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  مقدمه. 1

تواند  هاي جدي كشورهاي اسالمي است كه مي تعميق همگرايي ميان كشورهاي اسالمي از دغدغه

در صورت تحقق، منافع اقتصادي، سياسي و امنيتي قابل توجهي براي اين كشورها و جامعه اسالمي 

ها و  تيشدن فعال يمتقابل كشورها، جهان يامروزه گسترش وابستگ. همراه داشته باشدبه 

د اقتصاد يدر نظام جد ياقتصاد يها يياز همگرا يها ، جلوهيالملل نين بينو يها نظام يريگ شكل

 ين اصل استوار هستند كه منافع همه كشورهايبر ا ياقتصاد يها يين همگرايهستند، كه ا يجهان

 يالملل نيد بيتر در نظام جد ادغام موفق ين اعضا را برايد و همچنمشاركت كننده را اعتال بخشن

  . ب آنها شودينص يشتريد تا منافع بنآماده ساز

(OIC( يسازمان كنفرانس اسالم
نه يدر زم يو اقتصاد ياسين تشكل سيتر به عنوان بزرگ 1

و  يفرهنگ، ي، اقتصادياسيس يها در تمام حوزه ياسالم يان كشورهايم يها يگسترش همكار

آن  يت اقتصادياز وضع ياريك كشور معي كه درآمد سرانه يياز آنجا. س شده استيتأس ياجتماع

عضو سازمان  يدرآمد سرانه كشورها ييشده همگرا يحاضر سع مطالعهكشور است، لذا در 

از اهداف مهم  يكي يبه رشد و توسعه اقتصاد يابيدست. رديمورد مطالعه قرار گ ياسالمكنفرانس 

 از كشورها نيب و اختالف ما ينابرابر ن حال وجوديدر ع. رود يتمام كشورها به شمار م ياقتصاد

ن يب ين نابرابريوجود ا. باشد ياستگذاران كشورها ميس يمطرح برا و ياساس اريبس موارد گريد

 يها و تنش يتيجاد نارضايتواند منجر به ا ين مناطق مختلف داخل هر كشور ميب يو حت يكشور

  . گردد ياجتماع

خود را از سطح درآمد تعادل باثبات  ين كشورها به دنبال آن هستند كه فاصله درآمديبنابرا

گر، تمام كشورها به دنبال يمشابه خود كاهش دهند؛ به عبارت د يز درآمد كشورهايكشور خود و ن

قات يتحق يريگ شكل در واقع آنچه موجب. باشند يمطلوب م يبه سمت سطح درآمد ييهمگرا

  . بوده است يت كاهش فاصله و شكاف درآمدياهم ،دهيو عوامل مؤثر بر آن گرد ييرامون همگرايپ

 تا شد يسع ياقتصاد يها يبررس در يساختار يها شكست تياهم به ن مطالعه با توجهيدر ا

 ياقتصادسنج ديجد  روش از استفاده با يمنتخب اسالم يكشورها و رانيا نيب ييمسأله همگرا

ن مطالعه يز اينكته تما .رديگ قرار يبررس مورد يساختار شكست امكان كردن لحاظ و يزمان يسر

ا پانل ي يمقطع يها شتر از دادهي، بييهمگرا يباشد كه در بررس ين مينسبت به مطالعات مشابه ا

) 1998( 2كه توسط وگلسنگ يزمان يسر ين مطالعه از متدولوژيا يول ،تا استفاده شده استيد

نكه يبسته به ا يج برآوردين است كه نتاين روش اينقطه قوت ا. كند يشنهاد شده استفاده ميپ

                                                                                                                   
1. Organization of the Islamic Conference 

2. Vogelsang (1998) 
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  . ر نخواهد كردييك تغيا انباشته از درجه يرها انباشته از درجه صفر باشد يمتغ

ق اشاره ينه تحقيشيو پ ينظر يبه مبان يدر بخش بعد. م شده استيبخش تنظ 5ن مقاله در يا

 يج تجربيها و نتا داده. گردد ين مطالعه ارائه ميمورد استفاده در ا يبخش سوم، متدولوژ شده و در

  . رديگ يدر قسمت پنجم انجام م يريگ جهيت، نتيدر بخش چهارم ارائه شده و در نها ،مطالعه

  

  نه پژوهشيشيو پ ينظر يمبان. 2

ن سؤاالت يآنها، ا يرشد اقتصادن كشورها و تفاوت نرخ يبا توجه به تفاوت قابل مالحظه درآمد ماب

گر يد يكه بعض يرند در حالياز كشورها فق يدر اقتصاد معاصر مطرح است كه چرا بعض ياساس

گر يد يكه برخ يدارند، در حال يكشورها نرخ رشد نسبتاً آرام ين چرا بعضيثروتمند هستند؟ همچن

و شكاف رشد  يا ادل منطقهن عدم تعيهمچنن سؤاالت و سؤاالت مشابه، يكنند؟ ا يتندتر رشد م

البته مسأله . ن كشورها شده استيب ييبه مسأله همگرا انان توسعهداقتصاد سبب توجه ياقتصاد

ها تفاوت  ا فرهنگيبه منطقه  يكند و بستگ يا كشورها صدق نميهمه مناطق  يبرا ييهمگرا

در درآمد، در  يدر جهان سوم با تفاوت قابل توجه يتوان انتظار داشت كه كشور ينم مثالً. كند يم

توان انتظار  يدر واقع م. را تجربه كند يي، همگرايصنعت ين درآمد سرانه كشورهايانگيبلندمدت با م

كنند و  را تجربه ييه نسبتاً مشابه در بلندمدت همگرايط اوليبا شرا يا مناطقيداشت كه كشورها 

ز در بلندمدت به سمت يباالتر دارند ن يت اقتصاديوضع كه شرفته،يپ يمانند كشورها ييكشورها

ا كشورها و تفاوت در نرخ رشد آنها سبب يه مناطق يط اوليالبته شرا. همگرا شوند يدرآمد باالتر

  .شود يبه چند قسمت شده است كه در ادامه به شرح آنها پرداخته م ييم مفهوم همگرايتقس

مناسب  يارهايبه مع يابيبا هدف دست ،جوامع ياقتصادر تحوالت مباحث مربوط به توسعه يس

موجب  ،توسعه يزير مناسب برنامه يه الگوهايمناطق مختلف و ارا يسه وضع اقتصاديمقا يبرا

ن در ادامه، مباحث قبل و يهمچن. آنها شده است يو روند تكامل يرشد اقتصاد يالگوها يريگ شكل

مانند  يرشد اقتصاد يها ياز تئور يكند؟، تعداد يك اقتصاد رشد مين سؤال كه چرا يجواب ا

رشد  يتئور(درونزا  يرشد اقتصاد يو تئور) كيمدل رشد نئوكالس( 1سولو يرشد برونزا يتئور

رشد  يح چگونگيرشد، توض يها ين تئوريكه هدف ا. ندا هافتيوجود آمده و توسعه   به) ديجد

  . )Romer, 2006(فت ايشد  يشان را ميها است كه داده ييكشورها ياقتصاد

 يدارد ول يتر رشد اقتصاد ح هر چه كامليتوض يبرا يها و موانع تينكه مدل سولو محدوديبا ا

ن مدل يپس ا. است يرشد اقتصاد يح مبانيتوض يك چارچوب مؤثر و الزم برايرسد كه  يبه نظر م

از  يخاص يها يژگيدر مورد و ينش كليك بي يست ولين ينانه و منطقينكه به طور كامل واقع بيبا ا

                                                                                                                   
1. Solow 
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ن مطالعه يدر ا يراجع به رشد اقتصاد ييها پرداختن به پرسش يدهد و لذا برا يجهان را ارائه م

 يمشابه يها يژگيشود كه اگر همه اقتصادها و يان ميرشد، ب ين الگويدر ا. رسد يمناسب به نظر م

نسبت به  يشتريهستند، نرخ رشد ب يكمتر هيسرما ير كه دارايفق يداشته باشند، كشورها

ه يسرما يه، نرخ بازدهيسرما ينزول يچرا كه به علت وجود بازده. ثروتمند خواهند داشت يكشورها

جه رشد يثروتمند بوده و در نت يه در كشورهايسرما يشتر از نرخ بازدهير بيفق يدر اقتصادها

ن كشورها يسرانه در ب لذا اختالف درآمد. درا تجربه خواهند كر يشتريش درآمد سرانه بيتر و افزا عيسر

بلندمدت،  يك سطح تعادليج به يل به محو شدن در طول زمان داشته و درآمد سرانه آنها به تدريتما

