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  دهيچك

 ييف، مفهوم همگرايبنا به تعر. باشديها مكيرشد نئوكالس يهااز مدل ج حاصلي، از جمله نتاييه همگرايفرض

با درآمد ) يا اقتصادهاي(با درآمد سرانه كمتر، نسبت به مناطق ) يا اقتصادهاي(تر مناطق عيعبارت است از رشد سر

  . شتريسرانه ب

ن يا يبرا. پردازديم 1379- 88 يهاسال يران طيا يهان استانيب يباشگاه ييهمگرا يبه بررس ،ن مقالهيا      

ها از ن گروهيدر ب ييه همگرايفرض يبررس ي، برايمقطع يهاها با استفاده از روشاستان يبندبعد از دسته ،منظور

  . استفاده شده است يشه واحد پانلير يهاروش

و ) استان 18تعداد (ن ييبا درآمد پا يهاها را به دو گروه استانتوان استانيدهد، ميق نشان ميج تحقينتا     

 يدست آمده با استفاده از آزمون هاهج بيبا توجه به نتا. نمود يبندطبقه) استان 12تعداد (با درآمد باال  يهااستان

ك يل به يا مي(مطلق  ييوجود همگراباال، ن و ييپا يدرآمد گروه يبرا ييهمگرا يدر بررس يشه واحد پانلير

  .شوديد مييران تأيا يهان استانيب يباشگاه ييجه همگرايدر نت. شوديد مييتأ) استاندارد خاص
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  مقدمه .1

 يهايقسط و كاهش نابرابر ييبا هدف برپا ايران در اقتصادي ةتوسع هايبرنامه محورهايز ا يكي

كه مطابق  ي، به طوراست ايمنطقه ريزيبرنامه سمت به بخشي ريزيبرنامه از گرايش ،يامنطقه

 و استعدادها يمبنامنطقه بر  هر به هافعاليت و منابع تخصيص يستيبا 1يقانون اساس 48اصل

. گردد شورك مختلف مناطق بين اقتصادي شكاف اهشك موجب و منطقه بوده آن خاص هايويژگي

 يدرآمد سرانه واقع ،گذشته دهه ي، ط)رانيمركز آمار ا يامنطقه يهاحساب يهاداده(مطابق آمار 

 46/6، به 1379 ال در سالير ونيليم 44/5داشته و از  يشيافزا ي، روند1388ران بجز سال يا

 يدرصد 2ده است كه نشان از رشد يرس 1388در سال ) 1376مت ثابت سال يبه ق(ال ير ونيليم

دهد يران نشان ميا يامنطقه يهاحساب يآمار يهاداده يبررس. باشديدر سال م متوسط درآمد

-ها و استاننسبت به كل استان ين درآمد سرانه واقعيكمتر يستان و بلوچستان، دارايس كه استان

ها، سرانه نسبت به كل استان ين درآمد واقعيشتريب ير احمد و خوزستان دارايه و بويلويكهك يها

سرانه مربوط به استان  ين رشد درآمد واقعيشترين بيهمچن. باشنديمورد مطالعه م يهادر سال

 زمينه در مطالعاتي ،ن اساسيا بر .باشدير احمد ميه و بويلوين مربوط به استان كهكيبوشهر و كمتر

 هر اقتصادي رشد در مؤثر عوامل شناسايي و آينده در آن روند مناطق، اين موجود وضع شناخت

 ياقتصاد توسعه هايبرنامه تنظيم در ايمنطقه و اقتصادي ريزانبرنامه براي تواندمي همنطق

  .سودمند واقع شود

عمده و  يهاران با توجه به وجود تفاوتيا يهااستانن يب دهد كهيمطالعه آمارها نشان م

افته و يتوسعه  يهادن آنان به سطح استانيخاص آنها، امكان رس ييايت جغرافياز نظر وضع ياساس

بتوان رسد كه يها به نظر مت خاص استانيبا توجه به وضع يول. دينمايد ميا با درآمد سرانه باال بعي

مشابه  ها،داخل هر كدام از گروه يهانمود كه استان يطبقه بند يگروه طورا چند يها را در دو استان

  . ها متفاوت از هم باشندخود گروه يهم بوده ول

ن بار توسط ياول يباشد كه برايمعروف م 2يباشگاه ييبه همگرا يات اقتصادين مفهوم در ادبيا

 ييهمگرا ،ن گفتهيمطابق ا. ديگرد يمعرف (Durlauf and Jahnson 1992, 1995) دورالف و جانسون

با درآمد سرانه  ين اقتصادهايكنواخت درآمد سرانه بير است كه سطوح يامكان پذ يزمان يباشگاه

درآمد سرانه  ،ن حالتيدر ا. گر باشديكدين مشابه ييبا درآمد پا ين اقتصادهايباال، مشابه و ب

                                                                                                                   
 ياقتصاد يهاتيع فعاليها و توزدر سطح استان يمل يهاو استفاده از درآمد يعياز منابع طب يبرداردر بهره. 1

ازها و استعداد يكه هر منطقه فراخور ن يض در كار نباشد، به طوريد تبعيها و مناطق مختلف كشور بااستانان يم

  . ه و امكانات الزم را در دسترس داشته باشديرشد خود سرما
2. Convergence Club 
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با درآمد  يخود و درآمد سرانه اقتصادها يتعادلن يانگين، به سمت مييبا درآمد سرانه پا ياقتصادها

 . شونديخود همگرا م ين تعادليانگيز به سمت ميسرانه باال ن

ن مطالعه يمختلف، همچن يهاها به گروهاستان يبندمطالعه امكان دسته ،قين تحقيلذا هدف ا

