، باالشده  اشارهبردارهای  که در
بردار      ی هستند. بردار ضرایب برآورد    و     . هستندو نابرابری  ،افزوده بخش صنعت ارزش

(    ) خطاهای تصادفی با شرایط      ، (          ) (          ) و ، ∑       
 .ردیگ یمختلف در بر م مقاطع نیب را ثابت هایاثر   است.   برای  
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

افزار  از نرم GMM یاساس روش تخمین بر Panel-VARها از رویکرد  تحلیل دادهو تجزیه برای
 شود. استفاده می 31نسخه  3استاتا

 های ایران نتایج شدت فقر در استان
 پسفاصله زیادتری دارند.  از خط فقر دهد که ترین وزن را به خانوارهایی می بیششدت فقر شاخص 

این شاخص  ،(تر شود ناعادالنه توزیع درآمد) یابد چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایشهر
 3131تا  3131دوره  درهای کشور  . نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استانیابد افزایش می
واحد مربوط به استان خوزستان و  1212/1ترین مقدار این شاخص با  ( آمده است. کم3در شکل )

، نتایج . همچنیناستواحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان  11313/1ترین میزان آن با  بیش
شدت فقر  ،(و هرمزگان ،، خوزستان، بوشهرقزویناستان کشور )تهران،  1دهنده این است که در  نشان

سان آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، مازندران، خرااستان ) 31، در  11/1تر از  شهری کم
استان  1در ( قرار دارد، 11/1-11/1این شاخص در بین بازه ) ،(فارس ،رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی

استان  3در (، 11/1-11/1بین بازه )شدت فقر شهری در  ،(جنوبی، خراسان کرمانشاه، غربی)آذربایجان 
-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)

تر  بیش ،(و سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان)ها  و در مابقی استان ،(11/1
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گانه فقر،  متغیرهای وابسته سه      و ،      ،     ، باالشده  اشارهبردارهای  که در
بردار      ی هستند. بردار ضرایب برآورد    و     . هستندو نابرابری  ،افزوده بخش صنعت ارزش

(    ) خطاهای تصادفی با شرایط      ، (          ) (          ) و ، ∑       
 .ردیگ یمختلف در بر م مقاطع نیب را ثابت هایاثر   است.   برای  
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

افزار  از نرم GMM یاساس روش تخمین بر Panel-VARها از رویکرد  تحلیل دادهو تجزیه برای
 شود. استفاده می 31نسخه  3استاتا

 های ایران نتایج شدت فقر در استان
 پسفاصله زیادتری دارند.  از خط فقر دهد که ترین وزن را به خانوارهایی می بیششدت فقر شاخص 

این شاخص  ،(تر شود ناعادالنه توزیع درآمد) یابد چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایشهر
 3131تا  3131دوره  درهای کشور  . نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استانیابد افزایش می
واحد مربوط به استان خوزستان و  1212/1ترین مقدار این شاخص با  ( آمده است. کم3در شکل )

، نتایج . همچنیناستواحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان  11313/1ترین میزان آن با  بیش
شدت فقر  ،(و هرمزگان ،، خوزستان، بوشهرقزویناستان کشور )تهران،  1دهنده این است که در  نشان

سان آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، مازندران، خرااستان ) 31، در  11/1تر از  شهری کم
استان  1در ( قرار دارد، 11/1-11/1این شاخص در بین بازه ) ،(فارس ،رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی

استان  3در (، 11/1-11/1بین بازه )شدت فقر شهری در  ،(جنوبی، خراسان کرمانشاه، غربی)آذربایجان 
-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)
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گانه فقر،  متغیرهای وابسته سه      و ،      ،     ، باالشده  اشارهبردارهای  که در
بردار      ی هستند. بردار ضرایب برآورد    و     . هستندو نابرابری  ،افزوده بخش صنعت ارزش

(    ) خطاهای تصادفی با شرایط      ، (          ) (          ) و ، ∑       
 .ردیگ یمختلف در بر م مقاطع نیب را ثابت هایاثر   است.   برای  
 ها تحلیل یافتهو تجزیه

افزار  از نرم GMM یاساس روش تخمین بر Panel-VARها از رویکرد  تحلیل دادهو تجزیه برای
 شود. استفاده می 31نسخه  3استاتا

 های ایران نتایج شدت فقر در استان
 پسفاصله زیادتری دارند.  از خط فقر دهد که ترین وزن را به خانوارهایی می بیششدت فقر شاخص 

این شاخص  ،(تر شود ناعادالنه توزیع درآمد) یابد چه فاصله خانوارها در جامعه از خط فقر افزایشهر
 3131تا  3131دوره  درهای کشور  . نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استانیابد افزایش می
واحد مربوط به استان خوزستان و  1212/1ترین مقدار این شاخص با  ( آمده است. کم3در شکل )

، نتایج . همچنیناستواحد مربوط به استان سیستان و بلوچستان  11313/1ترین میزان آن با  بیش
شدت فقر  ،(و هرمزگان ،، خوزستان، بوشهرقزویناستان کشور )تهران،  1دهنده این است که در  نشان

سان آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، مازندران، خرااستان ) 31، در  11/1تر از  شهری کم
استان  1در ( قرار دارد، 11/1-11/1این شاخص در بین بازه ) ،(فارس ،رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی

استان  3در (، 11/1-11/1بین بازه )شدت فقر شهری در  ،(جنوبی، خراسان کرمانشاه، غربی)آذربایجان 
-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)

تر  بیش ،(و سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان)ها  و در مابقی استان ،(11/1
 .استواحد  11/1از 
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-11/1در بازه ) ،(و یزد خراسان شمالی، ،بختیاری و کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال)
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1. STATA 

شرایط 
بین مقاطع مختلف در بر می گیرد.