   .)Solow, 1956, Swan, 1956; Barro &  Sala-i-Martin, 1995( همگرا خواهند شد

ن مدل، اگر يدر ا). Solow, 1956(ها است  كيمدل رشد نئوكالس يديمشخصه كل ،ييهمگرا

ك يت، به يگر تفاوت داشته باشند، در نهايكديه از يه درآمد سرانه و سرمايمناطق تنها در سطح اول

ل وفور يه، در مناطق ثروتمند، به دليسرما ينزول يبه علت بازده يعنيد، يخواهند رس يسطح تعادل

در . خواهد داشت ير نزوليآن مناطق سجه، نرخ رشد يافته و در نتيه كاهش يسرما يه، بازدهيسرما

 ير صعوديشتر آن، نرخ رشد آن مناطق سيب يه و بازدهير، به علت كمبود سرمايمقابل، مناطق فق

ن ين ايب يجه شكاف درآمديشوند، در نت يك سمت همگرا ميت به يرد و در نهايگ يبه خود م

ن مناطق رخ يا يبرا ييه همگرامسال يعنيل به محو شدن خواهد داشت، يزمان، تما يمناطق، در ط

ر باشد، شكاف يتر از نرخ رشد مناطق فق عياگر نرخ رشد مناطق ثروتمند سر يول .خواهد داد

ن مناطق يشود ا ين حالت است كه گفته ميابد، در اي يش ميزمان افزا ين مناطق در طيا يدرآمد

 .اند واگرا شده گريكدينسبت به 

، σييرا به همگرا يي، مفهوم همگرا)Barro & Salai-Martin, 1991(ن يمارت يبارو و ساال
 ي، دو مفهوم اصلσ ييو همگرا β ييهمگرااند،  م كردهيتقس 2يشرط ييو همگرا β1ييهمگرا

دن مناطق يرس يبتا چگونگ ييهمگرا. شوند يم يريگ اندازه يمتفاوت يارهايبوده و با مع ييهمگرا

دهد كه  يقرار م ين مساله را مورد بررسيبتا، ا ييهمگرا. كند يم ير به مناطق ثروتمند را بررسيفق

 يه آن در طين نرخ رشد درآمد سرانه و مقدار اوليب يا مناطق مختلف رابطه منفيكشورها  يا برايآ

، يبه طور تجرب). 1385پور،  يفروغ(ا نه؟ يشود  يزمان در روند تابع رشد آن مناطق مشاهده م

 :4ن زدير تخميبه شكل ز 3اده از تابع روندتوان با استف يبتا را م ييهمگرا

                            )1(     y� � µ � βt � u� 

                                                                                                                   
1. Beta Absolute Convergence 

2. Beta Conditional Convergence 

3. Trend function 
4
. Vogelsang (1998) 
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 σ ييا مناطق با هم همگراياز كشورها  يگروهتوان گفت  يز ميگما نيس ييدر مورد همگرا
  يعني. ابديزمان كاهش  يشان در ط درآمد سرانه) انسيوار( يخواهند داشت اگر پراكندگ

σ��T 
 σ ).Fallahi & Rodriguez, 2007(باشد  يم tدر زمان  yار يانحراف مع �σ، كه �

ا يبه مناطق  يين نوع همگرايا. بود يشرط ييتوسعه، مفهوم همگرا يياز همگرا يگريمفهوم د

به سمت سطح  ك سمت مشترك، بلكهينه به  يهمگرا شوند ول داد كه يمتفاوت اجازه م يكشورها

مناطق  يساختار يها يژگياست چراكه به و يشرط يين نوع همگرايا. 1دار درآمد بلندمدت خوديپا

 يدولت يها استيت، سي، نرخ رشد جمعيو تكنولوژ يشرفت فنيحات، سطح پيمانند تفاوت در ترج

است  يمناطقا يا مناطق نشانگر كشورها يكشورها  يساختار يها يژگيتفاوت در و. دارد يبستگ.. و 

دارش يكه روند رشد را از سطح پا ياست از شكاف يتابع يلذا رشد اقتصاد. دار متفاوتيبا سطوح پا

ش يدار بلندمدتش افزايد شكاف تابع روند از سطح پايبا ينم ييداشتن همگرا يبرا يعني. كند يجدا م

   .ميرا ثابت فرض كندار هر اقتصاد يالزم است كه سطح پا يشرط ،ييهمگرا يبررس يبراپس . ابدي

دار ياز حالت پا ي، عواملييهمگرا يبررس يكند كه اگر برا ي، اشاره م)Mankiw, 2003(و يمنك

 ييكنترل شوند، در آن صورت، اگر همگرا... و يشرفت فنيت، پيمانند نرخ پس انداز، نرخ رشد جمع

گما و يبتا، س ييعالوه بر همگرا ييالبته مفهوم همگرا. مشاهده شود از نوع مشروط خواهد بود

  . م شديز تقسين يگريم ديبه مفاه يشرط

                                                                                                                   
1. Sala-i-Martin,1996; Barro & Sala-i-Martin,1992; Mankiw et al,1992 
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-1870دوره  يافته طيدوازده كشور توسعه  GDP يها از داده) Baumol, 1986(بامول 

1979ن كشورها را در دوران يا ييبر همگرا يمبن يج قوياستفاده كرده و نتا ييهمگرا يبررس يبرا

و  1986بامول مورد انتقاد رومر در سال  يها افتهين يا. دوم مشاهده نمود يبعد از جنگ جهان

مشابه و  يكشورها يمنتخب بامول همگ يچرا كه كشورها. قرار گرفت 1988در سال  1دلونگ

ست شامل يبا يكه مطالعات م يكردند در حال يل ميم ييثروتمند بودند كه به سمت همگرا

مطالعه  يستيز باين نييبا درآمد پا يكشورها ييت همگرايوضع يعنيشد  يز ميناهمگون ن يكشورها

ز يافته نيدر حال توسعه و توسعه  يمورد مطالعه، شامل كشورها ياگر نمونه كشورها. شد يم

رتر يفق يكشورها يبرا يش متناسبيگرا يعني. رفت ين ميگر از بيد ييبر همگرا يج مبنيبود، نتا يم

سرانه  GDP يلذا پراكندگ. ا به آنها برسنديثروتمند رشد كنند  يكشورهاتر از  عيوجود نداشت كه سر

   ).Delong, 1988; Baumol & Wolff, 1988(به كاهش نداشت  يليزمان تما ين كشورها طيا

 يها يژگيط و ويكه شرا ييشود كه تنها كشورها يان مين شكل بيبد يقطب ييلذا مفهوم همگرا

 ين كشورهايبنابرا. زمان با هم همگرا خواهند شد يكسان باشد، طين شا هيط اوليآنها و شرا يساختار

توسعه  يگر و كشورهايدر حال توسعه از قطب د ي، كشورهاييك قطب همگراياز  OECDثروتمند 

ها به  ن قطبيندارد كه ا يزمان خواهند بود و لزوم يدر ط يياز همگرا يگريز متعلق به قطب ديافته نين

  ). Ben David, 1993; Galor, 1996; Canova & Market, 1995(شوند گر همگرا يكديسمت 

ح يز توضين ييهمگران نوع ياست كه ا يتصادف ييتحت عنوان همگرا يياز همگرا يگريمفهوم د

اثر موقت خواهند داشت و شوك وارده بر روند ) ير مورد بررسيمتغ( ytها بر روند  دهد كه شوك يم

رات يين تغيا يخواهد شد، ول ير مورد بررسيب و روند متغيش ر، هر چند سبب نوسان دريمتغ

به عبارت . خود باز خواهد گشت يعير به روند طبيمتغ ،يبوده و بعد از مدت زمان كوتاه يموقت

  ).Fallahi & Rodriguez, 2007( 2ستا باشديا ytوجود دارد اگر  يتصادف ييگر همگرايد

 يين حالت، همگرايروند ثابت را دنبال كند، در اك يپس اگر تفاوت درآمد سرانه كشورها  

توسط  ياديز يتجرب يكارها Carlino & Mills,1993.(3(ن كشورها وجود دارد يدر ب يتصادف

ا مورد يرا در مناطق مختلف دن يياقتصاددانان داخل و خارج از كشور صورت گرفته تا مساله همگرا

  .گردد ياز آنها اشاره م يآزمون قرار دهند كه در ادامه، به تعداد

 يا منطقه يزهاير سرريو تأث ياقتصاد ييهمگرا يتحت عنوان بررس يا مطالعه ،)1380(فرهمند 

انجام  1990-1976در دوره  يعضو سازمان كنفرانس اسالم ين كشورهايبر رشد درآمد سرانه در ب

