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بخشند .همهنين مقادير توزين حدي نشان داد كه تمايل به واگرايي در درآمد سرانه اسـتانهـاي ايـران در دوره
 7905تا  7903بسيار ضعيف بوده و با توجه به مقادير احتمال بـاالي  00درصـد بـراي مانـدگاري در هـر سـطح
درآمد سرانه نيز ميتوان ادعا كـرد كـه شـواهد قـوي از همگرايـي يـا واگرايـي در توزيـن درآمـد سـرانه ميـان
استانهاي ايران وجود ندارد .همهنين نتـايج بـرآورد مـاتريس احتمـاالت انتقـال فضـايي حـاكي از رد فرضـيه
استقالل فضايي بوده و نشان داد كه انتقال از يك سطح درآمد سرانه نسبي به سطح ديگـر درآمـد سـرانه نسـبي
براي هر استان به عملكرد و وضعيد استان¬هاي همجوار بستگي دارد.
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 -0مقدمه
در ايران وجود شراي طبيعي متفاوت و عدم توزين يكنواخد منابن از يـك سـو و از سـوي
ديگر وجود سيستم حكومتي متمركز ،سبب عدم توزين بهينـه جمعيـد و امكانـات در پهنـه
سرزمين شده اسد .الزمه بهبود اين شراي به يك وضعيد متجانستر ،اجراي برنامـههـايي
اسد كه به توازن منطقهاي تاكيد بيشتري دارد.
بــيتــوجهي بــه تــوازن منطقــهاي در زمينــه فعاليــدهــاي اقتصــادي موجــب مــيشــود تــا
سرمايهگذاريهايي متناسب با امكانات و ظرفيـدهـاي بـالقوه منـاطس صـورت نگرفتـه و بـا
وجود اجراي برنامههاي متعدد توسعه ملي و منطقهاي همهنان روند كند توسعه مناطس ادامـه
يابد .بررسي مقدماتي آمار منتشر شده حسابهاي منطقهاي مركز آمـار ايـران حـاكي از آن

اسد كه تقريبا  07درصد جمعيد كشور در نيمه غربي كشور مسـتقر بـوده 7و ايـن تركيـب
جمعيد از سال  7903تا  7936بدون تغيير خاصي ثابد مانده اسد .اين در حالي اسـد كـه
وسعد استانهاي نيمه غربي كشور كمتر از  97درصد كل مساحد كشـور اسـد .بنـابراين،
حدود  07درصد جمعيد كشور در كمتر از  97درصد مساحد كشور متمركز شدهاند.
بر رسي وضعيد توليد ناخالص داخلي (بدون احتساب نفد) نيز نشـان مـيدهـد كـه
حدود  06درصد توليد ناخالص داخلي كشور توس استان هاي نيمه غربي كشور ايجاد
مي شود .همهنين توليد سرانه استان هاي واقن در نيمه شرقي كشور طي سالهـاي 7937
تا  ، 7932همواره كمتر از توليد سرانه استان هاي نيمه غربي كشور بوده اسـد .همهنـين
بررسي آمار حسابهاي منطقهاي نشان مي دهد كه سهم استان تهران از توليـد ناخـالص
داخلي (بدون نفد) كشور در سال  7932بيش از  26درصد بـوده اسـد و بـيش از 67
درصد از توليد ناخالص داخلي كشور تنها توسـ  6اسـتان (شـامل اسـتانهـاي تهـران،
اصفهان ،خراسان رضوي ،خوزستان و فـارس) ايجـاد شـده اسـد (مركـز آمـار ايـران،
حسابهاي منطقهاي.)7936 ،

 -7استانهاي كرمان ،هرمزگان ،يزد ،گلستان ،سمنان ،سيستان و بلوچسـتان ،خراسـان (رضـوي ،شـمالي و جنـوبي) بـه
عنوان استانهاي واقن در نيمه شرقي كشور و بقيه استانها نيز به عنـوان اسـتانهـاي واقـن در نيمـه غربـي كشـور در نظـر
گرفته شده اسد.
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موضوع توزين درآمد و توسعه متوازن با وجود تفاوت ديدگاههاي اقتصاددانان از لحاظ
متدولوژي و نحوه عملياتي كردن آن ،همواره از اهميد زيـادي در علـم اقتصـاد برخـوردار
بوده اسد .متاسفانه مشكل توزين درآمد بيشتر از منظر مسائل اجتمـاعي و فقـر مـورد توجـه
قرار گرفته و همين وضعيد باع شده تا راهحلهاي كوتاهمدت براي رفن آن توصـيه شـود
(شاهآبادي و همكاران ،7936