تجزیه وتحليل یافته ها

نرم افزار  از   GMM تخمینی  اساس روش  بر   Panel-VAR رویکرد  از  داده ها  تجزیه وتحلیل  برای 
استاتا1 نسخه 15 استفاده می شود.

نتایج شدت فقر در استان های ایران
شاخص شدت فقر بیش ترین وزن را به خانوارهایی می دهد که از خط فقر فاصله زیادتری دارند. 
این  ناعادالنه تر شود(،  )توزیع درآمد  یابد  افزایش  فقر  از خط  فاصله خانوارها در جامعه  پس هرچه 
شاخص افزایش می یابد. نتایج میانگین شاخص شدت فقر شهری در استان های کشور در دوره 1383 
استان  به  مربوط  واحد  با 0/0202  این شاخص  مقدار  کم ترین  است.  آمده   )1( در شکل  تا 1394 
است.  بلوچستان  و  استان سیستان  به  مربوط  واحد  با 0/06941  آن  میزان  بیش ترین  و  خوزستان 
و  بوشهر،  قزوین، خوزستان،  )تهران،  استان کشور   5 در  که  است  این  نشان دهنده  نتایج  همچنین، 
هرمزگان(، شدت فقر شهری کم تر از 0/03 ، در 10 استان )آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیالن، 
مازندران، خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، مرکزی، فارس(، این شاخص در بین بازه )0/03-0/04( 
قرار دارد، در 3 استان )آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان جنوبی(، شدت فقر شهری در بین بازه 

1. STATA
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)0/05-0/04(، در 8 استان )کردستان، همدان، لرستان، ایالم، قم، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
شمالی، و یزد(، در بازه )0/06-0/05(، و در مابقی استان ها )کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان، و 

سیستان و بلوچستان(، بیش تر از 0/06 واحد است.
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  1931تا  1939های  سال درهای کشور  میانگین شاخص شدت فقر شهری در استان :1شکل 

 
کل تر در  ده نفر کارکن و بیش )میلیون ریال به کارگاه( های صنعتی وری کارگاه نتایج حاصل از بهره

. شود میداده نشان  ،(2در شکل ) 3های مرکز آمار ایران اساس داده بر 3131در سال  های ایران استان
هزار میلیون  311تر از  استان کم 22های صنعتی در  وری کارگاه بهره ،شود مالحظه می طور که همان
گیری شدت  . از مقایسه نتایج حاصل از اندازههزار میلیون ریال است 311استان در حدود  1 و ،ریال

طور  هتوان ب های کشور می در استان ،(2های صنعتی طبق شکل ) وری کارگاه با بهره ،(3فقر در شکل )
 ند.تری دار های صنعتی باال شدت فقر کم وری کارگاه با بهره یهای استان که ضمنی اظهار داشت

 

                                                           
1. https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/yearbook1394/yearboo94_8-6.pdf 

شکل1:میانگینشاخصشدتفقرشهریدراستانهایکشوردرسالهای1383تا13۹4

نفر کارکن و بیش تر  به کارگاه( ده  بهره وری کارگاه های صنعتی )میلیون ریال  از  نتایج حاصل 
در کل استان های ایران در سال 1393 بر اساس داده های مرکز آمار ایران1 در شکل )2(، نشان داده 
می شود. همان طور که مالحظه می شود، بهره وری کارگاه های صنعتی در 22 استان کم تر از 100 هزار 

1. https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/yearbook1394/yearboo94_86-.pdf
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میلیون ریال، و 5 استان در حدود 100 هزار میلیون ریال است. از مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری 
شدت فقر در شکل )1(، با بهره وری کارگاه های صنعتی طبق شکل )2(، در استان های کشور می توان 
به طور ضمنی اظهار داشت که استان هایی با بهره وری کارگاه های صنعتی باال شدت فقر کم تری دارند.
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 1939در سال حسب میلیون ریال به کارگاه تر بر کارکن و بیشنفر های صنعتی ده  وری کارگاه بهره :2شکل 

 )مرکز آمار ایران(
 

 Panel VARنتایج رویکرد 
 Panel-VARهای کشور از رویکرد  ثیر بخش صنعت بر فقر در استانبرای بررسی تا بخش،در این 

 دراستان کشور  11فقر در  و ،نابرابریافزوده بخش صنعت،  ارزش رابطه ،شود. بدین منظور استفاده می
-Panelهای  در مدل ،است اشارهبه  نیاز .دشو می بررسی P-VARسال با استفاده از روش  32

