
 ايرانارزيابي فقر در اقتصاد 

  
77 

 
 

 ارزيابي فقر در اقتصاد ايران
 
 

 ١محسن جاللي
 
 

 :چکيده

متوسط درآمد افزايش در . بستگي دارد درآمد و توزيع آن مسئله فقر به دو عامل

حساسيت . هدد افزايش مي آن را کاهش و افزايش در نابرابري توزيع درآمدجامعه فقر را 

 درآمد متأثر از درجه فرآيند فقرزدايي نسبت به رشد اقتصادي و نابرابري توزيع

براي بررسي اين موضوع الزم است که افزايش در . باشند تأثيرگذاري اين عوامل مي

در اين مقاله حساسيت . درآمد و نابرابري در توزيع آن به صورت مجزا بررسي شوند

نسبت به اين عوامل مورد بررسي و ) شکاف فقر و شدت فقر( سنجش فقر هايشاخص

 فقر هاي جهت محاسبه شاخصFGT و براي اين موضوع از تابع ارزيابي قرار گرفته

 نسبت به رشد اقتصادي و نابرابري توزيع درآمد استفاده و در شاخصهاوکشش اين 

 .آوريم  ميبه دستنهايت شاخص تبادل فقر و نابرابري را 

 سنجش فقر، شاخص هاي سنجش فقر، کشش شاخصهايشاخص :واژگان کليدي

 تبادل فقر و نابرابري
________________________________________________________ 

 .ا.ا. بانک مرکزي جاداره تحقيقات و مطالعات آماريمحقق  -1
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 :مقدمه
فقر مشکلي است که براي ساليان متمادي و در بين کشورهاي مختلف وجود 

رغم رشد اقتصادي در ميان کشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه  داشته و علي
در حالت کلي فقر به دو عامل سطح متوسط درآمدها و درجه . همچنان ادامه دارد

تواند باعث کاهش  ي که افزايش درآمدها ميطوره نابرابري در توزيع آن بستگي دارد ب
اين . تواند آن را افزايش دهد دامنه فقر شده و افزايش در نابرابري توزيع درآمدها مي

 دارند حساسيتي فقر به چه ميزان به رشد اقتصادي و توزيع درآمد شاخصهامبحث که 
بسياري . استي ساليان اخير به آن توجه شده هاموضوعي است که در بسياري از پژوهش

از مطالعات انجام شده در بين کشورهاي مختلف مؤيد وجود ارتباط مثبت و قوي بين 
 ١»نشت رو به پايين«ا الگوي توسعه ـه اين منطبق بـکاهش فقر رشد اقتصادي است ک

 ميالدي بوده است متضمن ۶۰ و ۵۰که محور الگوهاي توسعه در دهه  اين نگرش. است
ه اقتصادي از افراد غني به سمت افراد فقير جامعه است بجريان عمودي  منافع رشد 

شوند و  صادي برخوردار ميـــطوري که در مرحله اول افراد ثروتمند از مزاياي رشد اقت
ز ـنمايند افراد فقير ني در مرحله بعد زماني که افراد غني اقدام به خرج کردن مي

آن است که نسبت مزاياي اين ديدگاه متضمن . ازمزاياي آن برخوردار خواهند شد
باشد و  حاصل از رشد اقتصادي که به سمت افراد فقير جريان دارد هميشه کمتر مي

از ديدگاهي ديگرعاملي که . رود نهايتاً وضعيت فقرا به مرور ارتقا يافته و فقر از ميان مي
 هامدکاهش در نابرابري توزيع درآ. تواند برفقر مؤثرباشد نابرابري توزيع درآمدهاست مي
 و نيز تأثير بيشتر رشد اقتصادي  آنتواند از طريق کاهش فقر به ازاي هر سطحي از مي

درجه تأثيرگذاري هريک از اين عوامل، حساسيت نسبي . بر کاهش فقر مؤثر باشد
________________________________________________________ 
1 - Trickle – Down. 
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 .کند کاهش فقر به رشد اقتصادي و نابرابري توزيع درآمد را مشخص مي
ي سنجش فقر به شاخصهام و در اين مقاله ضمن بررسي اجمالي برخي مفاهي