 .)765بسياري از نظريهپردازان توسعه ،كاهش نابرابريها

ميان مناطس را به عنوان يكي از اهداف اساسي ميدانند ،چراكه عدم توازن در جريان توسعه
ميان مناطس مختلف باع ايجاد شكاف و تسرين نابرابري منطقهاي ميشود و چنين وضعيتي
خود مانعي در مسير توسعه اسد .همهنين مساله توسعه موزون يكي از مباح اساسـي در
حوزه برنامهريزي اسد كه ميتواند در قالب رشد متعادل بخشها و يا مناطس مطرح شـود
(توفيس.)7935 ،
در ايران كه نظام اقتصـادي ،سياسـي ،اجتمـاعي و فرهنگـي آن مبتنـي بـر جمهوريـد و
اسالم اسد برپايي قس به عنوان يكـي از اهـداف اصـلي حكومـد مطـرح شـده و كـاهش
نابرابري در تمام زمينهها (از جمله كاهش نابرابري در توزين درآمد) مورد تاكيد قرار گرفته
اسد به طوري كه عالوه بر زيندبخش بودن آيه معروف قس (سوره الحديد ،آيـه  )26در
مقدمه قانون اساسي ،در اصول مختلف قانون اساسي (از قبيـل اصـل دوم ،سـوم ،چهـاردهم،
نوزدهم ،بيستم ،اصول بيسدوهشتم تا سيويكم ،چهلوسـوم ،چهـلوپـنجم ،چهـلوهشـتم،
يكصدويكم ،يكصدوچهارم) نيز به رفن تبعيض و برابري فرصـدهـا اشـاره شـده اسـد .بـه
عنوان مثال ،در اصل چهلوهشتم قانون اساسي چنين آمده اسد:
«در بهرهبرداري از منابن طبيعـي و اسـتفاده از درآمـدهاي ملـي در سـطح اسـتانهـا و توزيـن
فعاليدهاي اقتصادي ميان استانها و مناطس مختلف كشور ،بايـد تبعـيض در كـار نباشـد ،بـه
طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود ،سرمايه و امكانات الزم در دسترس
داشته باشد».
توجه و تاكيدهاي زيادي كه در قانون اساسي كشور جهد برقراري عدالد و برابـري و
رفن تبعيض شده اسـد حـاكي از اهميـد بسـيار زيـاد ايـن موضـوع بـوده و بـه تبـن آن نيـز
مطالعات و پژوهشهايي كه در راستاي شناخد و رفن پديـده نـابرابري و تبعـيض در ايـران
باشند نيز اهميد زيادي مييابد.
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بديهي اسد جهد سياسدگذاري و برنامهريزي دقيس به منظور رهايي از معضل توسـعه
نامتوازن و نابرابري منطقهاي ،الزم اسد ماهيد و الگوي نابرابري منطقهاي شناسايي شـود.
اين موضوع اولين مرحله و در عـين حـال از ضـروريتـرين اقـدامات در برنامـهريـزي رفـن
نابرابريها و ايجاد تعادلهاي منطقهاي محسوب ميشود ،چراكه شناخد تحوالت نـابرابري
منطقهاي ،امكان اتخاذ سياسدهاي صـحيح اقتصـادي در جهـد رفـن نـابرابري منطقـهاي را
فراهم ميكند.
با توجه به موارد ذكر شده ،مطالعه حاضـر درصـدد اسـد تـا بـا توجـه بـه ابعـاد فضـايي
(جغرافيايي) و زماني دادههاي استاني و استفاده از روشهاي توسعهيافته جديد بـراي تحليـل

اكتشافي دادههاي فضا-زمان )ESTDA( 7به بررسي تحوالت نـابرابري منطقـهاي در ايـران
طي دوره زماني  7903تا  7939بپردازد.
سازماندهي مقاله حاضر به اين صورت اسد كـه پـس از مقدمـه در بخـش دوم ادبيـات
موضوع تحقيس اعم از مباني نظري و پيشينه تجربي تحقيس مرور شده اسـد .در بخـش سـوم
روششناسي تحقيس ارائه شده و در بخش چهارم يافتـههـاي تجربـي و تفسـير نتـايج تحقيـس
گزارش شده اسد .جمنبندي و نتيجهگيري تحقيس نيز در بخش پنجم ارائه شده اسد.