VARاز نتایج تخمین در مباحث کاربردی دیگر  فقطو  ندنیست پذیرشده تفسیر زده ، مقادیر تخمین
به دلیل  د.شو و تجزیه واریانس استفاده می ،آنیواکنش ی بین متغیرها، توابع این روش شامل رابطه علّ

که نتایج  از این پیشحال  وجود ندارد. ضرورتی برای آزمون ریشه واحدآماری،  های همحدودیت مشاهد
، شودبررسی  شده اشارهبا روش  متغیرهاو تجزیه واریانس  ،آنی واکنشتوابع  ،آزمون علیت بین متغیرها

 برقرار باشد.و آزمون ثبات )پایداری( مدل  شود انتخابباید وقفه بهینه مدل 
 ها وقفه بهینه مدل

اندرو و  پژوهشاساس  بر یه انتخاب وقفه بهینه استوار است،بر پا Panel-VARجایی که روش  از آن
 و ،(MAIC)1یکآکای ،(MBIC)2شوارتز بیزین های برای انتخاب وقفه بهینه از آماره ،(2113)3لو

وقفه در  ها این آمارهمقادیر  ،(2به نتایج جدول ) با توجهد. شو استفاده می( MQIC) 1ینحنان و کوی

                                                           
1. Andrews & Lu 
2. MMSC-Bayesian Information Criterion 
3. MMSC-Akaike Information Criterion 
4. MMSC-Hannan & Quinn Information Criterion 

شکل2:بهرهوریکارگاههایصنعتیدهنفرکارکنوبیشتربرحسبمیلیونریالبهکارگاهدرسال
13۹3)مرکزآمارایران(

Panel VAR نتایج رویکرد

 Panel-VAR در این بخش، برای بررسی تاثیر بخش صنعت بر فقر در استان های کشور از رویکرد
استفاده می شود. بدین منظور، رابطه ارزش افزوده بخش صنعت، نابرابری، و فقر در 30 استان کشور 
 ،Panel-VAR بررسی می شود. نیاز به اشاره است، در مدل های P-VAR در 12 سال با استفاده از روش
این  دیگر  کاربردی  مباحث  در  تخمین  نتایج  از  فقط  و  نیستند  تفسیرپذیر  تخمین زده شده  مقادیر 
روش شامل رابطه علّی بین متغیرها، توابع واکنش آنی، و تجزیه واریانس استفاده می شود. به دلیل 
محدودیت مشاهده های آماری، ضرورتی برای آزمون ریشه واحد وجود ندارد. حال پیش از این که نتایج 
آزمون علیت بین متغیرها، توابع واکنش آنی، و تجزیه واریانس متغیرها با روش اشاره شده بررسی شود، 

باید وقفه بهینه مدل انتخاب شود و آزمون ثبات )پایداری( مدل برقرار باشد.
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وقفه بهينه مدل ها

از آن جایی که روش Panel-VAR بر پایه انتخاب وقفه بهینه استوار است، بر اساس پژوهش اندرو و 
لو1)2001(، برای انتخاب وقفه بهینه از آماره های شوارتز بیزین2 )MBIC(، آکاییک3 )MAIC(، و حنان و 
کویینMQIC( 4( استفاده می شود. با توجه به نتایج جدول )2(، مقادیر این آماره ها در وقفه یک کم ترین میزان 
را دارند، پس وقفه یک به عنوان وقفه بهینه مدل انتخاب می شود. نیاز به توضیح است که در وقفه یک، ضریب 

تعیین کلی )CD(5، برابر با 0/995 است که نشان می دهد سهم تغییرهای بیان شده توسط مدل باالست.

جدول2:نتایجانتخابوقفهبهینهمدلفقر،ارزشافزودهصنعت،ونابرابری

CDMBICMAICMQICوقفه

10/9953657-114/8866-24/5147-61/04871
20/9956085-73/59583-13/3479-37/70391
30/9946737-36/58436-6/460389-18/63839

آزمون ثبات )پایداری( مدل ها

باید ثبات یا   VAR الگوی الگوی Panel-VAR دارای مدل VAR روی مقاطع است. همانند هر 
پایداری آن وجود داشته باشد، تا امکان نمایش آن به صورت میانگین متحرک  برداری از مرتبه بی نهایت 
قابل طرح باشد، تا در نهایت بتوان توابع ضربه ـ پاسخ، و تجزیه واریانس خطای پیش بینی را حساب 
کرد. لوتکپول6)2005( و همیلتون7 )1994(، هر دو نشان می دهند که مدل خودرگرسیون برداری در 
صورتی پایدار است که کلیه مقادیر ویژه8 ماتریس همراه اکیداً کوچک تر از یک باشند. برقراری این 
شرط )پایداری(، متضمن معکوس پذیر بودن مدل خودرگرسیون برداری پانلی )PVAR( است. نتایج 

پایداری مدل در جدول )3( و شکل )3(، نشان داده می شود.