 و به  خواهيم پرداخت۱۳۷۶ـ۱۳۸۲ي ها در اقتصاد ايران طي سالشاخصهامحاسبه اين 
د اقتصادي و افزايش درآمدها شاين پرسش پاسخ خواهيم داد که آيا صرفاً تأکيد بر ر

است که خط اين يادآوري الزم  تواند راهکار مناسب فرآيند فقرزدايي باشد يا خير؟ مي
بديهي است با . باشد ورد استفاده در اين مقاله مبتني بر تعريف خط فقر نسبي ميفقر م

 . نيز تغيير خواهند نمودمحاسباتتغيير خط فقر 
 : سنجش فقريهانگاهي به مقياس

 مبين z باشد و F(x)متغيري تصادفي با تابع ) x(فرض کنيد درآمد يک فرد 
به صورت  ي سنجش فقرهاياسازمقعمومي يک طبقه بندي صورت  خط فقر، در اين

 :شود زيرتعريف مي

( ) ( )∫0=
z

dxxfxzP ,θ  )۱(  

 تابعي همگن از درجه صفر P(z,x) بوده و P(z,z)= 0 و x تابع چگالي f(x)که 
 درصدي همه درآمدها و خط فقر λبه اين معني که افزايش (باشد   ميx و zنسبت به 
 که در اين مقاله و شده است ارائهمتنوعي توابع مذکور  براساس رابطه )باشد  ميبدون اثر

پرداخته و بررسي  ٣»کتوربر« و ٢»رگري«، ١»رفوست«  شده توسطارائهبه بررسي تابع 
صورت ه اين تابع در نگارش پيوسته آن ب ٤.کنيم ساير توابع را به فرصتي ديگر موکول مي

________________________________________________________ 
1 - Foster. 
2 - Greer. 
3 - Thorbecke. 

 کـه بـه ترتيـب       (Clark)» کـالرک « و تـابع فقـر       (Watts)»واتـز «توان به تابع فقر        دراين زمينه مي   -4
) : نمود  باشنداشاره زيرمي )∫ 
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  :زير نوشته مي شود

( ) ( )∫
0







 −=
z

xdxfz
xzP

α

α         0≥α  )۲(  

پارامتري است که مقدار  α در اين رابطه .است) ۱(رابطه حالت خاصي از که 
 FGTتابع  باشد α=0زماني که . باشد  ميترباالتر آن مبين وزن بيشتر براي افراد فقير

HP(در جامعه است  ١ل درصد افراد فقيرمعاد =
0

رغم سادگي در  لي اين شاخص ع).
محاسبه و درک آسان از جايگاه افراد فقير نسبت به خط فقر و نيز فقيرتر شدن 

 ٢شکاف فقرمترادف با ) 1P( باشد α=1 زماني که .دهد افرادفقيراطالعاتي رانشان نمي
و اطوريکه درآمد ه قير است ب معادل مبلغ پرداختي به فرد ف(z-x)در اين رابطه . است

در اين صورت مجموع مبلغ پرداختي به افراد .  شده و از زير خط فقر خارج شودzمعادل 
)فقير براي از بين بردن فقر معادل  )∗− µzq 1 و ياnzP است که q تعداد افراد فقير و 

∗µ ۲ه ــزماني ک. راد فقير استــمتوسط درآمد اف = α  ٣اخص شدت فقرـاين شباشد 
 .شود داده مي هستند تره فقيرــک ه افراديـري بـبيشت وزندر اين حالت  شود مي ناميده

ه ــک ٤توان ثابت نمود مي
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________________________________________________________ 
1 -Headcount Ratio. 
2 -Poverty Gap. 
3 -Poverty Severity. 

 .١ شماره منبع  -4
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  و شدت فقر)α=۱به ازاي  (۱Pنتايج محاسبه شکاف فقر ) ۱(در جدول شماره 
 : شده است ارائه ٢ براساس رابطه ١٣٨٢ الي ١٣٧٦ي ها در طي سالα( ۲P=۲به ازاي (

 )١(جدول شماره 

 ۲Pشدت فقر  ۱Pشکاف فقر  سال
۱۳۷۶ ۱۵۸۰/۰ ۰۸۰۱/۰ 
۱۳۷۷ ۱۴۶۲/۰ ۰۷۱۲/۰ 
۱۳۷۸ ۱۵۵۸/۰ ۰۷۷۵/۰ 
۱۳۷۹ ۱۵۲۹/۰ ۰۷۵۱/۰ 
۱۳۸۰ ۱۵۴۲/۰ ۰۷۶۴/۰ 
۱۳۸۱ ۱۶۵۳/۰ ۰۸۵۰/۰ 
۱۳۸۲ ۱۷۳۸/۰ ۰۸۹۸/۰ 