 -2ادبیات موضوع تحقیق
 -1-2مبانی نظری
نابرابري منطقهاي به عنوان محور اصلي بح

2

9

در نظريههاي همگرايـي  ،واگرايـي  ،منحنـي

 Uمعكــوس 7و مــدلهــاي رشــد درونزا 6مطــرح بــوده اســد .در ادبيــات رشــد اقتصــادي،
همگرايي ريشه در مدل رشد ن وكالسيك دارد .اين نظريه يك گرايش بلندمدت بـه سـمد
همگرايي در توليد و درآمد سرانه و همهنين بهرهوري كل عوامل توليد در بين اقتصـادهاي
جهاني را پيش بيني مينمايد (شهبازي و همكاران.)760 :7937 ،

)1- Exploratory Space–Time Data Analysis (ESTDA
2- Convergence
3- Divergence
4- Inverted-U
5- Endogenous Growth
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معادلــه اصــلي رشــد ن وكالســيكي توس ـ ســولو و ســوان ( )7365ارائــه شــده اســد.
همگرايي يكي از نتيجهگيريهاي اصلي مدل رشد سولو و سوان بوده و داللـد بـر كـاهش
نابرابري ميان مناطس در طول زمان دارد .به عبارت ديگر ،منظور از همگرايي ايـن اسـد كـه
اگر چند اقتصاد يا چند منطقه را در نظر بگيريم و اين مناطس از جهد پارامترهاي مدل رشـد
با هم برابر و يكسان باشند و تنها تفاوتشان در سطح سرمايه سرانه موثر باشـد در بلندمـدت
به يك سطح سرمايه سرانه مو ثر و در نتيجه توليـد يـا درآمـد سـرانه مشـابه دسـد مـييابنـد
(شهبازي و همكاران .)757 :7937 ،علد بروز همگرايي نيـز بـا اسـتفاده از تفـاوت بـازدهي
سرمايه در مناطس ثروتمند نسبد به مناطس فقير توضيح داده ميشود بـه نحـوي كـه بـه دليـل
وفور سرمايه و بازدهي نزولي سرمايه ،بازدهي سرمايه در مناطس ثروتمند كـاهش يافتـه و در
نتيجه نرخ رشد آن مناطس سير نزولي خواهد داشـد .در مقابـل ،در منـاطس فقيرتـر بـه علـد
كمبود سرمايه و بازدهي بيشتر آن ،نرخ رشد سير صعودي به خود ميگيـرد و در نهايـد دو
نرخ به يك سمد همگرا ميشوند و شكاف درآمدي بين اين مناطس ،طـي زمـان تمايـل بـه
محو شدن خواهد داشد (فالحي ،سلماني و كياني.)707 :7937 ،

بارو و ساالي مارتين )7337( 2مفهوم همگرايي را بـه دو نـوع بتـا (  ) و سـيگما ( ) 

تقسيم كردهاند .همگرايي بتا (  ) زماني مطرح ميشود كه پارامترهاي مـدل رشـد منـاطس
با هم برابر بوده و تفاوت آنهـا تنهـا در سـطح سـرمايه سـرانه مـوثر باشـد و ايـن منـاطس در
بلندمدت به يك سطح سرمايه سرانه موثر و درآمد سرانه يكسان دسد مييابنـد( 9علمـي و
رنجبر.)732 :7939 ،

در مورد همگرايي سـيگما نيـز مـي تـوان گفـد گروهـي از اقتصـادها يـا منـاطس بـا هـم
همگرايي سيگما خواهند داشد؛ اگر پراكندگي (واريانس) درآمد سـرانه آنهـا طـي زمـان

كاهش يابد (فالحي و رودريگز .)2770 ،7در حقيقـد ايـن نـوع همگرايـي بيـانگر كـاهش
نابرابري مناطس اقتصادي در طول زمان اسد (گرجي و مدني.)7933 ،