 ،ن مطالعهيهدف ا قتيدر حق. باشديژه آن گروه ميگروه به روند استاندارد وهر يهال استانيتما

 يهابا استفاده از مدل 1379- 88 يهادوره يران طيا يهان استانيب يباشگاه ييهمگرا يبررس

 يكيبه عنوان  1ييه همگرايالزم به ذكر است كه فرض.  رشد است يهااستخراج شده از مدل ييهمگرا

با درآمد سرانه كمتر، نسبت تر مناطق عيانگر رشد سريها است كه بكيرشد نئوكالس يهاج مدلياز نتا

   .(Baumol, 1986; Barro and Sala -i-Martin 1990) شتر استيبه مناطق با درآمد سرانه ب

ران يا يهاان استانيدر م يباشگاه ييا همگرايآ": ال كهؤن سيبه ا يين مقاله با هدف پاسخگويا

و مطالعات  ينظر يمبانح يبه توض ،دوم فصلدر . م شده استي، در پنج فصل تنظ"وجود دارد؟

 يامنطقه يهاروند حساب ياختصاص به بررس ،سوم فصل. انجام شده پرداخته خواهد شد يتجرب

شود و در يح داده ميچهارم توض فصلدر  ييه همگرايفرض يهاانجام آزمون يهاروش. ران دارديا

ج ياز نتا يريجه گيو نت يبندتاً به جمع يقرار گرفته و نها يق مورد بررسيتحق يهاافتهي ،پنجم فصل

  . شوديق پرداخته ميتحق

  

 ينظر يمبان .2

د يجد يهاكيها و نئوكالسكينئوكالس يرشد اقتصاد يهاج مدلياز نتا يكيبه عنوان  ييند همگرايفرا

اقتصاد با درآمد سرانه كمتر، نسبت  ،ن صورت است كه براساس آنيبه ا ييهمگرا يده اصليباشد و ا يم

در  (Barro and Sala -i-Martin 1990) .كنديرا تجربه م ينرخ رشد باالتر ،شتريبه اقتصاد با درآمد سرانه ب

 بودن نزولي ثابت، فناوري مقياس، به نسبت ثابت بازدهي هايفرض از استفاده باسوان  - مدل رشد سولو

 را سرانه سرمايه ذخيره در تغييرانداز،  پس و كار نيروي رشد نرخ بودن برونزا و توليد عوامل نهايي بازده

 : رديگير در نظر ميشكل ز به

)1(                                                                                         ( ) knksfk )( δ+−=& 

نرخ استهالك، δ،تينرخ رشد جمع nپس انداز،  s ه سرانه،يانگر سرمايبk در رابطه فوق،      

( )kf صفر قرار دادن يتوان با مساويحال م. باشديه سرانه مينرخ رشد سرما د ويتابع تولk& 

  : را به دست آورد) ه سرانهيسرما يبرا 2داريپا يت تعادليوضع( k*، )1(در معادله 

                                                                                                                   
1. Economic Convergence 

2. Steady- State 

k&
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از  يساختار مشابه يم كه دارا

 yو kر مشابه يمقاد ين اقتصادها دارا

سوان در  -مدل سولو  يحالت تعادل

انگر يب يه سرانه و محور عمود

باشد كه پس انداز  يآن مقدار از درآمد سرانه م

)ن يب يفاصله عمود )kfو

ن يب يله فاصله عموديه سرانه به وس

له تقاطع يبه وس k*هيدار سرما

ه سرانه صفر يرشد سرما ،ن نقطه

 هيسرما سطح با و مثبت رشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سرانه درآمد رشد نرخ يدارا

د يتابع تول كهنياما با توجه به ا

 شي، از نرخ افزايحالت تعادل
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م كه دارايريرا در نظر بگ يياز اقتصادها ي، اگر گروه)2(با توجه فرمول 

ن اقتصادها دارايباشند، ا sو n،δير پارامترهايد و مقاديلحاظ تابع تول

حالت تعادل .(Barro and Sala -i-Martin 1990)دار خواهند بود يدر حالت پا

ه سرانه و محور عموديانگر سرمايب يكه محور افق نشان داده شده است) 1(شماره 

) ،)1( در نمودار. باشد يدرآمد سرانه م )kfs آن مقدار از درآمد سرانه م .

( ) kn .δ+ فاصله عمود. باشديسرانه م يگذارهيسرما يمنحن

s ه سرانه به وسير در سرماييتغ. دهديمصرف سرانه را نشان م

s و خط( ) kn .δ+ دار سرمايسطح پا .ديآيبه دست م

(kfs )با خط . ) kn .δ+ ن نقطهيشود كه در ايمشخص م

رشد ، نرخيحالت تعادل از ترنييپا هينقاط با سطح سرما 1 نمودار

  .را دارد يمنف رشد نرخ ياز حالت تعادل

  مدل سولو و سوان .1 نمودار

k باشد، يحالت تعادل از ترنييپا
0

k دارا و شيافزا حال در

اما با توجه به ا. افتيخواهد  شيافزا زين ، درآمد سرانهجهيو در نت بود خواهد

حالت تعادل سمتبه و با حركت آن k  شياست، با افزا با نرخ كاهنده ي
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با توجه فرمول 

لحاظ تابع تول

در حالت پا

شماره  شكل

درآمد سرانه م

شود ويم

( )kf.