                                                                                                                   
1. Delong 

  .مراجعه شود Bernard and Durlauf (1995)شتر به يمطالعه ب يبرا .٢

 .شود يپرداخته م ياسالم يدرآمد سرانه كشورها يبتا ييهمگرا ين مطالعه تنها به مطالعه و بررسيدر ا .٣
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درآمد  ييدر رشد و همگرااز مجاورت،  يناش يا منطقه يزهايدهد كه سرر يج نشان مينتا. داده است

  .  دارد يدار ير معنيتأث ياسالم يسرانه كشورها

 يها سال يعضو اوپك ط ين كشورهايگما و بتا بيس ييهمگرا يبه بررس ،)1385(پور  يفروغ

 ،يدرون كشور ييهمگرا يعني ،يين منظور سه نوع همگرايا يبرا. پردازد يم 2004- 1970

ج  نشان ينتا. رديگ يقرار م يمورد بررس ،يسرانه واقع GDPدر يو پراكندگ ين كشوريب ييهمگرا

سرعت . رديگ يد قرار مييعضو اوپك مورد تأ يدر درون كشورها ييه همگرايدهد كه فرض يم

 يسرانه كشورها GDP ين پراكندگيهمچن. برآورد شده است 043/0ز ين آنها نيدر ب ييهمگرا

  . دارد يزمان روند نزول يعضو اوپك در ط

ران يگاه ايو جا ييهمگرا يرا تحت عنوان تئور يا مطالعه ،)1385( يو مسعود يعراق يليخل

 يمتفاوت برا ييجهان، دو نقطه همگرا يدهد كه كل كشورها ين مقاله نشان ميا. اند انجام داده

 يران به سمت كشورهايرسد اقتصاد ا يكم درآمد دارند و به نظر م يثروتمند و كشورها يكشورها

  . كم درآمد همگرا شده است

 يط ياسالم يدر كشورها يانرژ يور بهره ييهمگرا يبه بررس ،)1387(و همكاران  يشميابر

له يكه به وس يج تجربينتا. اند پرداخته ييفضا يبه روش اقتصادسنج 1980 -2003دوره 

 ياسالم ياان كشورهيگما و بتا در ميس ييداللت بر همگرا ،ن زده شدهيتخم ييفضا ياقتصادسنج

  . دارد

 ييهمگرا يريگ از شكل ينابرابر يها و شاخص يزمان ير مدل سري، به تفس)1387( يرنجبر و علم

د ناخالص يتول ييه همگرايسوان، فرض - آنها در چارچوب مدل سولو . پرداختند -8Dگروه  يدر كشورها

فولر  -  يكيشه واحد ديآزمون ر( يزمان يسر يها ن منظور از مدليبد ،را آزمون كردن يسرانه واقع

از  يج حاكيدر جمع، نتا. استفاده كردند) يانس مقطعيو وار ينابرابر يها شاخص( يعيو توز) افتهيم يتعم

عضو  ين كشورهايب يكپارچگيجاد يآن در ا ين گروه و ناتوانيا ين كشورهايب يش ناهماهنگيافزا

 يبتا يي، همگرا)Barro & Salai – Martin, 1991; 1992; 1993(ن يمارت يبارو و ساال. باشد يم

، 1930- 1990دوره  يمنطقه ژاپن ط 47 ،1880 -1990دوره  يكا طيالت امريا 47درآمد سرانه 

 ييالت كانادايا 10ن يو همچن 1950 – 1990دوره  يط ييمنطقه از هشت كشور اروپا 90ييهمگرا

بر  يمبن يدر همه موارد، آنها مشاهدات قو. قرار دادند ي، را مورد بررس1961 -1991در دوره 

 ين مناطق در طيدرآمد سرانه ا ين پراكندگيهمچن. بلندمدت را مالحظه كردند يا منطقه ييهمگرا

مناطق مختلف به سمت  يين، سرعت همگرايعالوه بر ا. افته بوديوسته كاهش يزمان به طور پ

درصد در سال  2همانند بود و حدود  يا به طور قابل مالحظه) مطلق β يعني(خود  ين مليانگيم

   .برآورد شد
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شه واحد و يد كه نسبت به وجود ريجد ي، با ارائه روش)Vogelsang, 1998(وگلسنگ 

 يدهد، به مطالعه و بررس يرا به دست م يج قابل اعتماديحساس نبوده و نتا ياليسر يهمبستگ

پرداخته و كاهش  يپس از جنگ جهان يها با داده يدر هفت كشور صنعت GDPمتوسط نرخ رشد 

  .جه گرفته استيرا نت 1973معنادار نرخ رشد بعد از 

 در را GDP ييهمگرا وجود، )Vogelsang & Tomljanovich, 2002(چ يانويتامل و وگلسنگ

 استفاده وگلسنگ يشنهاديپ ياقتصادسنج مدل ز ازيآنها ن. اند كرده يبررس كايآمر مناطق كشور

 يقو ييهمگرا كه دهد يم نشان ن مطالعهيا جينتا. اند كرده لحاظ روند تابع در زين را شكست و كرده

  .دارد وجود كايآمر مناطق نيب

 يها استان نيب درآمد ييهمگرا، )Tomljanovich and Dejuan, 2005( خوانيچ و ديانويتامل

آنها  كه يمدل. اند كرده مطالعه يساختار شكست يبررس با 1926 - 1996 يها سال در را كانادا

 يواقع ييهمگرا كه دهد يم نشان جينتا. است استوار وگلسنگ يشنهاديپ مدل بر اند كرده استفاده

   .دارد وجود درآمد در يتوجه قابل تفاوت هنوز اما، است افتاده اتفاق مناطق شتريب در ياقتصاد

 نوع ييهمگرا دولت فدرال در يمال يها كمك نقش يبررس به ،)Rodriguez, 2006(گز يرودر

 ياقتصادسنج مدل از يو. است پرداخته 1926 -1999 يها سال نيب كانادا استان 10 يبرا بتا

 نشان او مطالعه جينتا. است كرده استفاده چ و وگلسنگيانويتامل از مطالعه و وگلسنگ يشنهاديپ

   .ندارند كانادا يها استان ييهمگرا در يا كننده نييتع دولت فدرال نقش يمال يها كمك دهد يم

درآمد  ييهمگرا"تحت عنوان  يا  ، مطالعه)Guetat & Serranito, 2007(تو يگوتات و سران

مطلق را با روش  ييو همگرا يشرط ييآنها همگرا. انجام دادند "MENAعضو  ين كشورهايسرانه ب

2مرزاهستون و س يها با استفاده از داده 1شه واحد پانليآزمون ر يتايپانل د
ج ينتا. آزمون كردند 

با  يحت 1960 – 2000دوره  يمنا، ط ياكثر كشورها يمطلق را برا ييه همگرايدست آمده، فرض به

هم كه از روش  يشرط ييه همگرايفرض. كند يها، رد نم هيشه واحد فرضيلحاظ شكست در آزمون ر

   .ن گروه، رد نشديا ياز كشورها يقسمت مهم يآزمون آن استفاده شد، برا يتا برايپانل د

ا يعضو منا همگرا هستند  يدرآمد سرانه كشورها"تحت عنوان  يا مطالعه، )2010( 3يالنجييو  يتونال

 يبرا )Chong et al, 2008(آنها از روش چونگ و همكاران . انجام دادند 1950 – 2006دوره  يط "واگرا؟

 ييشده واگرا يبررس يعضو منا در دوره زمان يجه گرفتند كه اكثر كشورهاياستفاده كرده و نت ييآزمون همگرا

  .را تجربه كردند

                                                                                                                   
1. A Panel unit root approach 

2. Heston & Summers 

3. Tunali & Yilanci 
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 ييكشورها يبرا ييبتا است، لذا اگر همگرا ييهمگرا يق بررسين مطالعه، هدف تحقيدر ا

 ييهمگرا يست به بررسيبا يهستند، آنگاه م يان مشابهيساختار و بن يشد كه دارا يم يبررس

هر  ييشدند و همگرا يم ميبه چند بخش تقس ياسالم يكشورها يعنيشد،  يپرداخته م يشرط

  . شد يم يبودند بررس يمشابه يساختارها يگروه از كشورها كه دارا

  

  يمتدولوژ. 3

ا كشورها از ين مناطق و يب ييهمگرا يدر اغلب مطالعات مربوط به بررس 1990تا اواسط دهه 

به  1990از اواسط دهه  اما. ديگرد ياستفاده م يمقطع يها بر داده يمبتن ياقتصادسنج يها روش

ز توسعه ين 1ره ماركوفيزنج يها ليتا و تحليپانل د يها و روش يزمان يد سريجد يها بعد روش

، يجه مطالعات قبليبعدها در نت. مورد استفاده قرار گرفتند ييمطالعه همگرا يدا كردند و برايپ

ر به يرا در روند متغ يساختار يها شكست يوجود آمد كه امكان بررس  ز بهين يگريد يها روش