1. Andrews & Lu
2. MMSC-Bayesian Information Criterion
3. MMSC-Akaike Information Criterion
4. MMSC-Hannan & Quinn Information Criterion
5. Overall Coefficient of Determination
6. Lütkepohl
7. Hamilton
8. Eigenvalue
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جدول3:نتایجآزمونپایداریمدلفقر،ارزشافزودهصنعت،ونابرابری

قدر مطلق مقادیر ویژه
مقادیر ویژه

مقدار موهومیمقدار حقيقی
0/8986270/8986270
0/4483670/4483670

0/3018081-0/30180810

 

 

 

مقدار حقیقى

شکل3:آزمونثبات)پایداری(مدلفقر،ارزشافزودهصنعت،ونابرابری

با توجه به این که مقادیر ویژه مدل کم تر از یک است و ریشه ماتریس کامپانین1 در داخل دایره 
قرار می گیرد، در نتیجه، شرط ثبات )پایداری( در مدل Panel-VAR برقرار است.

1. Companion Matrix
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نتایج آزمون عليت

این  طبق  است.  گرنجری1  علیت  آزمون  متغیرها،  بین  علیت  رابطه  بررسی  آزمون های  از  یکی 
آزمون، اگر مقادیر گذشته متغیر yt به طور معناداری بتواند مقادیر xt-1 را پیش بینی کند، آن گاه گفته 
می شود y علت گرنجری x است و بالعکس. این آزمون نسبت به انتخاب طول وقفه بهینه حساس است 
و انتخاب نکردن طول وقفه مناسب و درست، موجب بروز مشکالت اغماض ناپذیر در مدل خواهد شد. 

نتایج آزمون علیت گرنجری و شرح آن در جدول )4( می آید. 

جدول4:نتایجآزمونعلیتگرنجریبینمتغیرهادرمدلفقر،ارزشافزودهصنعت،ونابرابری

نتيجه آزموناحتمالآماره خی دوفرضيه صفر رابطه عليت
نابرابری علیت فقر است3/3870/066ضریب جینی علیت فقر نیست

رشد صنعت علیت فقر است18/7280/000ارزش افزوده صنعت علیت فقر نیست
نابرابری و رشد صنعت علیت فقر است43/4760/000نابرابری و رشد صنعت علیت فقر نیست

فقر علیت نابرابری است6/3000/012فقر علیت نابرابری نیست
رشد صنعت علیت نابرابری است16/5460/000ارزش افزوده صنعت علیت نابرابری نیست
فقر و رشد صنعت علیت نابرابری است16/9620/000فقر و رشد صنعت علیت نابرابری نیست
فقر علیت رشد صنعت نیست0/0870/767فقر علیت ارزش افزوده صنعت نیست

نابرابری علیت رشد صنعت نیست0/8320/362نابرابری علیت ارزش افزوده صنعت نیست
فقر و نابرابری علیت رشد صنعت نیست0/8390/657فقر و نابرابری علیت رشد صنعت نیست

نتایج آزمون های علیت گرنجری نشانگر این واقعیت است که بین ارزش افزوده بخش صنعت و 
فقر علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد، به طوری که رشد بخش صنعت علیت فقر است، ولی فقر 
علیت رشد بخش صنعت نیست. در خصوص علیت بلوکی2 نیز مشاهده می شود، متغیرهای رشد بخش 
صنعت و نابرابری )ضریب جینی(، علیت فقر هستند، ولی فقر و نابرابری علیت بخش صنعت نیستند. 
این نتیجه، نشان دهنده این امر است که رشد صنعت در حضور نابرابری نیز توضیح دهنده تغییرهای 
شدت فقر شهری در استان های کشور است؛ ولی شدت فقر در حضور نابرابری توضیح دهنده تغییرهای 

بخش صنعت نیست. نتایج علیت دومتغیره و بلوکی همراستاست.

1. Granger Causality Test
2. Block Casuality 
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نتایج توابع واکنش آنی

یکی از کاربردهای مدل P-VAR، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوک های به وجودآمده 
در هر یک از متغیرهاست. به طوری که اثر یک شوک مشخص بر متغیر بررسی می شود و نشان داده 
می شود که اگر یک تغییر ناگهانی )شوک(، در یک متغیر رخ دهد، اثر آن روی خود متغیر و دیگر 
ارتباط  پژوهش،  نظری  مبانی  بخش  در  بود.  خواهد  مقدار  چه  مختلف  دوره های  طول  در  متغیرها 
بلندمدت متغیرها تبیین شدند. در تفسیر توابع واکنش آنی نمی توان به ارتباط های اشاره شده رجوع 
کرد، زیرا توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای سیستم را در کوتاه مدت نشان می دهند، و در محاسبه 
این توابع، شرط ثابت بودن سایر عوامل1 برقرار نیست )مجاب و برکچیان، 1390(. بر اساس این، در 