 هاي پژوهش يافته: مأخذ

 : بر فقر درآمدهاتأثير رشد
 بر  راµاثر تغيير در )ميانگين درآمد جامعه (µي فقر نسبت به شاخصهاکشش 

زماني که )  شکاف فقر و شدت فقر،درصد افراد فقيرمثال در مقام  (θي فقر شاخصها
 درسال ١»يوانککا«براي اين منظور . سنجد کند را مي نابرابري توزيع درآمد تغيير نمي

عدم تغيير در نابرابري (حني لورنز  با ثابت فرض کردن منµ رانسبت به θ کشش ۱۹۹۳
 ٢ :صورت زير محاسبه نمود هب) توزيع درآمدها

( ) ( )∫0 ∂
∂=

z
xdxf

x
Px

θ
ηθ

1  )۳(  

________________________________________________________ 
1 - Kakwani. 

 .۳ منبع شماره - 2
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ي فقر نسبت شاخصها آوردن کشش به دستيک جمله عمومي براي ) ۳(عادله م

〉0باشد چرا که   است و هميشه منفي ميµبه 
∂
∂
x
Pاين کشش براي درصد افراد .  است

 ١ :صورت زير است هفقير ب
( )
H
zzf

H −=η  )٤(  

ازاي يک  هعنا که ب است به اين مx=z  نقطه  درx چگالي درآمد f(x)تابعکه 
 درصد افراد زير خط فقر چه تغييري ،درصد افزايش در ميانگين درآمد افراد جامعه

باشد با جايگذاري رابطه   ميθحالت خاصي از که  FGTي شاخصهادر  αP. خواهد کرد
 ٢ :آيد  ميبه دستصورت زير  هب) ۳(در ) ۲(

( )
α

αα

α

α αµ
µ

η
α P

PP
P

P
p

−
−=

∂
∂

= −1.  )۵(  

ي فقر نسبت به متوسط درآمد قابل شاخصهاهاي زير در رابطه با کشش  ارهگز
 ٣ :اثبات هستند
اين گزاره به آن : باشد  به طور يکنواخت کاهشي ميα نسبت به θη) ۱گزاره 

 مقادير بزرگتري داشته باشد با افزايش درآمدها درصد بيشتري در αمعناست که اگر 
 αزماني که گفته شد که  گونه همانبه عبارت ديگر، . دهد ر رخ ميکاهش شاخص فق

مقادير باالتري داشته باشد اهميت بيشتري به افراد فقيرتر که سطح درآمدي کمتر 
شود لذا مزاياي القايي رشد اقتصادي براي افراد فقيرتر،  نسبت به خط فقر دارند داده مي

 .باشد بيشتر مي) ر در توزيع درآمدهابا فرض عدم تغيي(در مقايسه با افراد فقير 
________________________________________________________ 

 .۳ منبع شماره - 1
 .۳ منبع شماره -2
 .۵ منبع شماره -3
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اين گزاره : باشد  نسبت به سطح اوليه توسعه اقتصادي کاهشي ميθη) ۲گزاره 
بر اين اساس با سطح باالتري از توسعه . در مباحث کاربردي داراي اهميت است
اي که از  ر جامعهيابد لذا فرآيند فقرزدايي د اقتصادي فقر با سرعت بيشتري کاهش مي

درجه توسعه باالتري برخوردار است در مقايسه با يک جامعه کمتر توسعه يافته با فرض 
براين اساس نکته مهمتر آن است که رشد اقتصادي . باشد نرخ رشد يکسان، بيشتر مي

موجب نرخي فزاينده در فرآيند ) با فرض عدم تغيير در نابرابري توزيع درآمدها(
 .شدفقرزدايي خواهد

)کشش شکاف فقر ) ۲(در جدول  )
1p

η و شدت فقر ( )
2p

η نسبت به µ با 
 : شده استارائه ۱۳۸۲ الي ۱۳۷۶ي هاطي سال، ۵استفاده از رابطه شماره 

 )۲(جدول شماره 
)کشش شکاف فقر سال )

