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  هچکید

 جهت زمیمکان کی ارائهي و اقتصادهاي  گذاري سیاست روند در رانیا هاي استان دررفاهی  ییهمگرا وجود

مدت زمان طوالنی  ن،یا بر عالوه .استاي برخوردار  ویژه تیاهم از یاجتماع و ياقتصاد انسجام به دنیرس

 پژوهش، نیا در .باشد می رانیا هاي استان بین و مصرف درآمد ينابرابر کاهش ،ها دولت هدف است که

آزمون ریشه  مانند مختلف هاي روش از استفاده باایران  هاي استان انیم در ،سرانهمصرف  ییه همگرایفرض

 يدیجد سمیمکاناز  پژوهش نیادر  ن،همچنی .بررسی شده است ي تایل هآمار وی باشگاه ییهمگراواحد، 

از آنجا که  .نیز استفاده شده استاي  خوشه لیتحل یعنی ياقتصاد  لیتحل و هیتجز و يساز مدل يبرا

 تیاهم از ها لیتحل و هیتجز نیا ند،ا هستداررا ي اقتصاد رشد و يور بهره از یمختلف سطوح ایران هاي استان

 سرانه مصرف متوسط نظر از ییواگرا ،ها روش تمام اعمال از استفاده نتایج، با .است برخوردار زیادي

 از يا نشانه است ممکن خانوارمصرف متوسط  در ییواگرا نتایج. کند را تأیید می رانیا هاي استان در خانوار

   .باشد رانیا هاي استان انیم در مد سرانهآدار رشد اقتصادي در معنی تفاوت

  

  . ، رشد اقتصاديرانیا هاي استان ،اي خوشهتحلیل  ،ییهمگرا :گان کلیدي واژ
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  مقدمه - 1

ریزي  اي و گرایش از برنامه هاي منطقه یکی از اهداف توسعه اقتصادي در ایران کاهش نابرابري

قانون اساسی باید تخصیص  48مطابق اصل  که يطور به. اي است ي منطقهزیر برنامهبخشی به سمت 

ي خاص آن منطقه بوده و موجب ها یژگیوبه هر منطقه بر مبناي استعدادها و  ها تیفعالمنابع و 

هاي کالن  با توجه به سیاستهمچنین،  .دشوکاهش شکاف اقتصادي بین مناطق مختلف کشور 

رفاه و توزیع عادالنه امکانات  مسألهو  ن به عنوان یک هدف اصلی مطرح استکشور توسعه متواز

بهبود  بابه طور کلی، . رفاهی نیز در هر کشور یکی از اهداف اساسی نظام اقتصادي آن است

تر شده و مازاد بودجه  افزایش مصرف کاالهاي خوراکی آهسته سرعت اوضاع اقتصادي خانوارها،

واقع، همگرایی رفاه، وضعیت شکاف متوسط مصرف  در. دشو میخوراکی  الهاي غیرصرف کا

 ازسرانه مصرف متوسط خانوار . کند ی مشخص میبررس موردسرانه واقعی خانوار را میان مجموعه 

 تهران هاي استان. رسیده است 1393ریال در سال  234865214به  1379ریال در سال  24175313

و ، ریال 272631016هرمزگان ریال،  293995751 ياریبختمحال و  ریال، چهار 323807046

ریال، باالترین مصرف سرانه متوسط یک خانوار را دارند و  262185005لویه و بویر احمد کیکه

 162704812 سیستان و بلوچستانریال،  162228373قم ریال،  134917140 کرمان هاي استان

 هاي استانخانوار بین ترین مصرف سرانه متوسط  داراي پایین ،ریال 166894412سمنان  و ،ریال

   ).مرکز آمار ایران( باشند ایران می

دارند و تأکید  با یکدیگرتفاوت زیادي  سرانه مصرفایران به لحاظ  هاي استانکه  با توجه به این

با توجه به اهمیت  رو  نیا ازکشور است؛  هاي استانگذاران بر توسعه متوازن در بین  سیاست

غییرات در متغیرهاي هاي دولت نهم و دهم و ت همگرایی و توسعه نامتوازن در کشور و سیاست

از طرفی،  .کشور امري ضروري است هاي استان، بررسی روند همگرایی رفاهی در کالن اقتصادي

تر  اي سنتیه هاي زمانی گذشته و استفاده از روش مربوط به دوره نهیزممطالعات قبلی در این 

بنابراین، بررسی همگرایی مصرف با استفاده از رویکرد جدید از جمله روش تحلیل  ؛هستند

اي مکانیسم  زیرا روش خوشه ؛یابد چندان می هاي سنتی، اهمیت دو اي و مقایسه آن با روش خوشه

این . دده میسازي و تجزیه و تحلیل اقتصادها در دوران گذار و رشد ارائه  جدیدي را براي مدل

که ناهمگن  دهد میرا ارائه  1یخط ریغرشد، مدل  ءرویکرد با در نظر گرفتن روند زمان و اجزا

                                                                                                                    
1. Time Varing 
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 در این روش یکل طور  به. دهد می، در طول زمان نیز مد نظر قرار ها استانبودن را در بین کشور یا 

   .ي شده استبند فرمولخطی  یک مدل غیر صورت  بهمدل 

  

  مبانی نظري -2

شود که دو یا چند اقتصاد تمایل به رسیدن به یک سطح مشابه  همگرایی اقتصادي زمانی مطرح می

بدیهی است که  حائز اهمیت استو عملی از بعد نظري مطالعه همگرایی . از توسعه و ثروت دارند

 د روند توسعه اقتصادي راتوان میمهم است، زیرا  ها استانتشخیص اختالف درآمد میان کشورها و 

 اقتصادي رشد هاي مدل بر متکی هاي همگرایی بینی پیش). 2007 ،1پالدام(تحت تأثیر قرار دهد 

با  اقتصادهاي به نسبت درآمدي پایین سطوح با اقتصادهاي شود می بینی آن پیش بر اساس است و

 2بامول). 1390 حیدریانی، غالمی(نمایند  رشد تر، سریع رشدي نرخ با درآمدي باالتر سطوح

نظم  "بامول". ي همگرایی را انجام دادند ، اولین مطالعات در زمینه)1986( 3و آبراموتیز) 1986(

وي . عنوان حالتی از همگرایی مورد توجه قرار داد  هاي بلندمدت را به شده در داده مشاهده 

هاي  دلطور مشخص به م  که به بدون آن ،داند یم اقتصادي رشداز  شده  نتیجه ي قضیهرا  همگرایی

ي حاصل از  جهعنوان نتی  در مطالعه خود، همگرایی را به )1986( آبراموتیز. رشد اشاره داشته باشد

هاي  اولین مطالعات در مورد فرضیه همگرایی و ارتباط آن با مدل .داند می ،مزیت کشورهاي پیشرو

الگو نشان  این. انجام شده است) 1990( 4"مارتین-يا-ساال"و  "بارو"توسط رشد نئوکالسیک 

چگونه درآمد سرانه هر اقتصاد به سمت حالت پایدار خود و در شرایطی به سمت درآمد  دهد می

  . )1378یاوري،( شود سرانه دیگر اقتصادها همگرا می

  

  انواع همگرایی - 2-1

هاي مقطعی یـا مدل همگرایی بتا،  ي همگرایی، از مدل معموالً در تحقیقات تجربی آزمون فرضیه

گرایـی سـیگما و مدل سري زمانی یا ع درآمد سرانه یـا مـدل هـمهاي توزی رویکرد پویایی

                                                                                                                    
1. Paldam (2007) 
2. Bamul (1986) 
3. Abramotiz (1986) 
4. Barro and Sala-i-Martin (1990) 
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براي آزمون مدل همگرایـی بتـا از دو روش اقتصادســنجی  .شود همگرایی تصادفی استفاده می

آثار ثابت و رویکرد (هاي تابلویی  و داده) حــداقل مربعــات معمــولی(هــاي مقطعــی  داده

براي آزمون همگرایی سیگما از . شود استفاده می) هاي پـانلی پویا یافته داده هاي تعمیمگشتاور

یب جینـی، همچنـین از ، شاخص نابرابري تایل و ضرهاي نابرابري مانند انحراف معیار شاخص

   ).1392 علمی و رنجبر،(شود  استفاده میهاي توزیع  ارامتریک پویاییپرویکـرد نا

  

  )(بتا همگرایی  - 1- 2-1

بر اساس . شود به دو نوع همگرایی بتاي مطلق و همگرایی بتاي شرطی تقسیم می همگرایی بتا خود