( )kfs .

k( يمنحن

  .باشديم

نمودار در

از حالت تعادل باالتر

  

  

اگر
0

k

خواهد مثبت

(f) يصعود
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درآمد  سرعت رشد از ،شوديم تركينزد يبه حالت تعادل k و هرچه شوديكاسته مدرآمد سرانه 

  .شوديمكاسته  سرانه

 ،(Barro and Sala -i-Martin 1990)معروف است  1بتا ييبه همگرا يات اقتصادين موضوع در ادبيا

βهمگرايي نوع دو خود به يين نوع همگرايا βهمگرايي و 2مطلق   در .شودمي تقسيم 3شرطي 

βهمگرايي  .شوندمي همگرا و درآمد سرانه4باثبات تعادل سطح يك به تاًينها اقتصادها تمامي مطلق 

βهمگرايي در اما كه  يشود و اقتصادمي همگرا خود ژهيبا ثبات و تعادلي سطح اقتصاد به شرطي، هر 

  .را تجربه خواهد كرد يباالتر يداشته باشد، رشد اقتصاد يشترياز تعادل با ثبات خود فاصله ب

. مطرح شده است 5يباشگاه ييبا عنوان همگرا يياز همگرا يگرينوع د ،رياخ يهادر سال

با درآمد  ين اقتصادهايكنواخت درآمد سرانه بيافتد كه سطوح ياتفاق م يزمان يباشگاه ييهمگرا

  . گر باشنديكدين مشابه ييبا درآمد پا ين اقتصادهايگر و بيسرانه باال، مشابه همد

- گروه ييشناسا يبرا (Durlauf and Jahnson, 1992, 1995)طبق مطالعات دورالف و جانسون 

توان يم يص شكست ساختاريتشخ يها، از آزمونيباشگاه ييهمگرا يدر بررس يدرآمد يها

 يهابا استفاده از داده)) 3(مدل ( يجامع ييكنند كه مدل همگرايشنهاد ميآنها پ. استفاده كرد

  : برآورد شود ياقتصادها به صورت مقطع يشده تمام يبندطبقه

)3(         
, ,0 ,0ln( / ) ln( / ) ln( / )i i t i i i i iGy Y L Y L Y L Xς β ε= − = + + Π + 

iكه در آن،
Gy اقتصاد ينرخ رشد اقتصادiباشديام در طول دوره مورد مطالعه م .

,ln ( / ) i tY L در سال يسرانه واقعتم درآمد يلگارt  اقتصاد يبرا) آخر دوره(امi  ام

,0ln( / ) iY L تم درآمد سرانه اقتصاد يلگارiه و يام در سال پا
i

XΠ كنترل  يرهايبردار متغ

مناسب از آزمون  يهاگروه ييشناسا ين مدل، برايبعد از تخم. باشديام مiمربوط به اقتصاد 

 يتمام يپارامترها برا يبرابر ،ن آزمونيه صفر در ايفرض. شودياستفاده م 6چاو يشكست ساختار

 توانيم) دهد يرو يشكست ساختار(ن آزمون رد شود يه صفر در ايچنانچه فرض. باشندياقتصادها م

  . دهنديرا م) باشگاه(ك گروه يل ي، تشك)ن دو شكستيب(قبل از شكست  يجه گرفت كه اقتصادهاينت

 يشرط يبتا ييه آزمون همگرايفرض ،)هاباشگاه(مناسب  يهارگروهيدست آمدن زهحال بعد از ب

اثبات وجود  يدر مورد چگونگ. رديگيو آزمون قرار م يمورد بررس ،گروه ياعضا يو مطلق برا

                                                                                                                   
1. β Convergence 

2. Absolute β  Convergence 

3. Conditional β Convergence 

4. Steady State 

5. Club Convergence 

6. Chow Test 
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ون يك رگرسي، كه شامل انجام ييك همگرايكالس كرديرو: كرد عمده وجود دارديدو رو ،بتا ييهمگرا

 سطح و مشخص دوره يك طي سرانه درآمد رشد بين يدر واقع اثبات ارتباط منف. باشديم يمقطع

باشد ين آن اقتصادها مينوع بتا ب ييل بر وجود همگرايمختلف دل بين اقتصادهاي سرانه اوليه درآمد

  ). 3همان معادله شماره (

تحت عنوان  (Bernard and Durlauf 1995)توسط برنارد و دورالف ييروش دوم آزمون همگرا

رفتار بلندمدت اختالف  يرو يتمركز اصل ،ن روشيدر ا. ديشنهاد گرديپ يزمان يهايروش سر

برنارد و  .باشديك مقدار متوسط ميا نسبت به يگر ين اقتصادها نسبت به همديدرآمد سرانه ب

 يهاينيش بيان كردند كه اگر پين صورت بيبه ا يزمان يرا براساس آزمون سر ييه همگرايفرض دورالف

 j و i يك زمان مشخص برابر شود، اقتصاد كشورهايدر  j و i دو كشور يبلندمدت از محصول سرانه برا

 يهمگرا خواهند بود كه سر j و iدو كشور  يزمان ،ن آزمونيگر براساس ايبه سخن د. همگرا خواهند بود

  . ا از مرتبه صفر باشديشه واحد نبوده و پاير يها داراتم محصول سرانه آنين لگارياختالف ب يزمان

 يهااقتصادها، استفاده از روش يموجود برا يت تعداد مشاهدات آماريدر عمل با توجه به محدود

د فروض ييو تأ يره، از نظر آماريافته و غيميفولر تعميكيد يهال آزمونيشه واحد از قبيآزمون ر

و  (Evans & Karras 1996)لذا اوانس و كاراس. باشنديساز ممورد استفاده مشكل يهاآزمون ياساس

و با استفاده از  1ييتابلو يهاداده ين آزمون رويكنند كه ايم شنهاديپ (Evans, P., 1998)اوانس 

 Evans) وانز و كاراسيمنظور ان يا يبرا .رديصورت گ ييتابلو يهاژه دادهيشه واحد وير يهاآزمون