1p
η کشش شدت فقر( )

2p
η 

۱۳۷۶ ۶۴۳۹/۱- ۹۴۴۴/۱- 
۱۳۷۷ ۷۴۲۴/۱- ۰۹۰۰/۲- 
۱۳۷۸ ۶۹۱۷/۱- ۰۲۰۶/۲- 
۱۳۷۹ ۷۲۸۹/۱- ۰۷۲۳/۲- 
۱۳۸۰ ۶۸۲۸/۱- ۰۱۸۶/۲- 
۱۳۸۱ ۵۸۶۶/۱- ۸۸۷۵/۱- 
۱۳۸۲ ۵۶۹۳/۱- ۸۶۹۶/۱- 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
 

ازاي يک ه اعداد به دست آمده در اين جدول پاسخ به اين پرسش است که ب
در درآمدها شکاف فقر و شدت فقر به چه ميزان ) به عنوان مثال افزايش(درصد تغيير 

بديهي است که عالمت منفي حکايت از رابطه معکوس . خواهند داشت) کاهش(تغيير 
 .بين افزايش درآمد و کاهش فقر دارد
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 :تأثير نابرابري توزيع درآمد بر فقر
در اين . سي نموديمي فقر بررشاخصهادر قسمت قبل تأثير رشد اقتصادي را بر 

ي فقر، زماني که شاخصهاقسمت به بررسي و محاسبه تأثير تغيير در نابرابري بر 
گفته طور که  همان. پردازيم ميانگين توزيع درآمد در جامعه ثابت فرض شده است، مي

وسيله منحني  هکه ب(زماني که نابرابري درآمد در  بر کاهش فقر µتأثير رشد  θη شد 
 تواند  مياما به هر حال رشد اقتصادي. سنجد تغيير نکند را مي) شود لورنز سنجيده مي

رشد اقتصادي ممکن است به . شود باعث افزايش يا کاهش درنابرابري توزيع درآمد مي
نابرابري توزيع درآمد بهبود يافته و افراد  صورت اين باشد که در ١فقرامندي  بهرهسمت 

تأثير سنجش . ر از افراد غني از مزاياي رشد اقتصادي برخوردار خواهند شدفقير بيشت
تواند از طرق زيادي تغيير  تغيير نابرابري بر فقر کار دشواري است چرا که نابرابري مي

 انتقال پيدا »لورنز«کند که کل منحني   فرض مي»کاکواني«براي حل اين مشکل . کند
 )۱(براي رابطه » جيني«شش فقر نسبت به ضريب با استفاده از اين فرض، ک. کند مي
 ٢ :صورت زير نوشته شوده تواند ب مي

( ) ( ) ( )∫
0

−
∂
∂

=
z

xdxfx
x
P µ

θ
εθ

1  )۶(  

 يک درصد افزايش در نابرابري توزيع درآمد، با  بادهد که اين رابطه نشان مي
 θεبه اندازه شاخص فقر باشد، ) µ( کمتر از ميانگين درآمد (z)فرض آنکه خط فقر 

 کشش فقر نسبت به نابرابري ،FGTي سنجش فقر شاخصهابراي . کند افزايش پيدا مي
 ٣ :باشد  بصورت زير ميهاتوزيع درآمد

________________________________________________________ 
1 - Pro- Poor. 

 .۳ منبع شماره -2
 .۳ منبع شماره -3
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α

ααµηε
αα zP

P
PP

1−+=  )۷(  

 ١ :باشد  باشد به صورت زير ميα=0و در شرايطي که 

( ) ( )
HH z

zfz ηµε −
−=  )۸(  

ي فقر نسبت به تغييرات در شاخصهاتوان درمورد کشش  ررا ميهاي زي گزاره

 ٢ :نابرابري توزيع درآمدها مطرح نمود

اين گزاره به آن . باشد  افزايشي ميαطور يکنواخت نسبت به ه  بθε) ۱گزاره 

 بزرگتر باشد درصد افزايش در آن شاخص فقر به ازاي يک αمعناست که هر مقدار 

بنابراين افزايش در نابرابري توزيع درآمدها . باشد يش مفروض در نابرابري بيشتر ميافزا

سازد و از طرف ديگر کاهش  افراد بسيار فقير را در مقايسه با افراد فقير بيشتر متأثر مي