ك نقطه ين ييتع يابزارها را برا يها، روش وگلسنگ است كه برخ ن روشياز جمله ا. داد يمحقق م

 يسرانه كشورها GDP يبتا ييهمگرا يبررس ين مطالعه، برايدر ا. كند يشكست درونزا فراهم م

د ياستفاده خواهد گرد ي، با لحاظ كردن شكست ساختاريزمان يسر ياز روش اقتصادسنج ،يالماس

ج ين است كه نتاين روش اينقطه قوت ا. ارائه شده است) Vogelsang, 1998(كه توسط وگلسنگ 

رها انباشته از درجه صفر باشند و يرها حساس نبوده و چه متغيمتغ ييايا ناپاي يياي، به پايبرآورد

شه واحد در يا عدم وجود ريپس وجود . جاد نخواهد كرديج ايدر نتا يك تفاوتيچه انباشته از درجه 

u� ز يجاد نخواهد كرد كه در واقع نقطه تماين ايدر تخم يرييتغ 2ين وجود خودهمبستگيو همچن

  . رود يز به شمار ميمدل ن يو مشخصه اصل

 ير نابرابرينشانگر متغ �yكه  شود ياستفاده م) 1معادله (از تابع روند  ييهمگرا يبررس يبرا

سرانه  ين درآمدهايانگيبه صورت نسبت درآمد سرانه هر كشور به متوان  يمر را ين متغيا .باشد يم

ف يتعر ين كشور گروه مورد بررسيا نسبت به درآمد سرانه ثروتمندتري يمورد بررس يكشورها

تم نسبت درآمد سرانه هر كشور نسبت ياز لگار يمحاسبه شاخص نابرابر يق براين تحقيدر ا 3.نمود

                                                                                                                   
1. Markov Chain 

 ytن يب يجاد خودهمبستگين موضوع سبب ايدارد و ا يش بستگيپ يها سال يدرآمد هر سال قطعاً به درآمدها .٢

وجود ندارد  GDP ييايمساله پا يبر رو ين اجماع كليهمچن .خواهد شد... و ut-1و  utن يجه بيدر نت... و yt-1و 

  .كند ينمجاد يما ا يها نيدر تخم يشكلرها ميمتغ ين مسأله و مسأله همبستگيكه با استفاده از مدل وگلسنگ ا
 يتوان به عنوان شاخص نابرابر يز مين درآمدها نيانگيقابل ذكر است كه از اختالف درآمد سرانه كشور و م. ٣

 .استفاده كرد
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محاسبه  يعني ين نرمال سازيا. استفاده شده است يمورد بررس يبه متوسط درآمد سرانه كشورها

 يها دهد تا اثر شوك ين امكان را ميسرانه كشور بر درآمد متوسط كشورها به ما ا درآمدنسبت 

روند درآمد سرانه كشور  ير قرار داده حذف كرده و فقط روين كشورها را تحت تأثيكه همه ا يجهان

 ). Lee and Chang, 2009(م يمورد نظر متمركز شو

 جز �uو  �yه ينشانگر مقدار اول µدر طول زمان،  �yانگر متوسط نرخ رشد يب β  ن حاليدر ع

د مناطق با يكند كه با يادعا م  βيياشاره شد همگراطور كه همان .باشد ين صفر ميانگياخالل با م

GDP با  ينسبت به كشورها يسرانه باال، رشد كندترGDP  سرانه كم داشته باشند تا در بلندمدت

 يد نرخ رشد منفيه در آن مثبت است باياول ytكه  يا منطقه يعني. همگرا شوند ،ك سطحيبه 

با توجه . د نرخ رشد مثبت داشته باشديبا ،است يآن منفه ياول ytكه مقدار  يا داشته باشد و منطقه

�yن مطالعه از معادله ينكه در ايبه ا �  µ � β t � u� ا�شود لذا بر  ياستفاده م يساز مدل ي

0βديآنگاه با هست، 0> µ اگر ،بتا يياساس مفهوم همگرا 
برقرار باشد و  ييگردد تا همگرا 

  . بالعكس

ح يتواند صح ياد نميمعمول ز يها با استفاده از روش µ و β ين پارامترهايه بر تخمين تكيهمچن

 يبرا. ن را با خطا مواجه كنديهمبسته باشد و تخم ياليممكن است به طور سر �uباشد، چراكه 

 )Vogelsang, 1998(وگلسنگ  يشنهادين پارامترها از مدل پين ايجاد خطا در تخمياز ا يريجلوگ

ا عدم وجود يزند و وجود  ين ميون ساده تخميرا در دو رگرس µ و βمأ يشود كه مستق ياستفاده م

مدل  يز و مشخصه اصلينقطه تما ،در واقع. جاد نخواهد كردين ايدر تخم يرييتغ �uشه واحد در ير

 يرهايدر متغ يك نقطه شكست ساختارين حال مدل امكان داشتن يدر ع. رود يز به شمار مين

 :ديآ ير در ميبه شكل ز ين مدل مورد بررسيبنابرا. كند يفراهم م، به شكل درونزا، را يمورد بررس

)2( y� � µ�DU�� � β�DT�� � µ�DU�� � β�DT�� � u�                 

بوده و به ب يوجود شكست در عرض از مبدا و ش يبرا يمجاز يرهاينشانگر متغ DTو   DUكه

  :شوند يف مير تعريشكل ز

= DU��   اگرt � TB   اي 0  DU�� tاگر    � 	 TB  وDU�� �    اگرt 	 TB   ا ي  =  DU��  

t   اگر   � TB.  

DT�� � t اگر t � TB اي=   DT�� اگرt 	 TB و DT�� � t � TB  اگرt 	 TB اي=  DT��   اگر

t � TB.  ،كه درآنTB  روند تابع يفت در پارامترهايا شيزمان شكستy�    بوده و با استفاده از

��µها اگر  نيدر تخم .شود ين زده ميها تخم داده 	 ن ياسرانه  درآمد ن است كهيباشد، نشانگر ا 0

��µ  و اگر  ،باالتر از مقدار متوسط بوده است ،در زمان مبدأi كشور  
 ن است كه يباشد، نشانگر ا0

نشانگر نرخ رشد  �βضمنا . تر از مقدار متوسط بوده است نييااول دوره، پدر  i درآمد سرانه كشور
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به   ztونيون دوم  با نام رگرسيرگرس. باشد ينشانگر نرخ رشد بعد از شكست م  �βو  قبل از شكست

  :گردد يف مير تعريشكل ز

z� � µ�DT�� � β�SDT�� � µ�DT�� � β�SDT�� � S�                                         (3)  
z� نشانگر∑ y��

� � ��SDTو    � ∑ DT���
�Sو  � � � ∑ u��

� � iيبرا   � ون از ين رگرسيكه ا   1،2

ه يآزمون فرض يبرا tنشانگر آماره  tz و tyاگر . دست آمده است به �y ريمتغ 1يا بخشي يجمع جزئ

ل شده يتعد tوگلسنگ دو آماره ف شوند، يتعر zو  yون يرگرس يپارامترها يبر معنادار يصفر مبن

Tل شده به صورت يتعد ty آماره ،yt ونيرگرس يبرا كند كه يم يمعرف
$
%  t Tباشد كه در آن  يم   

 ل شده به صورت يتعد tz آماره ،ztون يرگرس يبرا. باشد يتعداد مشاهدات م

t � PS� � T
'$
%  t(  exp,�bJ�/كه در آن 2باشد يمb  ك مقدار ثابت و يJ� � T0� 1
Wald  ريون زيدر رگرس c= c =c=.…=آزمون  يبرا Waldآماره اما  باشد و يم 7آماره6

  :گردد  يمحاسبه م

  y� � µ�DU�� � β�DT�� � µ�DU�� � β�DT�� � ∑ c�9
� � t� � u�                         (4 ) 

به صورت    Jtآماره كه 
RSS<0RSSJ

RSSJ
مانده يمجموع مجذورات باق  RSS ،شود يمحاسبه م  

 يطور bعدد ثابت . باشد يم )4(ون يمانده رگرسيمجموع مجذورات باق  RSSJاست و  )2(ون يرگرس

ر يشه واحد هستند با مقادير يپسماند دارا يكه اجزا يحالت يبرا يبحرانر يشود كه مقاد يانتخاب م

انباشته از  uكه  يچه هنگام t-PStپس . گردد يكيستا هستند يكه پسماندها ا يدر حالت يبحران

-tدر فرمول  b( 3خواهد بود يكسانير يمقاد يك باشد و چه انباشته از درجه صفر باشد دارايدرجه 

PSt  اگر ). خواهد شد يژگين ويسبب اb =  اثر ،باشدJt  رود و  ين مياز بt-PSt كه  يزمان يبراu 

  ). 1998 ،وگلسنگ(متفاوت خواهد بود  ،كه انباشته از درجه صفر يك باشد با زمانيانباشته از درجه 

) شود ين زده ميها تخم در نظر گرفته شده و توسط دادهكه نامعلوم (ن نقطه شكست يتخم يبرا

شكست در  يتمام نقاط ممكنه برا يرا برا )2(ون يابتدا رگرس. ر استفاده نمودياز روش زتوان  يم

Tb محدوده 
*،  Tb

*
+1 ، … ، T- Tb

تك تك آنها محاسبه  يرا برا) w(برآورد كرده و آماره والد   *

wAن يتر بزرگ يكه دارا يا كرده و نقطه T0� گردد يباشد، به عنوان نقطه شكست انتخاب م يم .