تحلیل نتایج به دست آمده از این توابع، تنها در قالب فرضیه هایی به بررسی نتایج پرداخته می شود. 
نتایج توابع واکنش آنی الگوی پژوهش در نمودار )1(، در برابر شوکی به اندازه یک انحراف معیار در 
ارزش افزوده فعالیت های صنعتی سرانه، ضریب جینی، و شدت فقر در دوره 15 ساله نشان داده می شود. طبق 
این نمودار، سطرهای اول تا سوم به ترتیب نشان دهنده شوک های متغیرهای لگاریتم ضریب جینی، لگاریتم 
ارزش افزوده سرانه صنعت، و لگاریتم شاخص شدت فقر بر خود متغیرها و نیز سایر متغیرهاست. به عبارت 
دیگر، سطرها نشان دهنده اثر یک شوک بر سه متغیر، و ستون ها نشانگر اثرهای سه شوک بر یک متغیر هستند.
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 و نابرابری ،افزوده صنعت واکنش آنی متغیرها در مدل فقر، ارزشتوابع  :1نمودار 

 
، و پس از مدتی هستندتمامی نمودارها به سمت صفر میرا  بررسی نمودارها حاکی از آن است که

لحظه وقوع شوک تمامی متغیرها روی خودشان در  اثرهای همچنین، د.نرو از بین می ها شوک اثرهای
طوری که دوره میرا شدن  ه، بشوند می، سپس به سمت صفر میرا استاثر مثبت ترین  بیشدارای  شوک

افزوده سرانه صنعت در لحظه  اثر شوک لگاریتم ارزشست. تر از سایر متغیرها شوک بخش صنعت بیش
 شوک هایاثر ،های بعدی در دورهصفر است.  های ایران شهری در استانفقر  شاخص شدت بر وقوع

خود یانگر این است که تاثیرهای بخش صنعت بر فقر ب ،این نتیجه. کند میمیل و به صفر  شود میتر  کم
 شوک لگاریتم شدت فقر بر ،از طرفی و نیاز به تعدیل بلندمدت دارد. دهد نمیمدت نشان  در کوتاهرا 

در وقوع شوک منفی است.  لحظۀهای کشور در  استانصنعت در های  افزوده فعالیت ارزشرشد سرانه 
مدت  در کوتاهشوک فقر  ،رفت چنانچه انتظار می .شود میشوک به صفر میرا  ، اثرهایهای بعدی دوره
 .شود ها می در استان یصنعتهای  فعالیتموجب کاهش رشد سرانه نیز 

 نتایج تجزیه واریانس
از پردازد.  است که به بررسی عملکرد پویایی مدل می Panel-VARتجزیه واریانس ابزار دیگر رویکرد 

ها  توان از آن ، نمیهستندغیرمقید مشتمل بر پارامترهای بیش از اندازه  VARهای  که مدل جایی آن
بینی در کشف روابط  خطای پیش ۀهای دنبال اما شناخت ویژگی .کردمدت استفاده  بینی کوتاه برای پیش

مشخص    و    مقدار ضرایب  کنیدفرض  .ثر خواهد بودومتغیرهای سیستم بسیار م متقابل میان

نمودار1:توابعواکنشآنیمتغیرهادرمدلفقر،ارزشافزودهصنعت،ونابرابری

1. Ceteris Paribus
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بررسی نمودارها حاکی از آن است که تمامی نمودارها به سمت صفر میرا هستند و پس از مدتی، 
اثرهای شوک ها از بین می روند. همچنین، اثرهای شوک تمامی متغیرها روی خودشان در لحظه وقوع 
شوک دارای بیش ترین اثر مثبت است، سپس به سمت صفر میرا می شوند، به طوری که دوره میرا 
شدن شوک بخش صنعت بیش تر از سایر متغیرهاست. اثر شوک لگاریتم ارزش افزوده سرانه صنعت در 
لحظه وقوع بر شاخص شدت فقر شهری در استان های ایران صفر است. در دوره های بعدی، اثرهای 
شوک کم تر می شود و به صفر میل می کند. این نتیجه، بیانگر این است که تاثیرهای بخش صنعت بر 
فقر خود را در کوتاه مدت نشان نمی دهد و نیاز به تعدیل بلندمدت دارد. از طرفی، شوک لگاریتم شدت 
فقر بر رشد سرانه ارزش افزوده فعالیت های صنعت در استان های کشور در لحظۀ وقوع شوک منفی 
است. در دوره های بعدی، اثرهای شوک به صفر میرا می شود. چنانچه انتظار می رفت، شوک فقر در 

کوتاه مدت نیز موجب کاهش رشد سرانه فعالیت های صنعتی در استان ها می شود.