 .نابرابري منافع بيشتري را براي افراد فقيرتر در مقايسه با افراد فقير به همراه دارد

اين گزاره به . باشد سطح اوليه توسعه اقتصادي افزايشي مي نسبت بهθε) ۲گزاره 

ي شاخصهاآن معناست که هر مقدار سطح اوليه ميانگين درآمد بيشتر باشد افزايش در 

رشد اقتصادي  لذا.  بيشترخواهدبود»جيني«فقر به ازاي يک افزايش مفروض در ضريب 

 .شود مي  منتهي فقر  اشدبه کاهش آرام وياحتي گسترشاگرتوأم باگسترش نابرابري ب

)(کشش شکاف فقر ) ۳(درجدول  1Pε و شدت فقر )( 2Pε نسبت به نابرابري طي

 .ده استش ارائهمحاسبه و  ۷با استفاده از رابطه  ۱۳۸۲ الي ۱۳۷۶سالهاي 
________________________________________________________ 

 .۱شماره  منبع -1
 .۵ منبع شماره -2
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 )۳(جدول شماره 

کشش شکاف فقر  سال
1p

ε  کشش شدت فقر
2p

ε 

۱۳۷۶ ۸۰۲۴/۲ ۶۹۳۲/۴ 
۱۳۷۷ ۹۱۹۵/۲ ۸۶۲۷/۴ 
۱۳۷۸ ۸۳۰۶/۲ ۷۳۴۴/۴ 
۱۳۷۹ ۸۷۴۱/۲ ۷۹۶۷/۴ 
۱۳۸۰ ۸۶۰۷/۲ ۷۸۷۲/۴ 
۱۳۸۱ ۸۴۴۵/۲ ۷۷۲۲/۴ 
۱۳۸۲ ۶۸۷۳/۲ ۵۴۱۲/۴ 

 هاي پژوهش يافته: مأخذ
ي شکاف شاخصهادرجه حساسيت با توجه به مطالب اين بخش اعداد اين جدول 

 است به عبارت ديگر »جيني«فقر و شدت فقر نسبت به تغيير يک درصدي در ضريب 
افزايش يک درصدي در ضريب جيني شکاف و شدت فقر را به ازاي اعداد اين جدول 

 .دهد افزايش مي
 :تبادل بين نابرابري و فقر

 فقر را کاهش وضوع، مرشد اقتصادي باعث افزايش ميانگين درآمد شده که اين
اين روند  نابرابري توزيع درآمد را افزايش دهد، ،از طرف ديگر اگر رشد اقتصادي. دهد مي

پردازيم که اگر   اين بخش به بررسي اين موضوع ميدر. باعث افزايش فقر خواهد شد
بايست به چه ميزان باشد تا  ضريب جيني يک درصد افزايش پيدا کند رشد اقتصادي مي

 ١:نويسيم صورت زير ميه  براي اين منظور تغيير کل در فقر را ب؟ايش نيابدفقر افز
________________________________________________________ 

 .۳ منبع شماره - 1
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 تأثير رشد اقتصادي بر فقر و عبارت برابر باکه عبارت اول در سمت راست معادله 
بــا مســاوي صفر قــرار دادن رابطــه . ر استــر فقــدوم تأثير افزايش ضريب جيني ب

 ٢ :آوريم  ميبه دستصورت زير ه برا  ١شــاخص تبــادل فقــر و نابرابري مزبور

θ

θ

η
ε

µ
µφ −=
∂
∂

==
G

G
IGTI .  )۱۰(  

 درصد افزايش در ضريب جيني ۱ به اين معناست که اگر ۳ معادل با IGIT مثالً
.  درصد رشد در درآمدها به منظور جبران آن تأثير منفي مورد نياز خواهد بود۳رخ دهد 

ر کاهش يک درصدي در ضريب جيني تأثيري معادل با افزايش سه از طرف ديگ
نسبتاً بزرگي عدد لذا در شرايطي که اين شاخص . درصدي در درآمدها خواهد داشت

. باشد سياست کاهش نابرابري در توزيع درآمدها تأثير بيشتري بر کاهش فقر دارد
 ٣ :باشد  به صورت زير ميFGT رابطه براي IGTIشاخص 

( )
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 ٤:آيد  ميبه دست براي شکاف فقر به صورت زير IGTIشاخصα=1که به ازاي

