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Abstract
People and poverty reduction in the country's economic
well-being is basically one of the main objectives of
economic development programs. One way of measuring
poverty is through economic indicators. The aim of this
study was to answer the question that what has been trend
of poverty and extreme poverty in urban areas of the
Province during the period (2008-2011)? The study, based
on data from the Statistical Centre of Iran and the price of
the food basket through the Central Bank were achieved
for a 4-year period (1998-2001). Inspired by the methods
of relative poverty, absolute intensity has been
investigated. Results show that inflation has an average
ascending of 6.9% and the cost of supplying standard food
basket during the mentioned period has increased by about
32%. The results also indicate that relative average
monthly urban growth line using was 35.3%, and the
intensity of poverty relative to average growth method was
equivalent to 20.5%, and finally the absolute poverty line
using monthly average has increased by 18%.
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چکیده
افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامههای توسعه
 از طریق، یکی از راه های سنجش فقر.اقتصادی در هرکشور محسوب میگردد
 هدف این نوشتار در پاسخ به این سوال انجام گرفته.شاخص های اقتصادی است
است که روند تغییرات خط فقر و شدت فقر در مناطق شهری استان کردستان
) چگونه بوده است؟ این مطالعه تحلیلی با استناد1387-90( طی دوره چهار ساله
به داده های مرکز آمار ایران و قیمت سبد غذایی که از طریق بانك مرکزی
 روش، خط فقر مطلق غذایی، خط فقر نسبی:بهدست آمده بر اساس پنج روش
تحلیل میانگین؛ روش ارشانسکی و ضریب انگل؛ در مناطق شهری استان
 یافته ها نشان می دهد روند تورم.کردستان مورد بررسی قرار گرفته است
 هم چنین هزینه.  درصد رشد داشته است6/9 صعودی بوده و بهطور متوسط
 درصد افزایش داشته32تامین سبد استاندارد غذایی نیز طی دوره مذکور حدود
 نتایج تحقیق خط فقرنسبی ماهیانه شهری به روش میانگین رشدی معادل.است
 خط فقر مطلق ماهیانه به، درصد20/5  شدت فقر نسبی معادل،  درصد35/3
. درصد افزایش را نشان می دهد18 روش میانگین
واژگان کلیدي
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