شود  ي سرانه به همگرایی در درآمـد سـرانه منجر می ، همگرایی در سرمایه1سوان -مدل سولو 

تـوازن مشترك همگرا و نابرابري که در بلندمدت تمامی اقتصادها به سـمت مسـیر رشـد م طوري به

 هاي ویژگی دیگر گرفتن نظر در بدوندر واقع، ). 1994 ،2پارك( رود از بین میدر درآمد جهانی 

 کشورهاي به نسبت سرانه، در سرمایه تر سریع رشد نرخ با فقیرتر اگر اقتصادهاي جوامع، اقتصادي

 3مطلق همگرایی اصل کنند، حرکت یکسان پایدار تعادل سمت نقطه به ثروتمندتر نسبی طور به

در همگرایی بتاي مطلق تمامی اقتصادها نهایتاً به یک سطح تعادل باثبات و شود، یعنی  می نامیده

شوند؛ اما در همگرایی بتاي شرطی، هر اقتصاد به سطح تعادلی باثبات  درآمد سرانه همگرا می

خود فاصله بیشتري داشته باشد، رشد شود و اقتصادي که از تعادل باثبات  ي خود همگرا می ویژه

در مورد چگونگی اثبات وجود ). 1393 غالمی حیدریانی،(اقتصادي باالتري را تجربه خواهد کرد 

 یککه شامل انجام  ییهمگرا یککالس رویکردابتدا : همگرایی بتا، دو رویکرد عمده وجود دارد

واقع اثبات ارتباط منفی بین رشد درآمد سرانه طی یک دوره مشخص  در .است یمقطع یونرگرس

و سطح اولیه درآمد سرانه بین اقتصادهاي مختلف دلیل بر وجود همگرایی نوع بتا بین آن اقتصادها 

تحت عنوان روش ) 1995( "4دورالف"و  "برنارد"روش دوم آزمون همگرایی توسط . است

وش، تمرکز اصلی روي رفتار بلندمدت اختالف درآمد در این ر. دشهاي زمانی پیشنهاد  سري

 "دورالف"و  "برنارد". استسرانه بین اقتصادها نسبت به همدیگر یا نسبت به یک مقدار متوسط 

هاي  بینی فرضیه همگرایی را بر اساس آزمون سري زمانی به این صورت بیان کردند که اگر پیش

                                                                                                                    
1. Solow and Sowan 
2. Park (1994) 
3. Absolute Convergence 
4. Bernard and Durlauf (1995) 
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زمان مشخص برابر شود، اقتصاد   در یک j و i بلندمدت از محصول سرانه براي دو کشور

 j و i به سخن دیگر بر اساس این آزمون، زمانی دو کشور. همگرا خواهند بود j و iکشورهاي 

ها داراي ریشه واحد  همگرا خواهند بود که سري زمانی اختالف بین لگاریتم محصول سرانه آن

   .نبوده و پایا از مرتبه صفر باشد

  

  )�( همگرایی سیگما -2- 2-1

 3ي مارتینا –ساال  و و بارو) 1986( 2، بامول)1984( 1مفهوم همگرایی نوع سیگما توسط بارو

بدین مفهوم که همگرایی وقتی اتفاق خواهد افتاد که پراکندگی . مطرح شد) 1992و  1991(

مثالً انحراف معیار لگاریتم محصول (مناطق مختلف در طی زمان کاهش پیدا کند  درآمد سرانه

 )σ(این فرآیند همگرایی به همگرایی نوع سیگما ). یک گروهی از مناطق در طی زمان کاهش یابد

چنین تعریف ) مناطق(بر این اساس شاخص پراکندگی درآمد سرانه کشورها . معروف است

   :شود می

  

)1(  

  

  

)log( اي انحراف معیار نمونه Dt که ,tiy و ��� ∑ ��,�
�
)log(اي  میانگین نمونه ��� ,tiy 

وجود دارد  σ شود همگرایی از نوع کاهش پیدا کند گفته می Dtکه در طی زمان  درصورتی. است

که واریانس در طی زمان افزایش یابد درآمد سرانه اقتصادها از همدیگر فاصله  و درصورتی

   ).1387 یاوري،( گیرد می

  

  همگرایی باشگاهی - 3- 2-1

مطلق با برقراري فروض مدل، در بلندمدت نابرابري درآمد سرانه بین همگرایی فرضیه بر اساس 

                                                                                                                    
1. Barro (1984) 
2. Bamoual (1986) 
3. Barro and Sala-i-Martin (1991 and 1992) 

2

1

1

2

1
.

1
.

1






























  

 


N

i

N

i
titit yNyND



 
 

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 106

 شدن  يا قلهتوزیع درآمد بین اقتصادها به سمت تـک  که يطور به رود، از بین میاقتصـادها 

هاي تعادلی چندگانـه وجـود دارنـد  همگرایی مطلق، مدل هیفرضدر مقابل . کرد دحرکـت خواهـ

کشورها با شرایط اولیه و ساختارهاي اقتصادي مشابه، به سطح یکنواخت مشـترکی  ها آنکـه در 

ـدمـدت نـابرابري درآمـدي بـین کشـورها محـو نخواهد شد در بلن که يطور به. شد همگرا خواهند

حرکت  شدن  يا قلهیـا حتـی چنـد  شدن  يا قلهو توزیع درآمد سرانه بین کشورها به سمت دو 

همگرایـی بـه همگرایی باشگاهی معروف  هیفرضدر ادبیات اقتصادي این برداشت از . خواهد کرد

مطرح ) 1989(همگرایی ابتدا از سوي بامول  هیفرضبیات هاي همگرایی در اد مفهوم باشگاه. است

توسعه ) 1997 و 1996( 1مدل از سوي کواه شناسـی تجربـی بـراي آزمـون ایـن شد، سپس روش

در ) مناطق(در ادبیات اقتصادي همگرایی باشگاهی کشورها  ).1392 علمی و رنجبر،( ه استیافت

، ها گروهاز  هرکدامداخل ) مناطق(که کشورها  شوند یمي بند طبقهطوري ، ي متفاوتها گروه

بیان ) 1995 ،1992( 2جانسوندورالف و  .متفاوت از هم باشند ها گروهمشابه هم بوده ولی خود 

گردد که سطوح یکنواخت  این نوع همگرایی زمانی برقرار می ها آنهاي  کردند که مطابق یافته

به و بین اقتصادهاي با درآمد پایین مشابه یکدیگر با درآمد باال، مشا هاي استاندرآمد سرانه بین 

که درآمد سرانه اقتصادهاي با درآمد سرانه پایین، به سمت میانگین تعادلی خود  صورت  نیبدباشد 

 شوند یمو درآمد سرانه اقتصادهاي با درآمد سرانه باال نیز به سمت میانگین تعادلی خود همگرا 

براي بررسی آزمون همگرایی باشگاهی، ابتدا با استفاده از روش  ).1990 مارتین، يا - بارو و ساال(

رویکرد کالسیک همگرایی  .شود مقطعی، مدل مناسبی براي آزمون همگرایی شرطی برآورد می

   :استصورت زیر   تصریح عمومی مدل مقطعی به وشامل انجام یک رگرسیون مقطعی 

  

��� = ∝ + � ln��,� + ∅	�� + �� )2                                                                                         (  

  

 با که برابر باشد مینظر  طی دوره مورد i متوسط نرخ رشد اقتصاد ���، )2( در معادله

��� = 	����,� −  �,����	 سرانه در ابتداي دوره و مصرفلگاریتم  (�,����) .است �,����

بردار متغیرهاي کنترل، عموماً شامل متغیرهایی است  Z .لگاریتم درآمد سرانه در انتهاي دوره است

است  مقطع i جمله خطاي تصادفی، i .هستند رگذاریسرانه تأث مصرفکه روي سطح یکنواخت 

   .استعرض از مبدأ مدل  α و باشد میمربوط به سال ابتدایی  �,���� در i که

                                                                                                                    
1. Quah (1996 and 1997) 
2. Durlauf and Johnson (1992, 1995) 
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  اي همگرایی خوشه - 4- 2-1

  log tچارچوب آزمون 

هاي کارلینو و  هاي زمانی به مطالعه همگرایی، در پژوهش طور که گفته شد، رویکرد سري همان

را بر  2تصادفیآمده است؛ که مفهوم همگرایی ) 1996-1995(الف رو برنارد و دو) 1992( 1میلس