& Karras 1996) متشكل از  يامجموعهn يكسان را در نظر مي ياقتصاد با فرض سطح تكنولوژ -

بلندمدت، با  ير رشد تعادليچنانچه اختالف درآمد سرانه اقتصادها از مس ،فيرند، مطابق تعريگ

مورد قبول واقع ها ن اقتصاديا ييه همگراين صورت فرضيگذشت زمان در حال كاهش باشد، در ا

آنها در  ي، بر سطوح درآمد)يزمان شروع سر(ن اقتصادها يه اير درآمد سرانه اوليمقاد خواهد شد و

 يل ميمتما يك استاندارد واحديتاً تمام اقتصادها به يچرا كه نها ؛نخواهد داشت يبلندمدت اثر

  :ر نوشتيجه را به شرح زين نتيتوان ايم يو آمار ياضيبه صورت ر. شوند

)4(                                                      NfornyELim nititnt
i

,...,2,1)( , =− ++
∞→

µα  

 ta.باشديام مtام در زمان nدر آمد سرانه كشور  nty،)1996(وانز و كاراس يا مطالعه مطابق

اقتصاد  n=1,2,…,N يقابل دسترس برا يهايتواند به عنوان تكنولوژياست كه م يروند مشترك

سطح  nµپارامتر (شود ير ميهر كشور تفس يز به عنوان اثرات ثابت براين nµ. در نظر گرفته شود

ساختار  ياقتصادها دارا يدر حالت خاص، وقت). كندياقتصاد را مشخص م n ير رشد تعادليمس

                                                                                                                   
1. Panel Data 
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 يمشابهر رشد يباشد و همه اقتصادها به مسيها برابر صفر مآن nµ ،ن حالتيباشند در ا يكساني

 مطابق يست، وليقابل مشاهده ن taن است كه يف اين تعرياز اشكاالت ا يكي .همگرا خواهند بود

ن يانگيم"برقرار است،  ييه همگرايفرض يتوان اثبات كرد كه وقتيم )1996(وانز و كاراس يا مطالعه

  :باشدينسبت به سطح روند مشترك، همگرا م "درآمد سرانه هر اقتصاد يمقطع

)5(                                  ∑==−
=

++
∞→

N

n
tntititt

i
y

N
yWhereoyELim

1
,

1
)( α  

به كار برد كه به  ييه همگرايفرض يبرا ta يرا به جا tyر يمتغ) 4(توان در معادله يلذا م

  : شود ير نشان داده ميصورت ز

)6(                                                                    nititnt
i

yyELim µ=− ++
∞→

)( ,  

اقتصاد از  nرا به صورت اختالف سطح درآمد سرانه  ييتوان همگرايم يدر واقع از لحاظ نظر

)آنها  ين مقطعيانگيم )
t

y، به سخن . ف كرديكند، تعريل ميت مينهايكه زمان به سمت ب يزمان

اقتصاد از n ن سطح درآمد سرانه يكه اختالف مشاهده شده ما ب ي، زمان)6(گر براساس معادله يد

)آنها ين مقطعيانگيم )
it t

y y− كرد  يريگجهيتوان نتيستا باشد، ميا يك سري ياز نظر آمار

nك مقدار ثابتيها به كه اقتصاد
µ شونديهمگرا م .  

 

 انجام شده يمطالعات تجرب .3

در كشورها و مناطق مختلف صورت گرفته  يباشگاه ييهمگرا يبررس يبرا ياديز يمطالعات تجرب

باشد كه در يم ييه همگرايآزمون فرض يبررس يهان مطالعات در روشياست كه عمده تفاوت ا

  . شودياز آنها اشاره م يادامه به تعداد

توسط دورالف و جانسون  يباشگاه ييه همگراين مطالعات صورت گرفته در مورد فرضياول

 ييه همگرايآزمون فرض يبررس يبرا ين مطالعات از روش مقطعيباشد كه در ايم) 1995-1992(

صورت گرفته كه به  يز با استفاده از روش مقطعين يگرين مطالعات ديهمچن. استفاده شده است

  :باشندير ميشرح ز

ن يب يباشگاه ييه همگرايفرض يبه بررس  (Moraa, Vayab and Surin, 2005)مورا و همكاران

ن يب يباشگاه ييدهد كه همگرايج نشان ميق نتاين تحقيدر ا. اندع در مناطق اروپا پرداختهيصنا

  . باشديع در اروپا برقرار ميصنا

ن يب يباشگاه ييهمگرا يبه بررس يقيدر تحق (Andrade, E., et al, 2004)آندراد و همكاران

ن يدهد كه بيق نشان مين تحقيج اينتا. اندپرداخته 1970- 86 يهاسال يل طيبرز يهااستان

  . وجود ندارد يباشگاه ييل همگرايبرز يهااستان
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انوا و يو س ياستفاده از روش مقطعبا  (Stilianos and Judith, 2010)تيانوس و جوديلياست

 يبه بررس يزمان يها يسر يهابا استفاده از روش داده (Sianoa and D’Uvab, 2006)وابيد

ن مناطق يدهد كه ب ينشان م قين تحقيج اينتا. اندن مناطق اروپا پرداختهيب يباشگاه ييهمگرا

 . وجود دارد يباشگاه يياروپا همگرا

 يزمان يسر يبا استفاده از روش ها يباشگاه ييهمگرا يبه بررس يگرين مطالعات ديهمچن

  . باشدير ميصورت گرفته، كه به شرح ز

 يباشگاه ييهمگرا يبه بررس يزمان يهايسر يهابا استفاده از داده يقيدر تحق (Su, 2003)سو