دوره مورد  يا انتهايابتدا  يكيكه در نزد ياز داشتن نقطه شكست يريجلوگ ين حال برايعدر 

                                                                                                                   
1. partial sum 

٢. t-PSt نام tz تعديل شده است. 

داشته باشد به علت خطي بودن  ytيك تابع تك متغيره است لذا هر ويژگي كه  yt=µ+βt+utچون تابع روند  .٣

 .ها را خواهد داشت  نيز همان ويژگي utتابع 
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λTقرار دارد يبررس 
 Tb1 
 ,1 � λ/T   ردد، كه گ يانتخاب مλ هاست  از داده ينشانگر درصد

 يآماره والد فوق، آماره مورد استفاده برا. 1شوند ين نقطه شكست كنار گذاشته ميند تخميكه از فرا

�Cµه  يآزمون جفت فرض يعني يه عدم وجود شكست ساختاريآزمون فرض � µ�β� � β�
D ن دو ياست كه ا

 . است ير مورد بررسيدر روند متغ يه داللت بر نبود شكست ساختاريفرض

ن آماره يتر بزرگ ياست كه دارا ين زده شده همان نقطه شكستيتخم يخ شكست ساختاريتار

W  ،ن يب يدار يتفاوت معن يعنياستµ�  وµ�  نيو بβ�  وβ� ن يگر ا انيوجود داشته باشد كه ب

ن عرض از مبدأ و يشده و ب ير مطالعه دچار شكست ساختارين نقطه، روند متغيمطلب است كه در ا

ز نشانگر تعداد مشاهدات ين  T. وجود دارد يدار ين نقطه، تفاوت معنيب روند در قبل و بعد از ايش

  ).Fallahi & Rodriguez, 2007( باشد يم

  

  يج تجربيها و نتا شرح داده. 4

گاه بانك يمستخرج از پا 20002سرانه به دالر ثابت  GDPمربوط به  يها ن مطالعه از دادهيدر ا 

3، 2008 يجهان
WDI رانيشامل ا يكشور اسالم 24 ،مورد مطالعه يكشورها 4.استفاده شده است، 

 ،تونس ،5نيبن ،بنگالدش ،ريالجزا ،هيسور ،سودان ،پاكستان ،عمان ،هيجرين ،يمالز ،ياندونز ،مصر

بوده و  6انيجر و گوين ،توگو ،نافاسويبورك ،رالئونيس ،سنگال ،يتانيمور ،چاد ،مراكش ،گابن ،كامرون

   7.باشد يم 1965 – 2006 يمورد بررس يها سال

استفاده  GAUSSن مطالعه از نرم افزار ين مدل به كار رفته در ايبرآورد و تخم ين برايهمچن

نشان داده  y E با  ياسالم يو متوسط درآمد سرانه كشورها yiدرآمد سرانه هر كشور با . شده است

ن درآمد يانگين درآمد سرانه هر كشور با مقدار ميتفاوت ب يمحاسبه شاخص نابرابر يشده و برا

�y صورت به ياسالم يسرانه كشورها � ln,y�� yG⁄ مطالعه، ن ين در ايبنابرا. گردد يمحاسبه م  /

                                                                                                                   
 .شود گفته مي trimmingبه اينكار  اصطالحاً .١

2. GDP per capita (constant 2000 US$) 

3. World development indicators 2008 

هاي ثابت هر كشور  برحسب واحد پول محلي به قيمت GDPبه جاي  2000سرانه به دالر ثابت  GDPانتخاب . 4

� �yصورت   ها به به اين دليل است كه داده ln  , IE يعني لگاريتم نسبت درآمد سرانه هر كشور به متوسط  / 

هاي  شوند، لذا به دليل محاسبه متوسط درآمد سرانه كشورها در سال درآمد كشورها تعريف و وارد مدل مي

  . ز واحد پول محلي هر كشور استفاده نمودتوان ا مختلف، نمي
5. Benin 

6. Guyana 

  .دسترسي به آمار و اطالعات مي باشد ،دليل انتخاب كشورهاي فوق. ٧
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 ين معناست كه درآمد سرانه هر كشور به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه كشورهايبه ا ييهمگرا

-tدست آمده با استفاده از آماره  ج بهيب نشانگر نتاي، به ترت3تا  1جداول  1.كند يحركت م ياسالم

PSt ح يبدون تصحJT  و t-PStح ي، با تصحJT ن آماره يو همچنT
-

ty نقطه شكست برآورد . است

   . آورده شده است 3تا  1شده بر اساس روش وگلسنگ در ستون آخر جداول 

-tآماره  .است ztون يو نقطه شكست با استفاده از رگرس βو µ يها نياز تخم يگزارش 1جدول 

PSt ح يبدون تصحJT  در دو سطر آخر  ير بحرانيداخل پارانتز و مقاد ينيب تخمين هر ضرييز پاين

بجز دو كشور   µ1ن يشود كه تخم ين جدول، مشاهده ميج ايبر اساس نتا. جدول آورده شده است

دهنده وجود  مخالف صفر است، كه نشان  يكشورها از لحاظ آمار يتمام يبنگالدش و توگو برا

 1965در سال  ياسالم ين درآمد سرانه كشورها و سطح متوسط درآمد سرانه كشورهايب ينابرابر

ن مطلب است كه اكثر كشورها بجز چاد و توگو، قبل از نقطه يا ياين جدول، گويهمچن. باشد يم

در دوره . اند همگرا شده ياسالم ي، به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه كشورهايشكست ساختار

 يهاجر از متوسط درآمد سرانه كشوريو ن ي، مالزياندونز ي، كشورهايبعد از شكست ساختار

كه قبل از  يياست كه كشورها ين در حاليا. اند را تجربه كرده ييفاصله گرفته و واگرا ياسالم

ل شده يدادند، بعد از شكست به سمت روند متوسط درآمد سرانه متما يرا نشان م ييشكست، واگرا

  . شوند يو با آن همگرا م

ن آماره يم چراكه در تخميداشته باشد دقت الزم را ين جدول بايج ايالبته هنگام استفاده از نتا

t-PSt ح يبدون تصحJT رها يمتغ ييستايرها وجود دارد و چون ايمتغ ييستايبر ا يمبن يفرض ضمن

ج ينتا 2جدول .باشد ياط ميت احتيازمند رعايج نين نتاير ايقرار نگرفته است، لذا تفس يمورد بررس

ب يهمانند ضرا ينيب تخميضرا. دهد ينشان م  JTح يرا با تصح t-PStن آماره يدست آمده از تخم  به

 5در سطح  t-PStن جدول، آماره يدر ا. اند تر شده ها كوچك باشد، اما آماره يم 2جدول  ينيتخم

  . ب گزارش شده استير هر ضريدرصد داخل پرانتز ز 10درصد و
را بعد از  ييكه واگرا ييرا قبل از شكست و كشورها ييكه واگرا ييز كشورهاين جدول نيدر ا

ها، تعداد  تر شدن آماره باشد، اما به علت كوچك  يم 1ج جدول يدهند همانند نتا يشكست نشان م
دهد كه  ين نشان ميهمچن 2جدول. اند خود را از دست داده يآمار يب، معنادارياز ضرا يشتريب

ت در دوره قبل از نقطه شكست نسبت به دوره بعد از شكس ييهمگرا يبرا يشتريشواهد ب
Tن آمارهيج تخمي،نتا 3در جدول .وجود دارد يساختار

-1/2 
ty  ج ين نتايبر اساس ا. آورده شده است

را  يياند، بجز چاد كه واگرا ن گروه كشورها همگرا شدهيانگياكثر كشورها قبل از شكست به سمت م

                                                                                                                   
الزم به يادآوري است كه چون هدف اصلي اين مقاله، مطالعه همگرايي از نوع بتاست، لذا به بررسي همگرايي  .١