دو متغیر متحرك، در صورتی همگرا . اند هاي ایستایی متغیر تحت بررسی بسط داده ي ویژگی پایه

 این تعریف. صورت ترکیب خطی وجود داشته باشد  ها رابطه همگرایی به شوند که بین آن می

مورد  تجربیصورت   زمانی به سري اقتصادسنجی هاي با استفاده از تکنیک توان میرا  همگرایی

بیان کردند زمانی که تکنولوژي در میان ) 2009(و ) 2007( 3فیلیپس و سول. قرارداد ونآزم

سنتی همگرایی  هاي ونکشورها ناهمگون است و سرعت همگرایی وابسته به زمان است، آزم

 ، ناهمگنی4براي محاسبه ناهمگنی انتقالی زمانی )2009(و ) 2007(فیلیپس و سول . ناکافی هستند

  .کنند را در پارامترهاي نظریه نئوکالسیک رشد مطرح می 5سري زمانی و مقطعی

) 2007(فیلیپس و سول توسط نسبی،  انتقال، که بر مبناي پارامتر log tروش آزمون رگرسیون 

ي شاخص نابرابري باشد مدل با  دهنده نشان Xاگر  .شود آغاز می) 3(ده است با مدل پیشنهاد ش

  :شود ان به صورت زیر نمایش داده میزم تعیین یک متغیر

  

X itditt        )3(    

  

در طول زمان  ditر با زمان بوده و ممکن است عنصر منحصر به فرد یمتغ tو  dit که هر دو جز

 کرا به صورت نیمه پارامتری dit فیلیپس و سول. ی از خود نشان دهدرفتارهاي خاص دلخواه

  : به صورت زیر تجزیه کرد توان میرا  Xitداده . کنند میبندي  مدل

  

                                                                                                                    
1. Carlino and Mills (1992) 
2. Stochastic Convergence 
3. Phillips and Sul (2007) (2009) 
4. Temporal Transitional Heterogeneity 
5. Cross-Sectional 
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Xit=ait +git        )4(  

   

که منجر به است  2ثابتیکه شامل اجزاي  باشد می 1ي اجزاي سیستماتیک دهنده نشان git که در آن

 git مشخصات پارامتري براي. است 3ناپایداردهنده اجزاي  نشان ait شود و وابستگی سطح مقطع می

مشخص  .اشدبطی و غیر خطی و ثابت و غیر ثابت ممکن است شامل بسیاري از فرآیندهاي خ aitو 

و  git مشترك و منحصر به فرد عنصرهاي ءممکن است ترکیبی از هر دو جز )4(است که عبارت 

ait قرار داده  )3( در عبارت )4(، عبارت اجزاي مشترك و منحصر به فرده منظور تفکیک ب. باشد

  :iو  tتمام براي مقادیر  یعنی شود، می

  

��� = �
�������

��
� �� = ������ )5      (                                                                                     

  

 ��، براي مثال .متغیر با زمان استمنحصر به فرد  جزءیک  ditمشترك واحد و  ءیک جز ��که 

 tدر زمان  iرا از  �� مقدار نسبی dit مشترك در پنل باشد آنگاه روند جزءاگر نشان دهنده یک 

  . است ��Xو  ��بین  از فاصله اقتصادي شکلی ditاگرچه . گیرد اندازه می

یک  ��شود  فرض می است که در آن )3( یک مدل با عامل متغیر زمان از عبارت) 5( عبارت

براي . باشد می t در ��� 5گذراي ءدهنده جز دارد که نشان 4تصادفی و یا معینسري رفتارهاي 

به  ��ℎ نسبی انتقال یک پارامتر tنسبت به متوسط پنل در زمان  dit 6عنصر انتقالیگیري  براي اندازه

  : شود صورت زیر تعریف می

  

ℎ�� = 	
���

�

�
∑ ���
�
�� �

= 	
d��

∑ d���
���	

)6                                                                                                     (  

  

شده است که به صورت زیر  ارائه) 2007(در نظریه فیلیپس و سول  ��ℎهاي آماري  مشخصه

 dبه  dit عنصر انتقالیاگر  است، سپس 1 ،طبق تعریفکه  ��ℎمقطع میانگین تدا با .شود خالصه می

. شود به صفر همگرا می ��ℎ	تغییرات سطح مقطع شود در نتیجه  همگرا می 1به  ��ℎ، همگرا شود

                                                                                                                    
1. Systematic Components 
2. Common Components 
3. Transitory Components 
4. Deterministic or Stochastically Trending Behavior 
5. Transitory Component 
6. Loading Coefficient 
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  : داریم t پس وقتی

  

s� =
�

�
∑ (ℎ�� − 1)��
��� → 0       )7(  

  

براي ، فیلیپس و سول یک فرم نیمه پارامتري عمومی را همگرایی آزمون آماري فرموله کردنبراي 

  :به صورت فرمول زیر مطرح کردند dit رفتار متغیر زمان

 

��� = �� + ���ε��                                                                                  )8(  

=���di ,   1 ≥t<1ها         iبراي همه     
��

�(�)��
  

  

 iیک تابع با تغییرات مالیم است که هر دو مجاز به تغییر روي  L(t)و  1نرخ تنزل نمایانگر  که

  . باشد میاز فرضیه صفر همگرایی  t، آزمون رگرسیون آزمون همگرایی. باشند می

  

H0: di  = d   , 0        )9(  

  <0   did:HA                   هاiتمام  برايفرضیه آلترناتیو 

  

  : اند زیر را پیشنهاد داده log t، فیلیپس و سول رگرسیون )9() صفر(براي آزمون 

  

log(
��

��
)− 2logL(t)= �� + ��logt+ u��      )10(  

t = [rT],[rT] + 1,… . ,T,					r > 0 
  

 در آن که
��

��
  : است یمقطع میانگین راتیتغی نسبت 

  

Ht = 	
�

�
∑ (ℎ�� − 1)��
���        )11(  

  

، log t برايشده   ضریب تعیین کند و استفاده می L(t) = log(t+1) رابطهاین رگرسیون از 

�� = 2  یک طرفه tیک همبستگی و آزمون  در ادامه .است H0در  از  برآوردي �∝که است  �∝

                                                                                                                    
1. Decay Rate 



 
 

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 110

2و خطاي استاندارد  ��که از شود ، آزمون می0 فرضیه صفر براي 1ناهمسانی واریانس
HAC 

 bt̂> -1. 65 کهی ، فرضیه صفر همگرایی در صورتدرصد 5 در سطحبراي مثال  .کند استفاده می

. Ht0و  t ،hit1وقتی  معلوم Nراي یک ب ،ي همگرایی تحت فرضیه. شود میباشد، رد 

log پس تحت همگرایی
��

��
یا  و =0وقتی  2log(Lt) شود به طور مشابه نهایت واگرا می به بی 

2 log t  وقتی>0 . بنابراین وقتی فرضیه صفرH0 رهاي وابسته شود، متغی اعمال می=0  یا

>0 واگرایی. شوند واگرا می log
��

��
�H متناسب با  → بنابراین . باشد می tوقتی است  0

H0 فرض صفر  به راحتی در شرایط نابرابري ضعیف0  چون  .شده استآزمون  مقداري

=�∝ عددي و
�

�
با استفاده  توان میرا  )مثبت یا منفی bپارامتر تخمین ( صفرفرضیه این ، باشد می ��

  . کرد آزمونیک طرفه ساده  t آزمون از یک

به یک مقدار مثبت همگرا  Htها، iبراي تمام  didوقتی  ، براي مثال،HA واگراییاساس فرضیه  بر

)log متغیر مستقل HAبنابراین طبق . شود می
��

��
)− 2Log	L(t)  فرضبرخالف H0به ،  

log شود در حالی که واگرا می
��

��
را  3نقش تابع خطا 2logL(t)عبارت . شود واگرا می به  

کند  کمک می log tبه آزمون روي ضریب رگرسور ، بخشد دارد و کارکرد آزمون را بهبود می

 پارامتر عنوان  به r. رفتارهاي متمایزي از خود نشان دهد ،هاي مختلف در وضعیت log L(t)تا 

 فیلیپس و سول .اند شده  ها نادیده گرفته دادهدرصد اول  r است و بر این داللت دارد 4چینش

پارامتر اصلی آزمون همگرایی  .را تعیین کردند =3/0rشان  سازي ي تجربیات شبیه  بر پایه) 2007(

b کامل مقدارنشان دادند که ) 2007(در واقع فیلیپس و سول . وابسته است ∝، به log t  برابر با

b� = 2    .است �∝

  