نتایج تجزیه واریانس

تجزیه واریانس ابزار دیگر رویکرد Panel-VAR است که به بررسی عملکرد پویایی مدل می پردازد. 
از  نمی توان  اندازه هستند،  از  بیش  پارامترهای  بر  VAR غیرمقید مشتمل  از آن جایی که مدل های 
در  پیش بینی  دنبالۀ خطای  ویژگی های  شناخت  اما  کرد.  استفاده  کوتاه مدت  پیش بینی  برای  آن ها 
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مدت  در کوتاهشوک فقر  ،رفت چنانچه انتظار می .شود میشوک به صفر میرا  ، اثرهایهای بعدی دوره
 .شود ها می در استان یصنعتهای  فعالیتموجب کاهش رشد سرانه نیز 

 نتایج تجزیه واریانس
از پردازد.  است که به بررسی عملکرد پویایی مدل می Panel-VARتجزیه واریانس ابزار دیگر رویکرد 

ها  توان از آن ، نمیهستندغیرمقید مشتمل بر پارامترهای بیش از اندازه  VARهای  که مدل جایی آن
بینی در کشف روابط  خطای پیش ۀهای دنبال اما شناخت ویژگی .کردمدت استفاده  بینی کوتاه برای پیش

مشخص    و    مقدار ضرایب  کنیدفرض  .ثر خواهد بودومتغیرهای سیستم بسیار م متقابل میان  و 
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مشخص    و    مقدار ضرایب  کنیدفرض  .ثر خواهد بودومتغیرهای سیستم بسیار م متقابل میان کشف روابط متقابل میان متغیرهای سیستم بسیار موثر خواهد بود. فرض کنید مقدار ضرایب 
 است. در 
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 در این .است   شده  مشروط به مقادیر مشاهده      لفمخت مقادیر بینی هدف پیش و هستند
 :آید دست می هب (31رابطه )صورت ه ببینی در حالت کلی  خطای پیش ،صورت

 
       ∑          

    (31                                                                                           )  
 

 :دوره بعد، عبارت خواهد بود از nبینی  خطای پیش پس
 

              ∑            
    (33                          )                                

 
ثر از ایک دنباله تا چه حد مت هایکه تغییر کردتوان بررسی  بینی می واریانس خطای پیش با تجزیه

ر ثاتالل سایر متغیرهای درون سیستم و تا چه میزان از اجزای اخ استخود دنباله  اجزای اختالل
الگو در شده بر متغیرهای مختلف های وارد سهم شوک ،در روش تجزیه واریانسبنابراین  .پذیرد می

یص میزان اهمیت متغیرها در د. به منظور تشخشو بینی یک متغیر مشخص می واریانس خطای پیش
گیرد. نتایج تجزیه  مورد بررسی قرار میمتغیرها  یک متغیر، تجزیه واریانس های دهندگی نوسان توضیح

 .آید می( 1و )( 1جدول )در  های صنعتی افزوده فعالیت واریانس متغیرهای شدت فقر و ارزش
 
 
 
 
 
 

 نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم شدت فقر :1جدول 
 لگاریتم شدت فقر لگاریتم شدت فقر

لگاریتم ضریب 
 جینی

افزوده سرانه  لگاریتم ارزش
 دوره صنعت

3 3 1 1 
2 3111111/1 1111113/1 1123311/1 
1 3111112/1 1111111/1 3133111/1 
31 1311111/1 13331/1 3331311/1 
31 1311211/1 1331311/1 3323113/1 
21 1311211/1 1331313/1 3323111/1 
11 1311312/1 1331313/1 3323111/1 
11 1311312/1 1331313/1 3323111/1 
11 1311312/1 1331313/1 3323111/1 

 

 مشروط به مقادیر مشاهده شده 
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الگو در شده بر متغیرهای مختلف های وارد سهم شوک ،در روش تجزیه واریانسبنابراین  .پذیرد می

یص میزان اهمیت متغیرها در د. به منظور تشخشو بینی یک متغیر مشخص می واریانس خطای پیش
گیرد. نتایج تجزیه  مورد بررسی قرار میمتغیرها  یک متغیر، تجزیه واریانس های دهندگی نوسان توضیح

 .آید می( 1و )( 1جدول )در  های صنعتی افزوده فعالیت واریانس متغیرهای شدت فقر و ارزش
 
 
 
 
 
 

 نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم شدت فقر :1جدول 
 لگاریتم شدت فقر لگاریتم شدت فقر

لگاریتم ضریب 
 جینی

افزوده سرانه  لگاریتم ارزش
 دوره صنعت

3 3 1 1 
2 3111111/1 1111113/1 1123311/1 
1 3111112/1 1111111/1 3133111/1 
31 1311111/1 13331/1 3331311/1 
31 1311211/1 1331311/1 3323113/1 
21 1311211/1 1331313/1 3323111/1 
11 1311312/1 1331313/1 3323111/1 
11 1311312/1 1331313/1 3323111/1 
11 1311312/1 1331313/1 3323111/1 

 

مشخص هستند و هدف پیش بینی مقادیر مختلف 
این صورت، خطای پیش بینی در حالت کلی به صورت رابطه )10( به دست می آید:
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                                                      )11(

تا چه حد  دنباله  تغییرهای یک  که  بررسی کرد  پیش بینی می توان  واریانس خطای  تجزیه  با 
درون  متغیرهای  سایر  اختالل  اجزای  از  میزان  تا چه  و  است  دنباله  اختالل خود  اجزای  از  متاثر 
متغیرهای  بر  واردشده  شوک های  سهم  واریانس،  تجزیه  روش  در  بنابراین  می پذیرد.  اثر  سیستم 
مختلف الگو در واریانس خطای پیش بینی یک متغیر مشخص می شود. به منظور تشخیص میزان 
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بررسی  مورد  متغیرها  واریانس  تجزیه  متغیر،  یک  نوسان های  توضیح دهندگی  در  متغیرها  اهمیت 
در  صنعتی  فعالیت های  ارزش افزوده  و  فقر  شدت  متغیرهای  واریانس  تجزیه  نتایج  می گیرد.  قرار 

جدول )5( و )6( می آید.