 يباشگاه ييدهد كه همگرايق نشان مين تحقيج اينتا. پرداخته است OECDن پانزده كشور يب

  . باشدين كشورها برقرار ميب

. كشور پرداخته است 113 يبرا يباشگاه ييهمگرا يبه بررس يقيدر تحق )Li. Q 1999( يل

ن صورت كه در يبه ا ؛ن كشورها وجود دارديب يباشگاه ييدهد كه همگرايق نشان ميتحقج ينتا

 يدرآمد يهابا گروه يباشد و در كشورهايبرقرار م ييه همگرايفرض ،باال يبا گروه درآمد يكشورها

  . باشديبرقرار نم ييه همگراين، فرضييپا

 يباشگاه ييهمگرا يبه بررس يقيدر تحق (Alexiadis and Tomkins, 2004)نزيس و تامكياديالكس

ن همه يدهد كه بيق نشان ميج تحقينتا. اندپرداخته 1970- 2000 يهاسال يونان طين مناطق يب

  . باشديبرقرار م يباشگاه ييونان همگراين مناطق يباشد بلكه بيبرقرار نم ييه همگرايونان، فرضيمناطق 

 يباشگاه ييه همگرايفرض يدر مورد بررس يقيتحق چيران تاكنون هيالزم به ذكر است كه در ا

  . ها صورت نگرفته استن استانيب

 هااستان GDP1 و روند  يامنطقه يهابر حساب يمرور .4

ران از ي، در ا)1376مت ثابت يبه ق GDP( يواقع GDP، 1379-88 مطابق آمارها، در دوره

برابر  38/1افته است كه نشان دهنده يش يال افزايارد ريليم 482917ال به يارد ريليم 349797

روند  GDP، 1388ها بجز سال ن ساليا يط .باشدين دوره ميا يط يد ناخالص داخليشدن تول

زان رشد ين ميشتريب. درصد بوده است 8/3برابر  GDPكه متوسط رشد ساالنه داشته  يشيافزا

GDP زان آن ين ميدرصد و كمتر 26/21مربوط به استان بوشهر با  1379-88 يهادر طول سال

  .  باشد يدرصد م -36/5راحمد با يه و بويلويمربوط به استان كهك

 81/25استان تهران به طور متوسط با  ،مورد مطالعه يهااستان نيدر ب )2(با توجه به شكل 

سهم را در  نيكمتر ،درصد 54/0به طور متوسط با  يخراسان جنوبسهم و استان  نيشتريب ،درصد

GDP ندامورد مطالعه داشته يكل كشور در طول سال ها  .  

                                                                                                                   
1. Gross Domestic Product 
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 اهاز استان كيهر  يو رشد متوسط ساالنه درآمد واقع GDPسهم هر استان از  .2 نمودار

  ) برحسب درصد(

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  قيتحقران و محاسبات يمركز آمار ا يداده ها: منبع   

  

 رانيدر ا) 1376 ثابت متيبه ق GDP( سرانه يقيحق GDP، مورد مطالعه يهاسالدر طول 

در  يناخالص داخل ديتول دهدينشان م كه افتهي شيافزا الير ونيليم 46/6به  الير ونيليم 44/5از 

 يشيافزا روند سرانه GDP ،1388ها بجز سال سال نيا يط. بوده است برابر 18/1دوره حدود  نيا

در سرانه  GDPرشد  زانيم نيشتريب. باشديدرصد م 2داشته است كه متوسط رشد ساالنه برابر 

آن مربوط به  زانيم نيدرصد و كمتر 1/19مربوط به استان بوشهر با  1379-88 يهاطول سال

  .باشديدرصد م - 82/6با  راحمديه و بويلويكهكاستان 

 GDP ساالنه رشد متوسط و هااز استان كيهر يبرا سرانه يقيحق GDPمتوسط  )3( نمودار

 زانيم نيشتريجدول ب نيدر ا. دهديمورد مطالعه نشان م يهادر طول سال، سرانه را يقيحق

GDP آن مربوط به استان  زانيم نيو كمتر راحمديه و بويلويكهكمربوط به استان  يقيسرانه حق

  .باشديو بلوچستان م ستانيس
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  هااز استان كيمتوسط درآمد سرانه و رشد متوسط ساالنه درآمد هر  .3 نمودار

  )درصد برحسب( 

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  قيران و محاسبات تحقيمركز آمار ا يداده ها: منبع    

  

  يروش شناس .5

  :رديگ يچهار مرحله صورت م يط يباشگاه ييآزمون همگرا يبررس

 .يدوره مورد بررس يبراساس متوسط رشد اقتصاد 1بزرگ ها از كوچك بهمنظم كردن استان - 1

 يهاسولو با استفاده از داده ياستخراج شده از الگو يشرط ييبرآورد رابطه مربوط به همگرا -2

 :ر استيبه صورت ز يشرط ييهمگرا يح الگويها، تصرمرتب شده مربوط به استان يمقطع

)7(                                           
 .1 3 7 9

ln
i i i i

G y y zα β φ ε= + + + 

كه در آن،
i

G y برابر
,1 3 8 8 ,1 3 7 9ln lni i iG y y y= كنترل،  يرهايبردار متغ Zباشد ويم −

 يرهايرگذار بوده و به عنوان متغيثسطح درآمد سرانه تأ ياست كه رو ييرهايعموماً شامل متغ

 ت درينسبت دانشجو به جمع يرهايق از متغين تحقيدر ا. باشنديك ميتفكها، قابل خاص استان

ln)1379سال  يمختلف برا يهااستان 79)h 1380ت در سال يزان نرخ رشد جمعيو م 

( 8 0 )n r 2كنترل استفاده شده است يرهايبه عنوان متغ .  