  پیشینه پژوهش - 3

  مطالعات خارجی - 1- 3

کشور صنعتی و با استفاده از  16ي نیروي کار ور بهرهي ها دادهبا استفاده از ) 1986( 5آبرامویتز

                                                                                                                    
1. Heteroskedasticity-Robust 
2. Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Standard 
3. Penalty Function 
4. Trimming Parameter 
5. Abramovitz (1986) 
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ي ور بهرهي نیروي کار و مقدار اولیه ور بهرهبین نرخ رشد  2و ضریب همبستگی 1روند میانگین

ن نرخ رشد و شواهد حاکی از آن است که بی. بررسی تجربی همگرایی پرداخت به نیروي کار،

ي صنعتی گرایش به کشورها ووجود دارد  دار یمعني منفی و ا رابطهي نیروي کار ور بهرهسطح 

  .دهند یمهمگرایی نشان 

ي  مریکا طی دورهآدر  ایالت 48سیگما و بتا را بین  همگرایی) 1992( ني مارتیا - بارو و ساال

نشان داد که در بین این نواحی همگرایی از ي بررسی  نتیجه. اند هکردسی برر 1990تا  1880زمانی 

 بتا وجود داشته است و مناطق مورد بررسی به لحاظ درآمد سرانه در حال نزدیکا و نوع سیگم

نیز  1990تا  1930منطقه در ژاپن طی 47براي ) 1992(ي مارتین ا - بارو و ساال. شدن به هم هستند

براي ) غیر شرطی(نشان داد که ضریب همگرائی مطلق مطالعه  ي نتیجه. این مطالعه را انجام دادند

از این رو، در . تخمین زده شد 031/0بود اما ضریب همگرایی شرطی  012/0  تمام طول دوره

و این مناطق با سرعتی بیشتر  مجموع همگرایی بین نواحی مختلف ژاپن در درآمد سرانه وجود دارد

  .مریکا در حال همگرایی هستندآاز مناطق 

به آزمون  1985تا  1960ي ها سال درکشور  118ي از ا نمونهبراي ) 1993( 3ز و هستنسامر

نتایج نشان داد که کشورهاي با درآمد سرانه باالتر . اند پرداختههمگرایی مطلق این کشورها 

فرضیه  رو  نیا از. اند کردهرشد  تر نییپااز کشورهاي با درآمد سرانه  تر عیسر )تر افتهی توسعه(

   .شود یمرد  نظر موردایی مطلق در نمونه همگر

در  5ASEANکشور  9به بررسی همگرایی در درآمد سرانه  OLSبا روش ) 2005( 4ريودچا

حاکی از آن است که وجود همگرایی مطلق و  ها افتهی. ستا  پرداخته 1960-2001 یزماندوره 

در  بلندمدتدر بین این کشورها پذیرفت و نیروهاي رشد  توان مینشرطی بتا و همگرایی سیگما را 

همچنین، نبود همگرایی در بین این کشورها را دلیلی بر تأیید  .کشورهاي آسه آن وجود ندارد

   .اند دانسته زا دروني رشد ها مدل

                                                                                                                    
1. Process Mean 
2. Correlation Coefficient 
3. Summers and Heston (1993) 
4. Chowdhury (2005) 
5. Association of Southeast Asian Nations 
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- 98ي زمانی  دورهبا استفاده از مشاهدات مقطعی ایاالت آمریکا در ) 2006( 1هیگینز، لوي و یانگ

2 معمولی مربعات حداقلبه بررسی همگرایی بتا با روش  1970
OLS خطی غیر مربعات حداقل و 

3NLS وجود همگرایی  ،نتایج. اند براي همگرایی بتا و آزمون مربوط به همگرایی سیگما پرداخته

  . کند یید میأرا ت -جداگانه طور  بهمطلق بتا و واگرایی سیگما، حتی درون هریک از ایاالت 

با استفاده از  1982-99ي  دورهکشور اتحادیه اروپا را در  15ي ا منطقههمگرایی  4)2008( لوپز

میان  ي منفی و معنادارا رابطهي پانلی یا اثرات ثابت آزمون نمود و نتایج حاکی از ها دادهرگرسیون 

  .همگرایی است دهنده نشاني رشد بوده که ها نرخسطوح درآمدي و 

ي درآمد سرانه واقعی بین کشورهاي آسیاي شمالی ها دادهبا استفاده از ) 2010( 5همکارانعدنان و 

و ) بتا و سیگما(به آزمون همگرایی درآمدي مطلق  1973-2009ي ها سالشمالی و شرقی در 

نتایج بیانگر عدم پذیرش همگرایی مطلق است، اما . اند پرداختهآزمون همگرایی درآمدي شرطی 

  .شود آسیاي شمالی و شرقی تأیید میهمگرایی درآمد شرطی براي کشورهاي 

و با استفاده  7)1993(با استفاده از داده مدل همگرایی درآمدي کارلینو و ملیس ) 2010( 6تام ولی 

در سرزمین اصلی چین، هنگ  1982-2006ي ها سالي درآمد سرانه واقعی بین ها دادهاستفاده از 

نتایج بیانگر آن است که در . اند پرداختهي تابلویی ها دادهکنگ و ماکائو به آزمون ریشه واحد 

 واقع درکه  ی به دور شدن از متوسط درآمد گروه نداردشیگرا  چیهدرآمد این کشورها،  بلندمدت

  .داللت بر همگرایی درآمدي بین این کشورها است

کشور در طول  86با استفاده از روش مدل سولو به بررسی همگرایی شرطی در ) 2011( 8تیماکوآ

پرداخته است و نتایج بیانگر آن است که همگرایی مطلق وجود ندارد  1960-2005زمانی ي  دوره

   .کند گذاري و جمعیت و سرمایه انسانی را تأیید می و همگرایی مشروط به سرمایه

سرانه  تولید هاي داده و سولو و فیلیپس اي خوشه روش از استفاده با) 2013( 9همکاران و مانفورت

. ند ا پرداخته 1980-2009 ي دوره در اروپا اتحادیه عضو کشورهاي بین همگرایی بررسی به کارگر

 اتحادیه در واگرایی که ،دهد می نشان را اروپا در مختلف اقتصادي رشد نرخ از شواهدي نتایج،

                                                                                                                    
1. Higgins, Levy & Young (2006) 
2. Ordinary Least Squares 
3. Nonlinear Least Squares 
4. Lopez (2008) 
5. Adnan et al (2010) 
6. Lie and Tam (2010) 
7. Carlino and Mills (1993) 
8. Timakova (2011) 
9. Monfort et al (2013) 
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 شود می تشکیل همگرایی، دوکلوباروپا،  یهعضو اتحاد يکشورها یانم در. کند می تأیید را اروپا

 . نبودند همگرا یورو منطقه کشورهاي به واقع در که

 ینوع بتا به بررس ییبا استفاده از همگرا 1950-2007 یدر دوره زمان) 2013( 1همکارانآندرآنو و 

 GDP که دهد مینشان  یجنتا .پرداختند 2MENA کشور منطقه 26 یندر ب يرشد اقتصادروند 

   .شده استهمگرا  یغن يبه سمت کشورها یرفق يسرانه کشورها

 بین همگرایی بررسی به سولو و فیلیپس خطی غیر روش از استفاده با) 2015( 3همکاران و لاکاپر

 در متحده ایاالت و اروپا اتحادیه) بریتانیا و ایرلند هلند، فرانسه،آلمان، ( کشور پنج سهام بازارهاي

 با یورو منطقه کشورهاي جمله از زیرگروه دو به مقاطع تقسیم. اند پرداخته 1973-2008 هاي سال

 . دهد می نشان را واگراییو  همگرایی روند یک از شواهدي ترتیب، به متحده ایاالت و بریتانیا

 به سول و فیلیپس توسط شده پیشنهاد اي خوشه همگرایی از استفاده با) 2016( 4همکاران و تیان

 دوکلوب مناطق آن در دهد می نشان نتایج .اند پرداخته چین مناطق بین درآمدي نابرابري بررسی

 ژجیانگ، جیانگسو، تیانجین، هاي، شانگ( ساحلی یشرق استان هفت شامل همگرایی

 و باال درآمد کلوب سمت به همگرا داخلی، مغولستان و) فوجیان و شاندونگ، گوانگدونگ،

 با ها کلوب در نابرابري همچنین. وجود دارد درآمد کم کلوب به همگرا باقیمانده هاي استان