∗
−=
µ
µµφ *

1P  )۱۲(  

به اين معنا که هر مقدار شکاف فقر بيشتر .  داردµ∗اي معکوس با  که اين رابطه
 بنابراين در کشورهايي که شکاف فقر باالتر است .شود  بيشتر ميIGTIباشد شاخص 

________________________________________________________ 
1 - Inequality Growth Trade off Index. 

 .۳ منبع شماره -2
 .۴ منبع شماره -3
 .۴ منبع شماره -4
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 .ي فقيرمدارانه به منظور کاهش فقر مؤثرتر خواهند بودهاسياست
در  ۱۳۸۲ تا ۱۳۷۶ي ها سالاين شاخص براي دوره بررسي ۱۰با عنايت به رابطه 

 .محاسبه شده است) ۴(جدول شماره 
 )۴(جدول شماره 

 2Pφ شدت فقر 1Pφ IGIT شکاف فقر IGIT سال

۱۳۷۶ ۷۰۶۴/۱ ۴۱۳۷/۲ 
۱۳۷۷ ۶۷۵۶/۱ ۳۲۶۷/۲ 
۱۳۷۸ ۶۷۳۲/۱ ۳۴۳۰/۲ 
۱۳۷۹ ۶۶۲۴/۱ ۳۱۴۷/۲ 
۱۳۸۰ ۶۹۹۹/۱ ۳۷۱۶/۲ 
۱۳۸۱ ۷۹۲۸/۱ ۵۲۸۳/۲ 
۱۳۸۲ ۷۱۲۴/۱ ۴۲۹۰/۲ 

 هاي پژوهش يافته: مأخذ

صد افزايش در ازاي يک دره اعداد اين جدول پاسخ به اين پرسش است که ب
ضريب جيني چند درصد رشد اقتصادي براي از بين بردن تأثير منفي گسترش نابرابري 

گونه اظهار نمود که تأثير کاهش يک  توان اين به عبارت ديگر مي. مورد نياز است
 . استند درصد افزايش در درآمدها معادل چ بر فقردرصدي نابرابري در ضريب جيني

 :نتيجه گيري و پيشنهادها
اين پژوهش به بررسي تأثير تغيير در درآمدها و نابرابري در توزيع آن بر فقر 

ي مبتني بر آن شاخص شاخصها و FGTدر ابتدا ضمن معرفي تابع فقر . پرداخته است

 را با توجه به خط فقر مفروض محاسبه و در جدول (P2) و شدت فقر (P)شکاف فقر 
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 طي دوره شاخصها افزايش محسوس را دراين توان يک ايم که مي  نمودهارائه ۱شماره 

 به ترتيب نتايج محاسبه تأثير يک درصد ۳ و ۲در جداول . موردبررسي مشاهده نمود

.  گرديده استارائهي فقر شاخصهاتغيير در متوسط درآمدها، و ضريب جيني بر 

العمل شاخص شدت فقر در برابر تأثير تغيير در  شود عکس  که مشاهده ميگونه همان

را موضوع توان اين  به عبارت ديگر مي. باشد رآمدها و نابرابري در توزيع آن بيشتر ميد

طور نسبي ه ب جيني، بافزايش ضري(افراد فقيرتر با افزايش درآمدها ييد نمود که أت

 به ارتباط ۴کنند و در نهايت در جدول شماره  تري پيدا مي  وخيم)وضعيت مناسبتر

 .ده استمتقابل اين دو شاخص اشاره ش

پذيرتر  کاهش محسوس تأثيرگذاري رشد درآمدها بر فقر، کششعنايت به  با لذا

 نسبت به نابرابري توزيع درآمدها و نيز شاخص تبادل بين اين دو شاخصهابودن اين 

 مبتني بر کاهش نابرابري در  فقرزدايييها بر استفاده از سياستتوان ، ميپارامتر بر فقر

هاي هدفمند و اخذ ماليات  از پرداخت يارانه جدد آن با استفادهتوزيع درآمدها وتوزيع م

 .ي پردرآمد، در کنار رشد اقتصادي و افزايش درآمدها تأکيد داشتهااز گروه
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 : و مآخذمنــابعفهرست 
 :منابع فارسي

 ۱۳۷۶-۱۳۸۲ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ـ نتايج بودجه خانوار سالهاي -۱
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