در عين حال اگرچه داده هاي مورد استفاده به . واحد پرداخته نشده استتصادفي با استفاده از آزمون هاي ريشه 

شكل سري زماني است ولي چون روش وگلسنگ نسبت به ايستايي و ناايستايي متغير سري زماني حساس نيست 

  .فلذا نتايج به دست آمده غير جعلي بوده و داراي اعتبار علمي خواهند بود
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ن در يو ادهد  يرا نشان م ييز تنها كشور كامرون واگرايبعد از نقطه شكست ن. تجربه كرده است
. افته استيدهند، بعد از شكست كاهش  يرا نشان م ييكه همگرا يياست كه تعداد كشورها يحال

گز يمورد استفاده رودر يرا با استفاده از نمادها 3تا  1ج جداول ياز نتا يا ، خالصه4جدول 
)Rodriguez, 2006 (ن جدول عالمت يدر ا .دهد ينشان مC بتا يينشانگر وجود همگرا-

Convergence) β( ن است كه ين حال نشانگر ايبوده و در عµ  وβ معنادار  ياز لحاظ آمار
. دار استيب معنياز ضرا يكين تفاوت كه تنها يبتا است، با ا ييز عالمت همگراين c. هستند

از  يكيتنها  يعني dدارند و  يب معنيهر دو ضر يعني D. نشان داده شده است dو  Dبا  ييواگرا
با استفاده از  يجه قابل استناديچ نتين مطلب است كه هيگر ا انيز بين U. دار است يمعن بيضرا

ا ي ييدار نبوده و نسبت به همگرا يمعن يب از لحاظ آماريضرا يعني. امده استيدست ن جداول به
  . توان اظهار نظر كرد ين كشورها نميبتا در مورد ا ييواگرا

اكثر  يبتا ييطور آشكار همگرا مدل است، به يها نيخماز ت يا ز كه خالصهين جدول نيدر ا
شود، بجز چاد و توگو  يده ميد ياسالم يبه سمت متوسط درآمد سرانه كشورها ياسالم يكشورها
را  يمنف ييجر واگرايمثبت و ن ييواگرا يو مالز يرا قبل از شكست و كامرون، اندونز ييكه واگرا

فاصله خود را از متوسط  يو مالز يكامرون، اندونز يكشورها يعني. اند بعد از شكست تجربه كرده
شتر بر يخود، توجه ب ياقتصاد يها تيش ظرفير افزاينظ يلي، با دالياسالم يدرآمد سرانه كشورها

ش سهم يو افزا) R&D(ق و توسعه يبر تحق ياز درآمد مل يشتريو اختصاص سهم ب يه انسانيسرما
  .اند ش دادهيافزا... و  يبخش خصوص
را  ياسالم ياز متوسط درآمد سرانه كشورها ييكه واگرا ييق، كشورهاين تحقيج ايطبق نتا

 GDPر باالتر يكه به سمت مقاد ييكشورها: م كرديتوان به دو گروه تقس يدهند را مينشان م
سرانه سوق  GDPر كمتر يبه سمت مقاد يي، و كشورهايو مالز ياند مانند اندونز سرانه واگرا شده

 ييكشورها يجر و حتير نينظ ييكشورها يبرا ياستيس يها هيلذا توص 1.جرياند، مانند ن كرده دايپ
ن است كه با توجه به يران، اياند مانند ا ن گروه از كشورها همگرا شدهيكه به سمت متوسط درآمد ا

ن كشورها از ي، و فاصله گرفتن درآمد ايو اندونز يمانند مالز ييدرآمد سرانه كشورها ير صعوديس
ن كشورها در جهت يات ايز از تجربين ياسالم يه كشورهاي، بقياسالم يمتوسط درآمد سرانه كشورها

  . ش دهندين كشورها افزايكشورشان استفاده نموده و تعامالت و ارتباطات خود را با ا يرشد اقتصاد
   

                                                                                                                   
 .نشان شدن اين نكته كمال تشكر را داريماز داور محترم براي خاطر . ١
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و   Jtح يبدون تصح t-PStو آماره   ztون يبه دست آمده از رگرس يج تجربينتا .1جدول 

  1.ن نقطه شكستيتخم

 
µ1 Β1 µ2 β2 Tb 

Algeria -0.394** 3.148** -0.021 0.74 1986 
t-ratio (-8.701) (6.715) (-0.252) (0.893) 

 
Bangladesh -0.335 2.489 -0.57** 1.805** 1971 
  (-0.976) (0.271) (-9.567) (5.578) 

 
Benin -0.064** 0.106 -0.151** 1.296** 1988 
  (-3.074) (0.533) (-3.045) (2.384) 

 
BurkinaFaso -0.383** 1.132** -0.165** 2.889** 1991 
  (-31.194) (10.608) (-3.768) (5.011) 

 
Cameroon -0.374** 3.494** -0.038 0.783 1989 

 
(-6.033) (6.080) (-0.226) (0.399) 

 
Chad -0.134* -0.917** -0.237 5.253* 2000 

 
(-1.986) (-1.996) (-0.191) 0.946) ( 

 
Egypt -0.761** 1.002 -0.319** 2.418** 1976 

 
(-11.959) (0.915) (-10.567) (12.507) 

 
Gabon -0.541** 9.929** 0.434** -0.805** 1977 

 
(-3.737) (4.257) (5.381) (-1.505) 

 
Guyana -0.225** 1.449* -0.463** 3.119** 1982 
  (-3.259) (1.715) (-5.978) (4.974) 

 
Indonesia -1.203** 4.829** 0.265** 2.268 1997 

 
(-86.656) (47.506) (2.065) (0.818) 

 
Iran -0.491** 7.857** -0.176** 1.054** 1978 

 
(-2.801) (2.964) (-1.553) (1.35) 

 
Malaysia -1.115** 4.113** 0.171* 2.308* 1993 

 
(-35.356) (15.955) (1.144) (1.018) 

 
Mauritania 0.040* -0.466** -0.078 1.869 2002 

 
(2.166) (-3.896) (-0.118) (0.065) 

 
Morocco -0.585** 3.025** -0.155** 1.499** 1980 

 
(-13.582) (5.192) (-4.188) (5.440) 

 
Niger 0.285** -2.611** -0.448** -0.561 1991 

 
(6.492) (-6.84) (-2.86) (-0.272) 

 
Nigeria -0.348** 3.96** -0.189** 0.852* 1980 

 
(-4.222) (3.550) (-2.67) (1.615) 

 
Oman -2.097* 32.645 -0.386** 2.684** 1968 

 
(-1.893) (0.71) (-5.465) (7.637) 

 
Pakistan -0.618** 2.059** -0.016 1.477** 1984 

 
(-21.986) (6.536) (-0.388) (4.084) 

 
Senegal 0.026** -0.762** -0.258** 1.6** 1993 

 
(2.815) (-10.28) (-6.01) (2.453) 

 
SierraLeone 0.158* -0.273 -0.92* 10.269 1996 

 
(1.896) (-0.436) (-1.44) (0.821) 

 
Sudan -0.43** 0.947* -0.51** 2.844** 1984 

 
(-8.482) (1.668) (-6.948) (4.361) 

 
Syrian -0.681** 5.048** -0.049 1.82** 1983 

 
(-12.82) (8.11) (-0.724) (3.164) 

 
Togo 0.065 1.285** 0.096** -0.765** 1981 

 
(1.156) (1.769) (1.726) (-1.774) 

 
Tunisia -0.909** 4.857** -0.291** 2.610** 1981 

 
(-17.516) (7.28) (-5.697) (6.587) 

 
 0.936_+ 1.140_+ 1.330_+ 1.570_+ %10مقادير بحراني در سطح 

 1.270_+ 1.500_+ 1.760_+ 2.190_+ % 5مقادير بحراني در سطح  
 

 به ترتيب است% 10و % 5نشانگر معني داري ضرايب در سطوح  *و **

  

                                                                                                                   
 .باشند يم )Vogelsoang, 1998(برگرفته از وگلسنگ  ير بحرانيمقاد. ١
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، Jtح يبا استفاده از تصح t-PStو آماره  ztون يبه دست آمده از رگرس يج تجربينتا .2جدول 

  .ن نقطه شكستيو تخم
DU1 DT1 DU2 DT2 

Country µ1 β 1 µ2 β2 Tb 

Algeria -0.394* 3.148 -0.021 0.74 1986 

t  5%  (-1.364) (0.023) (0.000) 0.004  

10% (-1.80) (0.124) (-0.001) (0.018) 

Bangladesh -0.335 2.489 -0.57 1.805 1971 

t 5% (-0.003) (0.000) (0.000) (0.000) 

10% (-0.008) (0.000) (0.000) (0.000) 