   .است ارتباط در جمعیت رشد نرخ و انسانی و فیزیکی سرمایه در گذاري سرمایه

  

  یداخل مطالعات - 2- 3

آزمون (ایران  هاي استاناي تحت عنوان همگرایی در درآمد سرانه در  در مطالعه) 1378(افشاري 

پرداخته  ها استانبه بررسی همگرایی مطلق بین  1374تا  1367هاي  طی سال) سوان-نظریه سولو

بوده  157/1بررسی  در این مطالعه سرعت همگرایی بین مناطق ایران در طول دوره مورد. است

طور نشان داده است  همین. شود درصد از شکاف سرانه استانی کاسته می 57/0ساله  یعنی هر است

گی پراکند 1374تا  1370تقریباً وجود ندارد و از سال  ها استانکه همگرایی نوع سیگما در 

                                                                                                                    
1. Andreano et al (2013) 
2. Middle East and North Africa 
3. Caporale et al (2015) 
4. Tian et al (2016) 
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 1374در سال  243/0به  1370در سال  1/0که از   طوري  به افزایش بوده به درآمدهاي استانی رو

  . رسیده است

ي دریاي خزر و جمهوري قفقاز را بر  همگرایی اقتصادي کشورهاي حوزه) 1383(آذربایجانی 

برآورد کرده  77/0شرطی بررسی کرده و سرعت همگرایی شرطی را  ياساس مدل همگرایی بتا

  .باشد میاست که بیانگر همگرایی درآمدي در این کشورها 

 1369-1379اي در اقتصاد ایران طی دوره  به بررسی همگرایی منطقه) 1384(رحمانی و عسگري 

فتار دو متغیر از در این پژوهش به دلیل وجود شباهت در ر. استان کشور پرداختند 24براي 

پژوهش نشان نتایج . شده است  جاي محصول سرانه استفاده  هاي مربوط به سپرده دیداري به داده

هاي دیداري سرانه  همگرایی بتا چه به صورت مطلق و چه به صورت شرطی براي سپردهداد، 

  .شود نمی تأییدهمچنین همگرایی سیگما نیز . شود ید نمیتأی ها استان

در بین یازده ) مطلق(بتا  در پژوهشی به بررسی همگرایی اقتصادي سیگما و) 1385(فروغی پور 

بر اساس نتایج این پژوهش، همگرایی . پرداخته است 1970-2004عضو اوپک در دوره  کشور

   .بررسی وجود دارد مطلق بتا و سیگما در بین کشورهاي مورد

 1373-1385هاي  بر اساس مصرف سرانه را در سال ها استانهمگرایی سطح رفاه ) 1387(یاوري 

، بر اساس بررسی وضعیت همگرایی بتا با روش دهد مینتایج تحقیق نشان . است بررسی کرده 

 ها استانخطی و اقتصادسنجی فضایی، فرض وجود همگرایی مصرف سرانه بین  رگرسیون غیر

   .شود میپذیرفته 

-1379هاي  ایران طی سال هاي استانی اقتصادي بین به بررسی همگرای) 1390(غالمی حیدریانی 

نتایج تحقیق نشان . پردازد هاي تابلویی می هاي ریشه واحد در داده با استفاده از آزمون 1387

ایران همگرایی بتاي مطلق وجود ندارد ولی همگرایی بتاي شرطی بین  هاي استانکه بین  دهد می

 توان می، دهد مینتایج بررسی آزمون همگرایی باشگاهی نشان . باشد میایران برقرار  هاي استان

) با درآمد باال هاي استان(تایی  و بیست) با درآمد پایین هاي استان(تایی  را در دو گروه ده ها استان

درآمدي پایین  آمده در بررسی همگرایی براي گروهبا توجه به نتایج بدست . بندي نمود طبقه

شود ولی براي گروه درآمدي باال  تأیید می) یل به یک استاندارد خاصم(وجود همگرایی مطلق 

همچنین بر پایه آزمون همگرایی سیگما، . شود تمایل به سمت یک استاندارد خاص تأیید نمی

ها در طول دوره مورد مطالعه، تمایل به کاهش داشته  سرانه واقعی بین استان GDPپراکندگی 

  .است
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با استفاده از سه روش آزمون همگرایی سیگما، آزمون تایل و ) 1391( همکارانکریم زاده و 

طی  1D8 هاي تابلویی به بررسی وجود همگرایی یا واگرایی بین کشورهاي آزمون ریشه واحد داده

نتایج این سه روش همگی از واگرایی درآمدي بین کشورهاي  .پرداختند 1965-2009دوره زمانی 

   .عضو این گروه حکایت دارد

ي واقعـی  سـرانه GDP ي تشکیل همگرایی باشگاهی بین اي فرضیه در مقاله )1392(و رنجبر  علمی

هاي توزیع طـی  ي ایـران بـا استفاده از رگرسیون چندکی ناپارامتریک و رویکرد پویاییها استان

گیري دو باشگاه  نتایج تحقیق حاکی از شکل. را آزمون کردند 1379-1388دورة زمـانی 

. انـد ي کشور است که اکثراً به سمت باشگاه فقیر در حال هـمگرایـیها استانهمگرایـی بـین 

ي سـرعت همگرایی حاکی از ناهمگونی شدید بین الگوهاي رشد اقتصادي  بههمچنـین، محاسـ

ي فقیر به سمت باشگاه ثروتمند به ها استانسرانه  GDPطوري که بـراي ارتقاي   به. ستها استان

   .سـال نیاز است 30تا  20ي زمانی بین  دوره

 1390 سال در رفاه اي منطقه و فضایی تعادل عدم شدت بررسی به) 1394( همکاران و تاش شهیکی

 سرانه، رفاه سطح بیشترین که است آن بیانگر تحقیق هاي یافته. اند پرداخته ایران هاي استاندر 

 و سیستان استان به مربوط رفاه سطح کمترین و مرکزي و بوشهر تهران، هاي استان به مربوط

 نرخ متوسط و سرانه مالیات رتبه برخوردار، غیر هاي استان اکثر در همچنین. باشد می بلوچستان

   .است سرانه درآمد رتبه از باالتر مالیاتی

  

 آمار توصیفی - 4

  روند مصرف واقعی سرانه - 1- 4

 یانگینم 1جدول . شود یپرداخته م خانوار واقعی مصرف متوسطروند  یقسمت به بررس ینا در

 بینرا  1379-1393 يها در طول سال) 1376 یهثابت سال پا یمتق به( خانوار هر مصرف متوسط

خانوار مربوط  یمصرف سرانه واقع ینجدول باالتر ینبا توجه به ا .دهد میکشور نشان  هاي استان

آن مربوط به استان  ترین ییناست و پا خانوار مصرف متوسط ریال 67/444914به استان تهران با 

                                                                                                                    
1. Eight Developing Islamic Countries 
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 مورد ي دوره در واقعی سرانه مصرف رشد مورد در. است ریال 24/175748و بلوچستان با  سیستان

 است درصد 403/13 و 076/14 و 637/15 ،مصرف رشد نرخ باالترین که گفت توان می بررسی،

 ترین یینو پا است یخراسان شمال و بختیاري و چهارمحال ،تهران هاي استان شامل ترتیب به که

   .است یلاردب کرمان و استان به مربوط درصد 728/5 و 842/4 بارشد مصرف 

  

  )الیر ونیلیم( 1379-1393 يها سال در سرانه رشد ،)76 ثابت متیق( سرانه یواقع مصرف نیانگیم: 1 جدول

 رشد مصرف سرانه مصرف واقعی سرانه  ها استان

 91/7 48/226397 آذربایجان شرقی

  95/9 00/241425  آذربایجان غربی

 73/5 45/248040  اردبیل

 75/10  65/255347  اصفهان

 11/8 51/261410  ایالم

  70/10 82/239242  بوشهر

  64/15 64/444914  تهران

 08/14 32/245498  چهارمحال و بختیاري

 69/12 38/241704 خراسان جنوبی

  86/10 54/264490  خراسان رضوي

  40/13 09/239593  خراسان شمالی

  24/10 54/252786  خوزستان

  61/9  43/230328  زنجان

  61/9 10/193520  سمنان

  11/8 24/175748  بلوچستان سیستان و

  06/9 68/270901  فارس

  00/9 38/249217 قزوین

  64/8 43/188125  قم

  53/9 10/203071  کردستان

  84/4 10/204739  کرمان

  55/9 29/235417  کرمانشاه

  33/12  58/267894  لویه و بویراحمدیکهک

  81/6 35/204585  گلستان

  26/9 74/248969  گیالن

 53/8 49/235404  لرستان

  70/8 70/258570  مازندران

  40/6 44/373586  مرکزي

  42/11 93/275828  هرمزگان

  13/10 06/199035  همدان

 18/8 43/192489  یزد

  محاسبات آماري پژوهش: منبع    
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  1379-1393 يها سال در) درصد( سرانه مصرف رشد: 1نمودار 