جدول5:نتایجتجزیهواریانسمتغیرلگاریتمشدتفقر

 لگاریتم لگاریتم شدت فقر
شدت فقر

 لگاریتم
ضریب جينی

 لگاریتم ارزش افزوده
سرانه صنعت دوره

1100
20/94040030/00660610/0529935
50/83306620/00776630/1591675
100/79776430/011140/1910956
150/79562740/01149540/1928771
200/79552040/01151610/1929635
300/79551520/01151710/1929676
400/79551520/01151710/1929676
500/79551520/01151710/1929676

جدول6:نتایجتجزیهواریانسمتغیرلگاریتمارزشافزودهفعالیتهایصنعتیسرانه

 متغير وابسته ارزش افزوده
 ارزش افزودهضریب جينیشدت فقرسرانه صنعت

سرانه صنعت
دوره

10/0131680/07649910/9103329
20/06796420/06194750/8700884
50/15197780/06255910/7854632
100/17839840/06378210/7578195
150/18024380/06387590/7558803
200/18034190/0638810/7557771
300/18034680/06388120/7557719
400/18034680/06388120/7557719
500/18034680/06388120/7557719
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تجزیه واریانس متغیر شدت فقر نشان می دهد که در دوره دوم، 94 درصد تغییرها مربوط به خود 
متغیر و 5/2 درصد تغییرها مربوط به ارزش افزوده سرانه صنعت است. با افزایش تعداد دوره ها مشاهده 
می شود که سهم ارزش افزوده سرانه صنعت نیز افزایش می یابد. برای مثال، در یک دوره 30 ساله 79/5 
درصد تغییرها مربوط به خود متغیر و 19/2 درصد مربوط به ارزش افزوده فعالیت های صنعتی سرانه 
است. با توجه به این که سهم تغییرها از دوره 30 به بعد تغییری نمی کند، پس می  توان گفت که حالت 
بلندمدت در بررسی تغییرهای شدت فقر 30 ساله است. نتایج تجزیه واریانس شدت فقر در حالت 
بلندمدت گویای این واقعیت است که حدود 80 درصد تغییرهای شدت فقر مربوط به خود متغیر و 
حدود 19 درصد تغییرها مربوط به ارزش افزوده بخش صنعت است. تجزیه واریانس متغیر ارزش افزوده 
سرانه صنعت نشان می دهد که دوره اول، همه متغیرها در توضیح دهندگی متغیر وابسته نقش دارند. 
به طوری که 91/03 درصد تغییرها مربوط به خود متغیر و 1/31 درصد تغییرها مربوط به شدت فقر 
است. در دوره هایی سهم شدت فقر در توضیح دهندگی متغیر وابسته زیاد است. برای مثال، در یک 
دوره 50 ساله، 75/57 درصد تغییرها مربوط به خود متغیر و 18/03 درصد مربوط به شدت فقر است. 