Benin -0.064* 0.106 -0.151 1.296 1988 

t  5% (-1.714) (0.089) (-0.294) (0.431) 

10% (-1.87) (0.151) (-0.541) (0.697) 

BurkinaFaso -0.383** 1.132** -0.165** 2.889** 1991 

t  5% (-24.659) (5.173) (-1.47) (2.519) 

10% (-25.541) (6.393) (-1.88) (3.054) 

Cameroon -0.374 3.494   -0.038 0.783 1989 

t  5% (-0.193) (0.00) (0.00) (0.00) 

10% (-0.322) (0.004) (0.00) (0.00) 

Chad -0.134* -0.917 -0.237 5.253 2000 

t  5% (-0.897) (-0.176) (-0.008) (0.013) 

10% (-1.610) (-0.36) (-0.018) (0.026) 

Egypt -0.761* 1.002 -0.319 2.418 1976 

t  5% (-1.614) (0.000) (0.000) (0.002) 

10% (-0.958) (0.002) (-0.002) (0.024) 

Gabon -0.541* 9.929 0.434 -0.805 1977 

t  5% (-1.366) (0.197) (0.096) (-0.079) 

10% (-1.588) (0.487) (0.274) (-0.181) 

Guyana -0.225 1.449 -0.463 3.119 1982 

t  5% (-0.148) (0.000) (0.000) (0.001) 

10% (-0.235) (0.002) (-0.001) (0.007) 

Indonesia -1.203** 4.829 0.265* 2.268 1997 

t  5% (-6.94) (0.021) (1.200) (0.601) 

10% (-10.123) (0.206) (0.991) (0.904) 

Iran -0.491 7.857 -0.176 1.054 1978 

t  5% (-0.494) (0.015) (-0.001) (0.008) 

10% (-0.640) (0.070) (-0.009) (0.035) 

Malaysia -1.115** 4.113 0.171 2.308* 1993 

t  5% (-9.078) (0.251) (0.005) (0.909) 

10% (-11.125) (0.853) (0.020) (0.951) 

Mauritania 0.040 -0.466 -0.078 1.869 2002 

t  5% (0.897) (-0.264) (-0.003) (0.005) 

10% (1.023) (-0.583) (-0.009) (0.010) 

Morocco -0.585** 3.025 -0.155 1.499* 1980 



  1391ـ سال دوازدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان  )رشد و توسعه پايدار( فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 

 

187

DU1 DT1 DU2 DT2 

Country µ1 β 1 µ2 β2 Tb 

t  5% (-7.241) (0.760) (-0.338) (0.863) 

10% (-7.955) (1.339) (-0.651) (1.4466) 

Niger 0.285** -2.611* -0.448* -0.561 1991 

t  5% (3.734) (-1.262) (-0.912) (-0.054) 

10% (4.056) (-2.077 ) (-1.257) (-0.085) 

Nigeria -0.348 3.960 -0.189 0.852 1980 

t  5% (-0.274) (0.001 ) (0.000) (0.001) 

10% (-0.413) (0.010 ) (-0.001) (0.005) 

Oman -2.097 32.645 -0.386 2.684** 1968 

t  5% (-0.945) (0.085 ) (-0.339) (1.000) 

10% (-1.049) (0.159 ) (-0.700) (1.768) 

Pakistan -0.618 2.059 -0.016 1.477 1984 

t  5% (-0.172) (0.000 ) (0.000) (0.000) 

10% (-0.356) (0.000 ) (0.000) (0.000) 

Senegal 0.026** -0.762** -0.258** 1.600** 1993 

t  5% (2.469) (-6.881 ) (-3.551) (1.670) 

10% (2.518) (-7.745 ) (-4.074) (1.860) 

SierraLeone 0.158 -0.273 -0.920 10.269 1996 

t  5% (0.034) (0.000 ) (0.000) (0.000) 

10% (0.062) (0.000 ) (0.000) (0.000) 

Sudan -0.430** 0.947 -0.510 2.844 1984 

t  5% (-4.479) (0.237 ) (-0.539) (0.673) 

10% (-4.927) (0.421 ) (-1.051) (1.137) 

Syrian -0.681** 5.048 -0.049 1.820 1983 

t  5% (-4.722) (0.384 ) (-0.013) (0.170) 

10% (-5.482) (0.943 ) (-0.038) (0.386) 

Togo 0.065* 1.285 0.096 -0.765 1981 

t  5% (0.993) (0.861 ) (0.671) (-0.890) 

10% (1.946) (1.064 ) (0.859) (-1.079) 

Tunisia -0.909** 4.857 -0.291** 2.610 1981 

t  5% (-2.308) (0.015 ) (-0.002) (0.018) 

10% (-3.125) (0.092 ) (-0.014) (0.092) 

مقادير بحراني در 

 %10سطح 
+_1.570 +_1.330 +_1.140 +_0.936   

مقادير بحراني در 

 %5سطح 
+_2.190 +_1.760 +_1.500 +_1.270   

 .ب استيبه ترت% 10و % 5ب در سطوح يضرا يدار ينشانگر معن *و  **    
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Tوآماره   ytون يبه دست آمده با استفاده از رگرس يج تجربينتا .3ل جدو
-1/2

 ty ن يو تخم

  .نقطه شكست

  µ1 Β1 µ2 β2 Tb 

Algeria -0.371** 2.838** 0.009 0.687 1986 

t-ratio  (-2.189)  (2.199)  (0.052)  (0.461) 

Bangladesh -0.269** -0.032 -0.565** 1.883** 1971 

   (-1.055)  (-0.006)  (-5.437)  (3.736) 

Benin -0.064 0.114 -0.150 1.261* 1988 

   (-0.822)  (0.210)  (-1.650)  (1.502) 

BurkinaFaso -0.381** 1.114** -0.161 2.828** 1991 

   (-5.86)  (2.747)  (-1.803)  (2.884) 

Cameroon -0.344** 3.201** 0.006 0.482* 1989 

 (-1.519)  (2.101)  (2.022)  (1.577) 

Chad -0.146* -0.798 -0.463 10.048 2000 

 (-0.682)  (-0.767)  (-0.766)  (0.648) 

Egypt -0.790** 1.699 -0.345** 2.541** 1976 

 (-5.715)  (0.904)  (-4.104)  (5.361) 

Gabon -0.539** 9.909** 0.434** -0.807 1977 

 (-1.657)  (2.419)  (2.062)  (-0.658) 

Guyana -0.194** 0.961 -0.369* 2.620** 1982 

   (-0.894)  (0.479)  (-2.128)  (2.011) 

Indonesia -1.210** 4.886** 0.218 3.077 1997 

 (-20.191)  (15.887)  (1.785)  (1.417) 

Iran -0.419** 6.380 -0.128 0.966 1978 

 (-1.123)  (1.456)  (-0.498)  (0.625) 

Malaysia -1.111** 4.069** 0.187 2.207 1993 

 (-10.462)  (6.583)  (1.139)  (1.069) 

Mauritania 0.033 -0.420 -0.149 4.188 2002 

 (0.396)  (-1.137)  (-0.486)  (0.375) 

Morocco -0.586** 3.043** -0.173 1.680** 1980 

 (-4.574)  (2.297)  (-1.751)  (2.630) 

Niger 0.283** -2.572** -0.477 -0.250 1991 

 (1.633)  (-2.375)  (-2.004)  (-0.095) 

Nigeria -0.315** 3.420 -0.168 0.784 1980 

 (-1.085)  (1.140)  (-0.754)  (0.542) 

Oman -2.166** 36.952* -0.389 2.647** 1968 

 (-3.237)  (1.513)  (-2.150)  (3.275) 

Pakistan -0.635** 2.296** -0.050 1.732** 1984 

 (-6.316)  (2.737)  (-0.524)  (2.381) 

Senegal 0.027 -0.773** -0.260* 1.632 1993 

 (0.412)  (-2.019)  (-2.555)  (1.276) 

SierraLeone 0.201* -0.688 -0.578 5.271 1996 

 (0.831)  (-0.538)  (-1.268)  (0.717) 

Sudan -0.409** 0.689 -0.504* 2.919** 1984 

 (-2.155)  (0.434)  (-2.793)  (2.124) 

Syrian -0.661** 4.785** -0.016 1.535 1983 

 (-3.288)  (2.713)  (-0.089)  (1.160) 

Togo 0.073* 1.142 0.104* -0.771 1981 

 (0.697)  (0.669)  (2.732)  (-1.206) 

Tunisia -0.887** 4.501** -0.275* 2.601** 1981 

 (-6.668)  (3.465)  (-2.545)  (3.574) 