  

  روش پژوهش -5

 ها نتایج تحلیل -5-1

 نتایج آزمون ریشه واحد -5-1-1

 ،ایـم ، 2بریتونـگ  ،1و چـو ین لـو ین، لهاي  در این بخش براي بررسی آزمون ریشه واحد، از آزمون

 ،هـا  آزمـون . شـده اسـت  استفاده  6هادريو  5فیلیپس پرون، 4فولر تعمیم یافته-دیکی، 3پسران و شین

فرضیه صفر را عدم هادري آزمون  که  یحال در ،گیرند فرضیه صفر را وجود ریشه واحد در نظر می

اگر فرضیه صفر پذیرفته شود ریشه واحد وجود دارد و در غیـر  ، ردیگ می وجود ریشه واحد در نظر

 که وهش بیانگر این استژپنتایج  ).1390 ،حیدریانی غالمی( این صورت ریشه واحد وجود ندارد

وجـود ریشـه   (و فـرض اول   <05/0prob، )هـادري  آزمـون  از ریـ غ  بـه ( ي ریشه واحدها آزموندر 

در حالت بـا عـرض از مبـدأ    . همگرایی مطلق برقرار نیست دهد میکه نشان  شود یمپذیرفته ) واحد

                                                                                                                    
1. Line, Levin & Chui (LLC) 
2. Breitung 
3. Im, Pesaran & Shin (IPS) 
4. Augmented Dicky Fuller (ADF) 
5. Phillips-Perron (PP) 
6. Hadri 
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همگرایی شرطی  شود یعنی ریشه واحد وجود دارد و است و فرض اول پذیرفته می <05/0probنیز 

ي  هیفرضـ  >prob 05/0 اسـت چـون   شـده   انیبنتایج آزمون هادري با فرض آلترناتیو  .برقرار نیست

بنابراین مطابق این آزمون، همگرایـی   .شود یبا در نظر گرفتن عرض از مبدأ رد مهادري صفر مدل 

والنی بـراي جلـوگیري از طـ    در این پـژوهش،  .باشد میبرقرار ن ها استانسرانه مصرف  برايشرطی 

   .اند حذف شدهشدن متن، جداول مربوط به نتایج ریشه واحد 

  

 کشور هاي استانبررسی همگرایی باشگاهی نتایج  -5-1-2

طور که قبال  همان. شود به بررسی همگرایی باشگاهی مصرف سرانه پرداخته میدر این قسمت، 

از کوچک به  ها استانمنظم کردن  )1 :داردبررسی همگرایی باشگاهی چهار مرحله  ،شدگفته 

برآورد رابطه مربوط به همگرایی  )2 .یبررس موردبزرگ بر اساس متوسط رشد اقتصادي دوره 

 .ها استانمربوط به  شده  مرتبي مقطعی ها دادهاز الگوي سولو با استفاده از  شده  استخراجشرطی 

  .ها باشگاهن همگرایی براي هرکدام از انجام آزمو )4 .انجام آزمون شکست ساختاري چاو )3

ساالنه مصرف رشد متوسط تب کردن براي بررسی آزمون همگرایی باشگاهی، مدل زیر بعد از مر

مورد برآورد قرار  OLSو با استفاده از روش  2جدول از کوچک به بزرگ به شرح  ها استان سرانه

�� -�,��ln برابر است با ��، )12(معادله در  .گرفته است = سرانه در  مصرفلگاریتم ( �,����

است  1379مصرف سرانه سال  ����79و  )سرانه در انتهاي دوره مصرفابتداي دوره و لگاریتم 

 )�����79( خصوصیگذاري  و سرمایه )�������79( و براي متغیرهاي کنترل از ارزش افزوده

   .استفاده شده است

  

�� =∝�+∝� ����79 +∝� ������� + ∝� �����79 )12                  (                               

  

برآورد شود و ) کنترل( یبدون لحاظ متغیرهاي شرط )12(اگر معادله براي به کار بردن این روش، 

>�∝( برآورد شده بین صفر و منفی یک �∝ ضریب  �∝ باشد، فرضیه همگرایی مطلق )-1>0

برآورد شده بین  �∝ و ضریبشوند وارد مدل  )کنترل( ؛ اما اگر متغیرهاي شرطیباشد میبرقرار 

جدول  اساس بر .استبرقرار  �∝ صفر و منفی یک باشد، در این صورت فرضیه همگرایی شرطی

بین صفر و منفی ) کنترلتغیرهاي وارد شدن مبا ( ����79ضریب  �∝شود که چون  مشاهده می 2

   .ها برقرار است قرار دارد پس همگرایی شرطی براي مصرف سرانه بین استانیک 
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 Gc) وابسته ریمتغ( یمقطع روش از استفاده با خانوار مصرف متوسط سرانه یشرط ییهمگرا آزمون یبررس :2 جدول

Prob Coefficient   

2071/0  248/4  C 

8851/0  0071/0  Lnvalue 

0121/0  2338/0  Lninv79 

0318/0  6007/0-  Lncy79 

2997/0   R2 

  محاسبات آماري پژوهش: منبع    

  

  انجامطبق مطالعات مصرفی، هاي مختلف  بعد از تخمین مدل مناسب براي بدست آوردن گروه

ی که در همگرایی باشگاهی یها گروهبراي شناسایی ) 1995 ،1992( جانسوني دورالف و  شده

این آزمون، برابري  فرضیه صفر در. چاو استفاده کرد باید از شکست ساختاري شوند یمبررسی 

یعنی شکست ساختاري روي  شودو اگر فرضیه صفر رد  دباش یمپارامترها براي تمامی اقتصادها 

تشکیل یک گروه  شکست دونتیجه گرفت که اقتصادهاي قبل از شکست یا بین  توان میدهد 

   .دهند یم

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سرانه مصرف متوسطي ساختار شکست جینتا: 2نمودار 

  

عبارت دیگر، به . افتد میناتفاق هیچکدام از مشاهدات شکست ساختاري در  2نمودار اساس  بر

  .بندي کرد دسته نییک گروه استار د توان میرا  ها استانکل 

 توان میهاي مختلف استانی، براي بررسی همگرایی باشگاهی  دست آوردن گروهه بعد از ب

اما در اینجا  ی مورد بررسی قرار دادمصرفهمگرایی شرطی و مطلق را در هر یک از گروه هاي 

   .است ج آزمون ریشه واحدنتای ، نتایج همانندگردد چون یک گروه تشکیل می
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  يا خوشهبا تحلیل  ایران هاي استانهمگرایی مصرف سرانه در نتایج بررسی  -5-1-3

یعنـی الگـوریتم    )2007(فیلیـپس و سـول   جدید  در این قسمت پژوهش، با استفاده از رویکرد نسبتاً

اولین مزیت این روش نسـبت بـه   . شود یمبررسی ایران  هاي استانبین  مصرف همگراییي، ا خوشه

برخالف همگرایی در  )بر اساس متوسط مقاطع( ینسبها این است که آزمون همگرایی  سایر روش

جا که آزمون ریشه واحـد ممکـن اسـت،     دوم اینکه از آن. دهد میارائه را  1الفرسطح برنارد و دو

 در نظـر بگیـرد، در ایـن رویکـرد ایـن مسـئله از طریـق        در نظـر  ستایاناهاي تدریجی همگرا را  سري

ن، تورش و نتایج همچنی. یا گروه برطرف شده است) استان(کشور گرفتن اختالف مصرف بین دو 

یی سـتا یاناشود، زیرا در روش فیلیـپس و سـول، فـرض ایسـتایی و      هاي سنتی نیز برطرف می آزمون

ي مصرف سرانه براي ها دادهبراي انجام این روش، از . شود متغیرها به عنوان اصل در نظر گرفته می

ي  هسـته  کـردن ایـن مـدل چگـونگی پیـدا      مشکل اصلی .است شده  استفاده 1379-1393 يها سال

  . کردند پیشنهاد را اي مرحله چهار یک روش )2007( سول و فیلیپسکه  ،است همگرایی گروه

  