كه در آن شكست  يمشاهدات ،ن آزمونيبراساس ا: چاو يانجام آزمون شكست ساختار -3

ن يا بي(اند ن شكست بودهيكه قبل از ا ييهالذا استان. شوندياست، استخراج م داده يرو يساختار

                                                                                                                   
1  sort 

  .باشند يران ميت مركز آمار ايآمارها بر گرفته از سا يتمام. 2
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 . دهنديرا م 1ك باشگاهيل يتشك) رنديگيدو شكست قرار م

  .باشگاه ها يهر كدام از اعضا يبرا ييهمگرا يهاانجام آزمون -4

كه  استفاده شده يپانل ياز روش داده ها ييهمگرا يانجام آزمون ها يمرحله بران يدر ا

ها مطابق آنچه كه استان يدرآمد يك از گروه هايهر  يو مطلق برا يشرط ييه همگرايفرض يبررس

شه ي، براساس عدم وجود رح داده شده استيتوض (Evans & Karras 1996) وانس و كاراسيتوسط ا

) يسر يواحد برا )nt t
y y− يبرا N گر اگريبه سخن د. باشد ياستان م ity  بهty  همگرا

) ن حالتيدر ا ،شود )nt t
y y− ا يستا يد ايباI(0) كه معادل (ر ين منظور از مدل زيبد. باشد

به منظور آزمون ) باشد ين مشاهدات ميانگيانحراف از م يبر روافته يم يفولر تعم يكيآزمون د

  : شوديران استفاده ميا يهان استانيب ييه همگرايفرض

)8( 
          

( ) , ,, 1 1 ,

1

iL

i i i z i tnt t i t t i t z t z

z

y y a b y y y yβ ε   
   − − − −   

=

∆ − = + − + ∆ − +∑ 

 tyو  tدر زمان ) =n 2،1،...،30(ام nاستان  يسرانه برا يواقع GDP، برابر ntyكه در آن

  .باشديم tهر گروه در زمان  يسرانه استان ها يواقع GDP ين مقطعيانگيم

ن آزمون به صورت يه مقابل در ايه صفر و فرضيفرض     
0

: 0H b 1و =
: 0H b   . باشد يم >

0bاگر  توان رد كرد ويرا نم ييه همگراين معنا است كه فرضيباشد بد >
i t

yمقدار  يبه سو

ك مقدار يها به سمت درآمد سرانه هر گروه از استان ،گر سخنيبه د باشد ويدار همگرا ميپا يتعادل

 . شونديمشترك همگرا م

، ييتابلو يشه واحد مطرح، در حوزه داده هايآزمون، از شش آزمون رن يانجام ا يدر عمل برا

،  (Breitung, 2000)تانگي، بر(Levin, Lin and Chu 2002)ن چوين ليلو يهاآزمون يعني

 -PPشر و يف – ADF، (Im, Pesaran and Shin, 2003)نيم پسران شي، ا(Hadri, 2000)يهادر

 ;Maddala and Wu ,1999)شودياستفاده م) شده است ارائهماداال و وو چوي، توسط كه (  2شريف

Choi, 2001)   .  

ن صورت يرد شود، در ا افته در حالت بدون عرض از مبدأيميه صفر در مدل تعمياگر فرض

افته در حالت با عرض از يميه صفر در مدل تعميباشد و اگر فرضيمطلق برقرار م ييه همگرايفرض

  .باشديبرقرار م يشرط ييه همگرايصورت فرضن يرد شود، در ا مبدأ

  

  

                                                                                                                   
1. Club 

2. ADF-Fisher and PP-Fisher 



  زهرا كريمي و ليال غالمي حيدريانيدكترمحمدعلي متفكر آزاد، دكترا رنجپور، رضدكتر.../  بررسي همگرايي

 

152

  هاآنليه و تحليق و تجزيتحق يهاافتهي .6

ها از كوچك به بزرگ براساس متوسط درآمد ، ابتدا استانيباشگاه ييآزمون همگرا يبررس يبرا

   .است مرتب شده يسرانه دوره مورد بررس

و با استفاده از ) 1(ها به شرح جدول متوسط درآمد سرانه استان 1بعد از مرتب كردن) 5(مدل      

  . مورد برآورد قرار گرفته است OLSروش 

)9(                                       
0 1 2 3

l 7 9 ln 7 9 8 0G y y h n rα α α α= + + + 

  

  ) Gyر وابسته يمتغ(يبا استفاده از روش مقطع يشرط ييآزمون همگرا يبررس .1جدول

prob رهايمتغ بيضرا  اريانحراف مع 

  عرض از مبدأ  1/96  0/5  0/00
0/00  0/07  -0/25  Ly79 

0/01  0/1  0/29  Lnh79  
0/09  5/58  -9/5  Nr80 

0/00    7/04  F-statistic 

0/44  -  -  R
2  

 قيتحق يهاافتهي: منبع

  

ن ين در ايباشد، بنابرايك مين صفر و يب ly79ر يب متغين مدل چون ضريج ايبا توجه به نتا

ن بدان مفهوم است كه هر استان به يا. شوديد مييها تأاستانن يدر ب يشرط ييروش وجود همگرا

 يها به سمت درآمد تعادلدرآمد سرانه استان ،جهيدر نت شود وينقطه تعادل با ثبات خود همگرا م

  . كننديل نميم يك استاندارد خاصيها به سمت باشد و درآمد سرانه تمام استانيهمگرا نم

 يبررس يبرا يمختلف درآمد يهادست آوردن گروههب ين مدل مناسب، برايبعد از تخم

در مدل برآورد شده انجام ) آزمون چاو(نقاط شكست  ييشناسا يهاد آزموني، بايباشگاه ييهمگرا