 1.480_+ 2.370_+ 1.470_+ 0.671_+ %10مقادير بحراني در سطح 

   2.010_+ 3.000_+ 2.000_+ 0.875_+ %5مقادير بحراني در سطح 

  .به ترتيب است% 10و % 5نشانگر معني داري ضرايب در سطوح  *و  **    
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3تا  1جداول  يج تجربياز نتا يا خالصه .4جدول  

t-PSt:             t-PSt:             T^-1/2 ty:               
I (0) Errors 

Assumed 
Robust to I (1) 

Errors 
Robust to I (1) 

Errors 
Pre-

break 
Post-

break 
Pre-

break 
Post-

break 
Pre-

break 
Post-

break 
Algeria C U c U C U 
Bangladesh U C U U C C 
Benin c C c U U C 
BurkinaFaso C C C C C C 
Cameroon C U U U C D 
Chad   D C d U D U 
Egypt c C c U C C 
Gabon C C c U C C 
Guyana C C U U C C 
Indonesia C D c d C U 
Iran C C U U C U 
Malaysia C D c d C U 
Mauritania C U U U U U 
Morocco C C c c C C 
Niger C D C d C U 
Nigeria C C U U C U 
Oman c C U c C C 
Pakistan C C U U C C 
Senegal C C C C C C 
SierraLeone c C U U C U 
Sudan C C c U C C 
Syrian C C c U C U 
Togo d C d U U C 
Tunisia C C c c C C 
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 ياسالم يرا در روند درآمد سرانه كشورها ينقاط شكست ساختار يپراكندگ يچگونگ 3نمودار 

ن يتر ز مشخص است، عمدهيطور كه از نمودار ن همان. دهد ينشان م 1965- 2006دوره  يط

 يتواند تصادف يل آنها نمياند كه مسلماً دل اتفاق افتاده يدر چند خوشه زمان يساختار يها شكست

شود كه اكثر  يبرده م ين نكته پيبه ا ياسالم يكشورها ياقتصاد تيق در وضعيبا تحق. باشد

مت يق يها باشند، كه احتماال بر اثر شوك يم يسرشار يو گاز ير نفتيذخا يدارا ياسالم يكشورها

 ياقتصاد جهان تاكنون سه شوك بزرگ نفت. اند ر قرار گرفتهيز تحت تأثين كشورها نينفت، اقتصاد ا

ل كه متعاقب ياز جنگ اعراب و اسرائ ي، ناش1974و  1973سال  يشوك نفت. را از سر گذرانده است

 يمت نفتين شوك قياثر ا يز به خوبين مطالعه نيا يها نيتخم .افتيش يها به شدت افزا متيقآن 

  . دهد يرا نشان م  شده يجاد شكست ساختاريرا بر روند درآمد سرانه كه منجر به ا

 1975- 1978 يشود كه تراكم نقاط شكست در دوره زمان ين مشاهده ميهمچن 3نمودار در 

، به 1979سال  ير شوك نفتيتأث. شتر استيبوده، ب 1974و  1973سال  يها كه متاثر از شوك

، كه برخالف 1986 يشوك نفت. مشهود است يز به خوبيران و عراق نيران و جنگ ايل انقالب ايدل

دار  ير معنيتأث يمورد بررس يدرآمد كشورها ينفت همراه بود، رو  متيكاهش قها، با  گر شوكيد

 ين شوك نفتير اين كشورها فراهم نموده كه تأثياز ا يجاد شكست را در برخيگذاشته و موجبات ا

نفت به  ي، مصرف جهان1990 -1997 يت در دوره زمانيدر نها 1.ان استين نمودار نمايز در اين

ش يدا كرده و سبب افزايش پيه افزايانوسياق -ايمنطقه آس يجمله رشد اقتصاد ل گوناگون ازيدال

 . شود يده ميد 3جهان، در نمودار  يت اقتصادين وضعيامد ايپ 2.مت نفت شديق

   

                                                                                                                   
 يغرب يصنعت يكشورها تالش واقع در. شد يناش ها متيق كنترل در اوپك شكست از ينفت سوم شوك نيا. ١

 يو موجب كاهش سهم نفت در مصرف سرانه انرژ ديرس جهيبه نت 1980در دهه  نفت به يوابستگ كاهش يبرا

مواجه  متينفت با افت ق جهيدر نت ده ويگرد يجهان ينفت در بازارها يو بالطبع كاهش تقاضا يصنعت يكشورها

 .شد

ش ين افزايه و اموجبات كاهش عرضه نفت را فراهم نمود اميدر همان ا زين هيروستوسط  نفت ديتول كاهش. ٢

 .د كرديمت را تشديق
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رهاي چگونگي پراكندگي نقاط شكست ساختاري در روند درآمد سرانه كشو .3نمودار

  1965 - 2006 هاسالمي طي دور

2002-1996  1993-1986  1984-1980  1978-1975  1974-1965  

*            *  *  *  *    *  *  *

*  * 

*   **  

 *  * *

*  * 

*     *  

  * *

**  

  

  يريگ جهينت. 5

، برخالف اكثر مطالعات كه ياسالم ين كشورهايبتا ب ييهمگرا ين مطالعه با هدف بررسيدر ا

ده و به ياستفاده گرد يزمان يسر ياقتصادسنج يكنند، از متدولوژ يتا استفاده ميازروش پانل د

با سه روش متفاوت  ياسالم يدرآمد سرانه كشورها يبتا پرداخته و توابع روند برا ييهمگرا يبررس

 t-PStدست آمده با استفاده از آماره  ج بهيب نشانگر نتاي، به ترت3تا  1جداول .  ن زده شديتخم

Tن آماره يو همچن JTح يبا تصح t-PStو  JTح يبدون تصح
-1/2

ty ك ين يها همچن ن آمارهيا. است

ن يخ ايتار 3تا  1زنند كه در ستون آخر جداول  ين مينقطه شكست را به صورت درونزا تخم

  . ها آورده شده است شكست

ن جداول يطور كه از ا همان. كند يان ميرا ب 3تا  1ج جداول ياز نتا يا ز خالصهين 4جدول 

ن گروه از كشورها، يبه سمت مقدار متوسط درآمد سرانه ا ياسالم يكشورهاشود اكثر  يمشخص م

از مقدار متوسط درآمد  ييجر كه واگرايو ن ي، مالزيكامرون، اندونز يشوند، بجز كشورها يهمگرا م

را تجربه  ييچاد و توگو قبل از آن، واگرا يو كشورها يسرانه را بعد از نقطه شكست ساختار

چاد و توگو بعد از نقطه شكست به سمت مقدار متوسط  ياست كه كشورها يالن در حيا. اند كرده

در ضمن نقاط شكست . اند ل شده و به آن همگرا شدهين گروه از كشورها، متمايدرآمد سرانه ا

 ييها بوده و در دوره يا ساختار خوشه ي، دارايمورد بررس يكشورها يبرآورد شده برا يساختار

ن ياز جمله دالئل ا. اند در درآمد سرانه را تجربه كرده يساختارخاص، اغلب كشورها شكست 

 يو شوك نفت 1979سال  ي، شوك نفت1974و  1973سال  يتوان به شوك نفت يها م شكست

 .اشاره نمود 1986
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  فهرست منابع

در  يانرژ يبهره ور ييهمگرا يبررس) 1387( ثميم ،يريندا و ام ،يد؛ علم الهديحم ،يشميابر

؛ فصلنامه مطالعات ييفضا يبه روش اقتصاد سنج 1980 – 2003دوره  يط ياسالم يكشورها

  .7-34: 15شماره  ،سال چهارم ،ياقتصاد انرژ

ران؛ فصلنامه يگاه ايو جا ييهمگرا يتئور) 1385(د يناه ،يد منصور و مسعوديس ،يعراق يليخل

 .81 -106: شماره ششم ،سال سوم ،ياقتصاد يجستارها يپژوهش-يعلم

 يريگ از شكل ينابرابر يها و شاخص يزمان ير مدل سريتفس) 1387(، زهرا يد و علميرنجبر، ام

  .51 -78: 35ران، شماره يا ياقتصاد يها ؛ فصلنامه پژوهشD-8گروه  يدر كشورها ييهمگرا

 يسال ها يعضو اوپك ط ين كشورهايگما و بتا بيس ييهمگرا يبررس) 1385(الهام  ،پور يفروغ

  .35-156: 1385تابستان ، 39شماره  ،يفصلنامه پژوهشنامه بازرگان؛ 1970 -2004

بر رشد درآمد  يمنطقه ا يزهاير سرريو تأث ياقتصاد ييهمگرا يبررس) 1380(شكوفه  ،فرهمند

 ينامه كارشناساني؛ پا1976 -1995 در دوره يكشور عضو سازمان كنفرانس اسالم 57 سرانه در
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