  اي براي تعیین همگرایی باشگاهی خوشهالگوریتم  -الف -5-1-4

  :استشامل مراحل زیر ) 2007(همگرایی باشگاهی، مدل فیلیپس و سول 

  نهاییي  بندي مقاطع با توجه به مشاهده رتبه: گام اول

در مشاهدات پایانی مشخص  معموالًرود،  می ∞ → T که ها، زمانی همگرایی در داخل باشگاه

دار  معنی Xit در مواردي که فرار بودن. طع باید بر اساس روند نزولی مرتب شونداابتدا، مق .است

 بندي باید بر اساس است رتبه
1

2
یا  

1

3
  .میانگین دوره زمانی پایانی صورت گیرد 

  ∗k ي گروه تشکیل هسته: دومگام 

براي این  ��� اگر. شود ، برازش میlog t رگرسیون )k )≤ k < N2با انتخاب اولین واحدهاي 

 شود و به همین ترتیب، واحدهاي دیگر یک به یک افزوده میاشد، ب -65/1از  تر بزرگ kمقادیر 

از  تر زرگگیرد و ب افزایشی به خود میروند  ���که  این روند تا زمانی .شود محاسبه می ��� مقدار

 پس از به دست آوردن مقادیر. شود ادامه داده می رسد می )05/0داري  سطح معنی( -65/1مقدار 

 ���<-65/1 اگر. تشکیل شده است عضوk∗=k -1ي گروه  شود که هسته نتیجه می ��� تر کوچک

                                                                                                                    
1. Bernard and Durlauf 
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براي استان دوم و  log tو واحد اول برقرار نباشد، اولین استان را جدا کرده و رگرسیون د براي

ادامه داده  ���<- 65/1و  تا به دست آوردن دومین عضو گروهاین روند . شود سوم برازش می

در داخل نمونه، شرط باالیی را دارا نباشند؛  ها استاناگر هیچ کدام از  شود و به همین ترتیب، می

  .هاي مورد نظر وجود ندارد ها یا گروه شود که هیچ گونه همگرایی در باشگاه نتیجه می

  براي اعضاي جدید مجموعه ها غربال کردن داده: گام سوم

در ادامه یکی . شود ي گروه باشگاه، آزمون، براي واحدهاي بعدي انجام می بعد از شناسایی هسته

. شود برازش می log tهسته گروه اضافه کرده و رگرسیون  ∗kرا به اعضاي مانده یباقاز واحدهاي 

یک  c )c <���واحدهاي با. یابد کار، براي تمامی واحدهاي خارج از هسته گروه ادامه می این

براي کل  log tآزمون  سپس،. شوند و به هسته گروه اصلی اضافه می انتخاب) مقدار بحرانی است

از سوي دیگر،  .نتیجه، این است که گروه همگرا است اشدب ���<-65/1 اگر. شود گروه اجرا می

ها نیز  و همین روند باال، براي آن دهند شده، گروه جدیدي را تشکیل می سایر واحدهاي جدا

هیچ مقداري به غیر از  اگر. شود ها نتیجه می د و بر اساس آن در مورد همگرایی در آنشو تکرار می

ي گروه  ي همگرا فقط شامل هسته گاه، مجموعه را نتیجه نداد، آن ���<-65/1 گروه اصلی مقدار

  .است

  ي توقف و بازگشتی قاعده: گام چهارم

به عبارتی دیگر واحدهاي با ( شود اول تشکیل می 1کلوب گروه دوم از تمام واحدهاي خارج از

بود، به ترتیب باال  ���<- 65/1 اگرشود  اجرا می براي کل گروه log tآزمون  ).c>��� مقادیر

براي این گروه جهت  3تا  1ي ها گامدر غیر این صورت، . شود ي مورد نظر استنباط می نتیجه

   اي در گام دوم با مقدارkاگر هیچ . شود ها انجام می بررسی وجود یا عدم وجود زیرگروه

   .واگرا هستند مانده یباقوجود نداشت، نتیجه این است که مقادیر  ���<- 65/1

 76پایه  متیق با یک خانوار مصرفمتوسط با متغیر وابسته سرانه  ها استان يا خوشه لیتحل 3جدول 

متوسط سرانه از باال به پایین، استان تهران با باالترین  ها استانبعد از مرتب کردن . دهد میرا نشان 

شود و با دومین استان محاسبات انجام  انتخاب مییا پایه  Baseیک خانوار به عنوان  مصرف

                                                                                                                    
1. Club 
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 چهارمحالاست پس استان تهران حذف و استان  -65/1از  تر کوچکمحاسباتی،  tbشود و چون  می

ي  پس هسته است، -65/1از  تر بزرگ tb ،هرمزگاناستان  کردن و با اضافه شود می پایهختیاري ب و

شوند و در این میان تنها با  به هسته اضافه میدیگر، تک تک  هاي استان. گردد تشکیل می اصلی

شود در  پس نتیجه می و مثبت است -65/1بزرگتر از  tbاستان کهکیلویه و بویر احمد،  کردن  اضافه

 همگرایی )چهارمحال و بختیاري، هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد( استان ي اول، بین سه مرحله

مجدداً ها منفی شده است آزمون  ی که ضریب آنهای استانبین ي دوم؛  در مرحله .وجود دارد

شود، خوزستان اضافه  انتخاب می Baseاستان اصفهان به عنوان که در این مرحله، شود  تکرار می

این روند . شود انتخاب می Baseاست پس خوزستان به عنوان  -65/1تر از  ، کوچکtbگردد  می

شدن  Baseي گروه با  هسته. شود -65/1تر از  محاسباتی، بزرگ tbکه  گردد تا زمانی می تکرار

به هسته دیگر، تک تک  هاي استان پسس .گردد مازندران و اضافه کردن کرمانشاه تشکیل می

بقیه و شوند  داشته باشند، به هسته اضافه می -65/1از  تر ، بزرگtb هایی که شوند آن اضافه می

 خانوار مصرفمتوسط سرانه ایران از لحاظ  هاي استانشود که بین  مشاهده می .گردند حذف می

، کرمانشاه(و ) کهکیلویه و بویر احمد محال و بختیاري، هرمزگان و چهار(دوگروه همگرایی 

) مازندرانو  زنجان، کردستان، ایالم، شرقی آذربایجان، قزوین، جنوبی خراسان، غربی آذربایجان

��(ضریب گروه اصلی دوم؛  )s2(ضریب گروه اصلی اول،  )s1( .شود تشکیل می
ضریب ) �

��(در گام اول و  -65/1از  تر کوچکمحاسباتی،  tbمانده با  باقی هاي استان
 هاي استانضریب ) �

   .باشد میدر گام دوم  -65/1از  تر کوچکمحاسباتی،  tbمانده با  باقی
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  محاسبات آماري پژوهش :منبع

  

 هاي نابرابري مصرف سرانه بررسی همگرایی سیگما و شاخص -5-1-5

 کـه در آن ي بررسـی همگرایـی مصـرف سـرانه، همگرایـی سـیگما اسـت        هـا  حالـت یکی دیگر از 

 و با استفاده از در طول زمان ها استانسرانه واقعی  مصرفیی با استفاده از کاهش پراکندگی همگرا

  کشور کل در یواقع سرانهمتوسط مصرف  يا خوشه لیتحل انجام مراحل جینتا: 3جدول 

   t-value    t-value 
Name  

Log T  Club Step2   Step1  Name   Step2    Step1  

s1 =10/0               Base تهران  

��
� =31/5-          Core 63/4-  Base  ختیاريبوچهارمحال 

S2 =25/0            s1  Core  00/1   هرمزگان  

��
� =15/8-  کهگیلویه وبویراحمد      10/0             

    Base  اصفهان     -55/0    اصفهان 

     64/1-  Base  خوزستان      -63/0    خوزستان 

      46/2-  Base گیالن     -36/1    گیالن 

      44/1- Base فارس     -00/2    فارس 

      36/1-  Base  بوشهر      -55/2    بوشهر  

 S2 Core 82/- Base مازندران     -64/1    مازندران 

  S2 Core  54/0    کرمانشاه     -49/0    کرمانشاه 

 خراسان رضوي      -60/1    خراسان رضوي     -�27/0  

 S2  20/0      آذربایجان غربی     -17/1    آذربایجان غربی 

  S2  52/1      خراسان جنوبی      -95/0    خراسان جنوبی 

  S2  78/1    قزوین      -60/1    قزوین 

  S2  44/1      آذربایجان شرقی     -67/1    آذربایجان شرقی 

 لرستان     -05/1    لرستان      -�16/0  

 S2  39/0    ایالم    -�47/2 ایالم 

 کردستان      -16/2    کردستان      -�32/0  

 مرکزي      -77/0    مرکزي      -�81/0  

 S2  25/0      خراسان شمالی     -74/0    خراسان شمالی 

 زنجان      -06/1    زنجان      -�56/1  

 اردبیل      -25/1    اردبیل      -�57/1  

  یزد      -68/3    یزد      -�83/1  

 همدان      -29/2    همدان      -�65/1  

 گلستان      -10/2    گلستان      -�60/1  

 سمنان     -43/2    سمنان      -�60/1  

 سیستان وبلوچستان      -58/5    سیستانوبلوچستان      -�22/2  

 قم      -26/3    قم      -�94/1  

 کرمان      -80/2    کرمان     -�56/1  
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مقادیر همگرایی سـیگما و   4جدول  رد. گیرد هاي نابرابري تایل نگار مورد آزمون قرار می شاخص