 ).باشديه صفر به صورت عدم وجود نقاط شكست در مشاهده مورد نظر ميها فرضن آزمونيدر ا(د يگرد

گر يبه د). 4شكل (افتد يدر مشاهده نوزدهم اتفاق م يج حاصله، شكست ساختاريبراساس نتا

با درآمد باال  با درآمد كم و دوازده استان جده استانيتوان به دو گروه، هيها را مكل استان ،سخن

  . نمود يم بنديتقس

  

                                                                                                                   
1 sort 
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 ) استان ها(ك از مشاهدات يهر  يج آزمون چاو براينتا .4 شكل

 
  قيتحق يهاافته ي: منبع

 

امكان ) 5معادله (در معادله آزمون  يحير توضيمتغ 4ها با توجه به وجود آزمون ين سريدر ا

. باشد ير نميامكان پذ 26شتر از يو ب 5مشاهدات كمتر از  يبرا يانجام آزمون شكست ساختار

 )باشد يحيتوض يرهايتواند كمتر از تعداد متغيچون تعداد مشاهدات نم(

نشان داده شده ) 2(ها در جدول ك از گروهيهر  يهاار و تعداد استانيانحراف معن، يانگيم

ال و يون ريليم 66/3با درآمد كم  يهااستان يبا توجه به جدول،  متوسط درآمد سرانه برا. است

  . باشديال ميون ريليم 1/9با درآمد باال  يهااستان يبرا

  

  نييبا درآمد باال و پا ياستان ها يار براين و انحراف معيانگيم .2جدول

  )با درآمد باال ياستان ها(باشگاه ب   )با درآمد كم ياستان ها(باشگاه الف   كشور ياستان ها

  نام استان ها

، لرستان، كردستان بلوچستان، و سيستان

، ياري، چهار محال و بختيجان غربيآذربا

ل، همدان، گلستان، خراسان يكرمانشاه، اردب

نجان، ، زي، خراسان رضويخراسان جنوب، يشمال

  ، كرمانيجان شرقيالن، فارس، آذربايقم، گ

ن، سمنان، هرمزگان، يقزو زد،يمازندران، 

الم، تهران، بوشهر، ي، اياصفهان، مركز

  راحمديه و بويلويخوزستان، كهك

ن درآمد سرانه يانگيم

  )اليون ريليم(
3/66  9/1  

  31/73  0/4  اريانحراف مع

  قيمحاسبات تحق: منبع
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با درآمد باال و  يران به استان هايا يهادر استان يمختلف درآمد يهاگروه يم بنديبعد از تقس

 يهاك از گروهيو مطلق را در هر  يشرط ييتوان همگرايم يباشگاه ييهمگرا يبررس ين، براييپا

  . قرار داد يبه طور جداگانه مورد بررس يدرآمد

  . دهدين نشان مييپا يگروه درآمد يو مطلق را برا يشرط يبتا ييج همگراينتا )3(جدول 

  

  نييپا يگروه درآمد يبرا يمطلق و شرط يبتا ييهمگرا يبررس .3جدول 

  قيتحق يهاافتهي: منبع   

  

 ين براييبا درآمد پا يهادرآمد سرانه استانن يانگيمطلق به سمت م ييهمگرا يج بررسينتا

 يدهد كه در تمامينشان م يشه واحد پانلير يهان، با استفاده از آزمونييبا درآمد پا يهااستان

در . باشديمطلق برقرار م ييه همگرايلذا فرض. شود يه صفر رد ميك آزمون فرضيها، بجز آزمون

ن يا يهان درآمد سرانه استانيانگين، به سمت مييبا درآمد پا يسرانه استان ها يجه درآمد واقعينت

شتر، يبا درآمد سرانه ب يهان باشگاه، استانين بدان مفهوم است كه در ايباشد و ايگروه همگرا م

  .باشنديشتر ميبا درآمد سرانه ب يهانسبت به استان يسرعت رشد كمتر يدارا

بجز ( هاآزمون يدهد كه تمامين گروه نشان ميا يبرا يشرط ييج آزمون همگراين نتايهمچن

در  هاسرانه استان يتوان گفت كه درآمد واقعيجه ميدر نت. كننديشه واحد را رد ميوجود ر) ك آزموني

ن ين بدان مفهوم است كه هر استان در ايا. باشديم يشرط ييهمگرا ين داراييپا يگروه درآمد

كه از تعادل با ثبات خود فاصله  يشود و اقتصاديهمگرا مگروه به سطح تعادل با ثبات خود 

  .باشدير استانها مينسبت به سا يباالتر يرشد اقتصاد يدارد، دارا يشتريب

  . دهنديباال نشان م يگروه درآمد يو مطلق را برا يشرط ييج همگراينتا )4(جدول ن يهمچن

  

  

  مطلق ييآزمون همگرا  يشرط ييآزمون همگرا  روش آزمون

prob مقدار آماره  prob مقدار آماره  

Levin, Lin & Chu t 0/00  -6/12  0/03  -1/78  

Breitung t- stat  0/00  -2/87  0/88  1/2  

Hadri Z-stat  0/00  5/07  -  -  

Im, Pesaran and Shin W-stat  0/00  -112  -  -  

ADF-Fisher Chi-square  0/00  59/48  0/01  57/54  

PP-Fisher Chi-square  0/01  56/37  0/00  77/5  
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  باال يگروه درآمد يبرا يمطلق و شرط يبتا ييهمگرا يبررس. 4جدول 