بحث و نتيجه گيری

این  به راهبردهای مختلف در  اقتصادی، توجه  به اهمیت کاهش فقر در سیاستگذاری  با توجه 
کل  در  فقر  کاهش  بر  صنعت  بخش  تاثیر  بررسی  پژوهش،  این  هدف  است.  اهمیت  دارای  زمینه 
استان های ایران است، تا از این راه ظرفیت و توان بخش صنعت در خصوص کاهش فقر ارزیابی شود. 
بدین منظور، از کاربردهای رویکرد خودرگرسیون  برداری پانلی استفاده شده است. اندازه گیری شدت 
فقر )FGT)2 در استان های کشور حاکی از این واقعیت است که در استان هایی با بهره وری کارگاه های 
صنعتی باال )بیش از 100 هزار میلیون ریال(، شدت فقر نیز پایین و در محدوده 0/02 تا 0/03 است. 
نتایج رویکرد Panel-VAR برای بررسی اثرهای بخش صنعت بر فقر در استان  های کشور بدین قرار 
است که در رابطه علّی، با این که رشد بخش صنعت علیت گرنجری فقر است، ولی فقر علیت گرنجری 
رشد بخش صنعت نیست، شوک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی سرانه بر فقر در طول زمان میراست و 
به صفر میل می کند، ولی در لحظۀ وقوع شوک، اثری بر شدت فقر ندارد، و این که طبق تجزیه واریانس 
ارزش افزوده فعالیت های صنعتی سرانه بیش تر از شاخص ضریب جینی، تغییرهای شدت فقر را توضیح 
می دهند، ولی کم تر از 20 درصد تغییرهای شدت فقر شهری ناشی از رشد بخش صنعت است. طبق 
این نتایج، اثر بخش صنعت بر کاهش فقر در استان های کشور اثبات می شود، ولی میزان این اثرگذاری 
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اندک است. در مورد دالیل این اثرگذاری اندک، توجه به ویژگی های فعالیت های صنعتی در سطح 
کدهای دورقمی ISIC ضروری است. نخستین موردی که می توان به آن اشاره کرد، توزیع پراکنده و 
نابرابر فعالیت های صنعتی در سطح استان های کشور است؛ به طوری که در استان های کهگیلویه و بویر 
احمد، ایالم، و چهارمحال و بختیاری سه فعالیت صنعتی، و استان سیستان و بلوچستان پنج فعالیت 
صنعتی با ده نفر کارکن و بیش تر در سطح کدهای دورقمی فعال هستند. دومین مورد، پراکندگی 
زیاد شاخص نسبت تعداد اشتغال به تعداد کارگاه های صنعتی در استان های کشور است؛ به طوری که 
6 استان )بوشهر، خوزستان، تهران، مرکزی، کرمان، و زنجان(، دارای بیش از 100 نفر کارکن در هر 
کارگاه صنعتی هستند، 10 استان )سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، ایالم، 
چهارمحال و بختیاری، همدان، قم، سمنان، و گلستان(، به طور متوسط کم تر از 50 نفر کارکن در هر 
کارگاه صنعتی، و 14 استان )فارس، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، هرمزگان، گیالن، مازندران، خراسان 
شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، قزوین، یزد، لرستان، و کهگیلویه و بویر احمد(، 
ارزش افزوده  دیگر،  از طرفی  دارند.  کارگاه صنعتی  هر  در  کارکن  نفر  بین 50-100  متوسط  به طور 
که صنایع شیمیایی،  به طوری  است،  متفاوت  بسیار  دورقمی  کدهای  در سطح  فعالیت های صنعتی 
فلزهای اساسی، و ماشین آالت دارای بیش ترین ارزش افزوده هستند و طبیعتاً استان هایی که از این 
فعالیت های صنعتی برخوردار هستند، دارای تفاوت معناداری از لحاظ ارزش افزوده و اشتغال نسبت 
در  کار مشغول  نیروی  پرداخت، کیفیت  آن  به  بعدی که می توان  استان ها هستند. مسئله  به سایر 
فعالیت های صنعتی است. چنانچه به اعتقاد برخی از اقتصاددانان توسعه، مانند کوزنتس1، تفاوت بین 
سطح رشد اقتصادي کشورها را مي توان با تفاوت در نیروي کار در این کشورها توجیه کرد؛ به طوری 
تا  با تحصیالت عالی2 شاغل در فعالیت های صنعتی در دوره 1383  نیروی کار  که میانگین نسبت 
1394 نشان دهنده این است که این نسبت در بخش صنعت پایین است، و پراکندگی نسبت نیروی 
کار عالی در استان ها باالست. به طوری که بیش ترین نسبت مربوط به استان بوشهر با 34/95 درصد 

و کم ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 9/61 درصد است. 
در  فقر  کاهش  با  معناداری  ارتباط  باال  در سطح  کارگاه های صنعتی  بهره وری  که  آن جایی  از 
صنعت،  بخش  ظرفیت های  از  بهره گیری  با  فقر  کاهش  برای  که  می شود  پیشنهاد  دارد،  استان ها 
به  نظام در بخش صنعت،  بند )1( سیاست های کلی  این بخش شود. چنانچه در  به  ویژه  توجهی 

1. Kuznets

2. منظور از تحصیالت عالی، تحصیالت دانشگاهی فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری است. 
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افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با دستیابی 
به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرایندهای صنعتی دانش محور، و ارتقای منزلت کار، 
تالش و کارآفرینی تاکید شده است. همچنین، طبق نتایج رویکرد Panel-VAR برای فعال کردن 
نابرابری های صنعتی  بر کاهش فقر، پیشنهاد می شود در راستای کاهش  اثر بخش صنعت  بیش تر 
استان ها از مشوق های مختلف سرمایه گذاری های صنعتی استفاده شود. همچنین، به توسعه صنایع 
در  این که  به  توجه  با  طرفی،  از  شود.  بیش تری  توجه  برخوردار  کم تر  استان های  در  پایین دستی 
کشورهایی مانند ایران، بخش بزرگ سرمایه گذاری در دست بخش عمومی است، به جرئت می توان 
گفت که نقش دولت در بخش های مختلف اقتصاد، از جمله بخش صنعت، باعث به وجودآمدن رقابت 
بین بخش خصوصی و عمومی می شود و دولت به جای این که زمینه ای برای سرمایه گذاری خصوصی 
فراهم آورد، به عنوان جایگزین بخش خصوصی عمل می کند که به دوگانگی صنایع منجر می شود 
پیشنهاد می شود  فقر  به منظور کاهش  برای رشد صنعت  بنابراین،  پیوستی، 1381(.  )کشاورزیان 
صنعتی  فعالیت های  در  سرمایه گذاری  برای  را  خصوصی  بخش  فعال  حضور  زمینه های  دولت  که 

فراهم کند.

منابع

الف( فارسی
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