 شـاخص تایـل از دو فرمـول   . اسـت  شـده   نشـان داده ، بـراي مصـرف سـرانه    هـاي نـابرابري   شاخص

� = ∑ ���� �
��

��
��

� و ��� = ∑ ���� �
��

��
��

برابــر ســهم منطقــه  �� ،تکــه در ایــن معــادال( ���

م از کل i )استان(منطقه  �� موجود در کشور و سهم) هاي استان(ام از کل مصرف مناطق  i)استان(

کمترین مقدار آن صفر است که  آید و می به دست ،)باشد میهاي موجود در کشور  جمعیت منطقه

که بـه معنـاي تمرکـز کامـل      باشد می) ln n(ي توزیع کامل درآمد است و بیشترین مقدار آن  نشانه

نتـایج  باشـند کـه    4/3تایل بین صفر و  يها باید شاخصجا  پس در این .درآمد در یک منطقه است

مقدار صـفر بیـانگر درآمـد    . اند گرفته در این محدوده قرارشاخص تایل ي اعداد  همه دهد مینشان 

همگرایی سیگما  4جدول در  .ابدی یسطح نابرابري نیز افزیش م L, Tو با افزایش  استکامالً برابر 

، 1379-1393ي هـا  سـال در طـول  ) L, T تایـل پراکندگی متوسط مصرف سرانه خانوار، شاخص (

   .نمایش داده شده است

  

 )76 هیپا سال( خانوار کی سرانه مصرف متوسط یپراکندگ گمایس ییهمگرا یبررس :4 جدول

 Lنگار شاخص تایل  T  شاخص تایل نگار پراکندگی سال

1379 79/24047 0/2838 0/2299 

1380 74/25368 0/3188 0/2588 

1381 14/28723 0/3199 0/2572 

1382  96/31926 0/3360 0/2749 

1383 03/34137 0/3521 0/2448 

1384 95/32095 0/2920 0/2946 

1385 07/36968 0/3398 0/2327 

1386 75/39833 0/2912 0/2942 

1387 44/39177 0/2858 0/2921 

1388 12/39712 0/2919 0/3075 

1389 13/40644 0/2983 0/3197 

1390 6/84248 0/2806 0/2607 

1391 1/101258 0/2393 0/2271 

1392 9/126905 0/2453 0/2190 

1393  5/165220  2387/0  2124/0  

  محاسبات آماري پژوهش :منبع
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بررسی همگرایی مصرف سرانه خانوار بین استان  

 
 

 
 

پراکندگی مصرف متوسط خانوار : 3نمودار 

  

 L , Tشاخص تایل نگار : 4نمودار 

  

T

T L
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ی کل طور  بهشود که پراکندگی مصرف سرانه  مشاهده می 4و  3هاي و نمودار 4جدول  با توجه به

 باًیتقر 1379پراکندگی در سال . روند افزایشی داشته است 1379-1393هاي  در طول سال

به قیمت ( L,Tروند شاخص تایل . بوده است 5/165220برابر  1393بوده و در سال  79/24047

 Tشاخص تایل  4نمودار طبق  و است  داشتههاي مورد مطالعه نوساناتی  در طول سال) 76پایه 

در  Lاما شاخص  .بوده است 1393و  1391 ترین در سال نیپایو  1385 و 1383باالترین در سال 

پراکندگی وجود  نیشتریب 1388و  1389 سالو در  ستا  داشتهترین حالت خود را  پایین 1393سال 

   .داشته است

  

  نتیجه گیري - 6

ایران از  هاي استان، در خانوار سرانه مصرففرضیه همگرایی براي بررسی در این پژوهش، 

مکانیسم جدید و ي تایل  همگرایی باشگاهی و آماره هاي مختلف مانند آزمون ریشه واحد، روش

نتایج  .شده است استفادهاي  اقتصادي یعنی تحلیل خوشه همگرایی سازي و تجزیه و تحلیل مدل

روش . کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست هاي استانآزمون ریشه واحد نشان داد که بین 

بررسی این فرض با توجه به روش . کند باشگاهی نیز عدم برقراري همگرایی شرطی را تایید می

است همگرایی مصرف سرانه ->tb 65/1ي نشان داد که چون در محاسبات انجام شده ا خوشه

از نظر  ها، واگرایی اعمال تمام روشبا استفاده از  ،نتایج .ایران وجود ندارد هاي استانخانوار بین 

به طور کلی، نتایج، شواهدي از نرخ . کند ایران را تأیید می هاي استاندر خانوار،  سرانه مصرف

البته الزم به تذکر است  .دهد میایران را نشان  هاي استان مصرف متوسط خانوار درمتفاوت رشد 

و ) چهارمحال و بختیاري، هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد( هاي استانکه در کل کشور بین 

و  زنجان، کردستان، ایالم، شرقی آذربایجان، قزوین، جنوبی خراسان، غربی آذربایجان، کرمانشاه(

  .همگرایی برقرار است) مازندران
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  منابع و مآخذ

  منابع و مآخذ فارسی) الف

اي و تأثیر آن بر رشد  منطقه- شدن، همگرایی اقتصادي جهانی"). 1381(آذربایجانی، کریم  .1

 .149- 169 :61 مجالت تحقیقات اقتصادي. "کشورهاي حوزه دریاي خزر و جمهوري قفقاز

. ")ي سولو و سوان آزمون نظریه( یرانا هاي استانبررسی همگرایی "). 1378(افشاري، زهرا  .2

 .1- 18: 13 پژوهشنامه بازرگانی

کشور  هاي استانبررسی همگرایی درآمد سرانه بین "). 1383( زیتار، مویدفرو . اهللا عمتن، اکبري .3

 .1- 14: 13 رو توسعه پایدا هاي رشد وهشپژ. ")یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی(

بررسی شدت عدم تعادل " .)1394(باقر ، درویشیو  .حسین، یغفوري .محمد نبی ،شهیکی تاش .4

اي رفاه مبتنی بر دیدگاه هاروي و  مطالعه مقایسه(هاي ایران  استان اي رفاه در فضایی و منطقه

 . 15-30 ):17(5 اي ریزي منطقه برنامه .")اسمیت

هاي  یافته: ي ایرانها استانآزمون همگرایی باشگاهی بین " ).1392( میدا ،ررنجبو . هراز ،علمی .5

  .189- 210 ):49(1 تحقیقات اقتصادي. "یکبا استفاده از تحلیل نا پارامتر جدید

، 1387- 1379هاي  ایران در سال هاي استانبررسی همگرایی ). 1391( یدریانی، لیالح یغالم .6

 . ریزي، دانشگاه تبریز برنامهنامه گروه اقتصاد توسعه و  پایان

. "بررسی سیگما و همگرایی بتا در میان کشورهاي عضو اوپک"). 1385(پور، الهام  فروغی .7

 .1- 39: 25 فصلنامه تحقیقات تجاري

آزمون همگرایی درآمدي " ).1392( محمد ،و جوانمردي. ریمک ،آذربایجانی .عیدس زاده کریم .8

  .59-72 :)10(3 فصلنامه رشد و توسعه اقتصادي. "هشت يدهاي  کشور در

 ). 1395( مرکز آمار ایرانسالنامه آماري  .9

کشور بر اساس مصرف  هاي استانبررسی روند همگرایی سطح رفاه ). 1387( یاوري، آرش .10

  .نامه شهید چمران اهواز پایان ،سرانه
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