  مطلق ييآزمون همگرا  يشرط ييآزمون همگرا  روش آزمون

prob مقدار آماره  prob مقدار آماره  

Levin, Lin & Chu t 0/00  -6/8  0/09  -1/32  

Breitung t- stat  0/00  -5/9  0/67  0/45  

Hadri Z-stat  0/12  1/16  -  -  

Im, Pesaran and Shin W-stat  0/02  -1/9  -  -  

ADF-Fisher Chi-square  0/02  39  0/02  39/34  

PP-Fisher Chi-square  0/09  33/61  0/01  42/76  

  قيتحق يهاافتهي: منبع

  

ن گروه از ين درآمد ايانگيباال به سمت م يگروه درآمد يمطلق برا ييهمگرا يج بررسينتا

ك يجز ب -هاآزمون يتمامدهد كه در يشه واحد پانل نشان مير يهاها، با استفاده از آزموناستان

ن گروه به سمت يا يهاسرانه استان يدرآمد واقع ،جهيشود و در نتيه صفر رد ميفرض -آزمون

باال  يگروه درآمد يمطلق برا ييه همگرايو فرض ها همگران گروه از استانين درآمد سرانه ايانگيم

با درآمد سرانه كمتر،  يهااستان ين گروه درآمدين بدان مفهوم است كه در ايا. باشديبرقرار م

  .باشنديشتر ميبا درآمد سرانه ب يهانسبت به استان يشتريسرعت رشد ب يدارا

ه يفرض -يهادربجز آزمون  -هاآزمون يدهد كه در تماميشه واحد نشان مير يهاج آزمونينتا

توان گفت كه يم جهيدر نت. كننديشه واحد را رد ميها، وجود رآزمون يشود و تماميصفر رد م

ن بدان يا. باشديم يشرط ييهمگرا ين، داراييپا يها در گروه درآمدسرانه استان يدرآمد واقع

كه از  يشود و اقتصاديبا ثبات خود همگرا م ين گروه به نقطه تعادليمفهوم است كه هر استان در ا

كه نيبا توجه به ا. باشد يم يباالتر يرشد اقتصاد يدارد، دارا يشتريتعادل با ثبات خود فاصله ب

 كنند؛يد مييو مطلق را تأ يشرط ييه همگراين و باال، فرضييپا يدرآمد يهاگروه يدست آمده براهج بينتا

 . كشور وجود دارد يهان استانيب يباشگاه ييجه گرفت كه همگرايتوان نتيم

 

 شنهاداتيو پ يريگجهينت .7

در  1379-88 يهادوره يران طيا يهان استانيب يباشگاه ييهمگرا يبررس ،قين تحقيهدف از ا

ن منظور ابتدا با يا يبرا. باشد يرشد م يهااستخراج شده از مدل ييهمگرا يهاچارچوب مدل

 ييه همگرايها پرداخته شد، سپس جهت آزمون فرضاستان يبند، به دستهياستفاده از روش مقطع

توان ين پژوهش را ميا يافته هاي. استفاده شد يشه واحد پانلي، از روش ريدرآمد يهان گروهيدر ب
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  :كرد ير جمع بنديدر موارد ز

استان كشور را در دو  30توان يدهد، كه م ينشان م يباشگاه ييآزمون همگرا يج بررسينتا •

 .نمود يطبقه بند) نييبا درآمد پا يهااستان( ييتا 18و ) با درآمد باال يهااستان( ييتا 12گروه 

 ييهمگرا وجود باال، ن وييپا يدرآمد گروه يبرا ييهمگرا يبررس از آمده دستهب جينتا •

 هيفرض لذا. كنديم دييتأ را) واقع در هر گروه به استاندارد خاص آن گروه يهااستان ليم اي( مطلق

  .شوديم دييتأ كشور يهااستان نيب يباشگاه ييهمگرا وجود

 دارد و وجود رانيا در يامنطقه ينابرابر كه گرفت جهينت توانيم حاصله جينتا به توجه با

 نيا است نتوانسته يامنطقه يهاينابرابر كاهش يراستا در شده گرفته شيپ در يهااستيس

ع شوند و يها در دو گروه تجمده است تا استانيكه موجب گرديطورهدهد، ب كاهش را هاينابرابر

ن ين و گروه با درآمد سرانه باال، كه متاسفانه اييسرانه پاگروه با درآمد : ل دو باشگاه را بدهنديتشك

ن مساله در يخود ا. دهنديگر و به اصطالح همگرا شدن از خود نشان نميل به همديدو گروه تما

ن و يك استاندارد معيها به دن استانيده بازدارنده، مانع رسيك پديتواند به عنوان يبلند مدت م

 يهاينابرابر علل شناخت جهت در يتريجد اقدامات استگذارانيا سلذا الزم است ت. كسان شودي

ن ين ايب ييهمگرا جاديا و يامنطقه يهاينابرابر كاهش جهت در ژهيو يهااستيس ارائه و يامنطقه

  .دهند انجام دو گروه
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Abstract 

The convergence hypothesis is a result of the neoclassical growth model. By 

definition, the concept of convergence is the faster growth of regions 

(economies) with lower per capita income compared to the regions 

(economies) with higher per capita income. This paper deals with 

convergence clubs among provinces of Iran during 2000-2009. For this 

purpose, the Panel unit root tests have been used to examine the convergence 

hypothesis after classifying the provinces with cross-sectional methods. The 

research results show that Iran’s provinces can be classified into two groups 

of provinces: (1) ones with low per capita income (18 provinces) and (2) 

ones with high per capita income (12 provinces). According to the panel unit 

root tests, the existence of absolute convergence (tendency to a certain 

standard) between two mentioned groups is confirmed. So, the convergence 

clubs hypothesis is verified among the Iran’s provinces. 
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