1- Solow–Swan
2- Barro and Salai-Martin

 -3همگرايي بتا خود به دو صورت همگراي شرطي و همگرايي غير شرطي بح

شده اسد و تعريف ارائه شده در

اين قسمد مربوط به همگرايي غيرشرطي اسد .عالقمندان براي مطالعه بيشتر ميتوانند به مطالعه علمي و رنجبر
( )7939رجوع كنند.
4- Fallahi and Rodriguez
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به طور كلي مطالعات در مورد مساله همگرايي درآمد مناطس در دو دهه گذشته را مـي-
توان به دو مرحله تقسيمبندي كرد؛ نسل اول مطالعات همگرايي منطقهاي زماني ظهـور پيـدا
كرد كه نظريههاي رشد توجه خود را از تحليل بينالمللي الگوهاي رشد كشوري بـه منطقـه
به عنوان واحد جديد تحليل معطوف كردند ( .)Barro and Sala-i-Martin, 1991ايـن
تغيير در مقياس تحليل به عنوان يك مزيد قابل مالحظهاي بود كـه موجـب افـزايش تعـداد
مشاهدات مقطعي در دسترس جهد برآورد مدل و آزمون فرضـيه شـد .بـا وجـود تغييـر در
مقياس تحليل ،مطالعات نسل اول بـر همـان مبـاني نظـري و چـارچوبهـاي تجربـي كـه در
ادبيات بينالمللي استفاده ميشد ،متكي بود.
در مطالعات نسل دوم ،ابعاد جغرافيايي دادههاي مورد استفاده در همگرايي مـورد توجـه
قرار گرفد .چنين تغيير رويكردي بيانگر كاربرد فزاينده روشهاي اقتصادسـنجي فضـايي و

تحليل داده فضايي )SDA(7در مطالعات منطقهاي بود .اين كاربردها شواهد فراواني مبني بر
نقش برجسته آثار فضايي وابستگي و ناهمگني ارائه كرد به نحوي كه در نظر گـرفتن چنـين
آثاري به عنوان بخش اصلي از تحليلهاي تجربي مطرح شد .بنابراين ،توجه به آثـار فضـايي
را ميتوان به عنوان مشخصه اصلي مطالعات همگرايي منطقهاي بيان كرد .روشهاي فضايي
مورد استفاده در نسل دوم ادبيات همگرايي منطقهاي عموما براي دادههاي مقطعـي طراحـي
شده بود در حاليكه مساله همگرايي هم بعد زمـاني و هـم بعـد فضـايي را شـامل مـيشـود.
همهنين ،با وجود ادبيات نظري به نسبد غنـي در ايـن حـوزه ،مطالعـات تجربـي انـدكي بـه
مقايسه نرخهاي همگرايي و نابرابري بين سيستمهاي ملـي مختلـف انجـام گرفتـه كـه بيشـتر
آنها نيز بر اقتصادهاي پيشرفته اروپا و آمريكا تمركـز داشـته اسـد ( Paez et al, 2010,

 .)p.442البته بايد اشاره كرد كه رويكرد اين مطالعات تطبيقي نيز بيشتر در گـروه نسـل اول
مطالعات همگرايي منطقهاي قرار ميگيرد كه در آنها بعد فضايي ناديده گرفته شده بود.
با بهبود چشمگير در فناوري كامپيوتر و افزايش در حجم دادههاي اجتماعي و اقتصـادي
با مشخصههاي جغرافيايي ،بعد فضا در بسياري از فراينـدهاي اجتمـاعي و اقتصـادي اهميـد
فزاينـدهاي يافتـه اسـد ( .)Krugman, 1999, p.149همزمـان بـا ايـن تغييـرات ،مطالعـه
نابرابري اقتصادي و همگرايي توجه زيادي را به خود جلب كرده و آن را بـه يـك موضـوع

)1- Spatial Data Analysis (SDA
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پژوهشي پويا بدل كرده اسد كه در آن جغرافي با ديگر رشـتههـاي علـوم اجتمـاعي تعامـل
دارد ( .)Krugman, 1999, p.159چنين جلب توجهي در اين حـوزه مطالعـاتي ،خـود را
در قالــب تفكــر زمــاني و فضــايي شــامل تحليــل الگوهــاي فضــايي همگرايــي اقتصــادي و
پوياييهاي نابرابري جغرافيايي نمايان ساخته اسد (.)Rey, 2004a, p.286
امروزه آگاهي رو بـه افزايشـي در مـورد اهميـد فضـا در بررسـيهـاي تجربـي رشـد و
همگرايي به وجود آمده و نظريههاي موجود در زمينه رشـد اقتصـادي نمـيتوانـد الگوهـاي
فضايي كه به وفور در كارهاي تجربي يافد ميشود را به طور كامل مورد توجه قـرار دهـد
( .)Fingleton, 2004, p.8پژوهشهاي اخير در حوزه جغرافياي اقتصـادي نيـز بـه خـاطر
ناكــامي در توضــيح مســائل اصــلي توســعه و نــابرابري مــورد انتقــاد قــرار گرفتــهانــد
( .)Hamnett, 2003, p.1از اينرو ،بـاد و ري )2775( 7يكـي از اهـداف اصـلي پـژوهش
اقتصادي را تحقيقات بيشتر روي يكپارچهسازي فضا در مدلهاي نظـري رشـد و همگرايـي
معرفي كرده و توسعه نسل جديدي از روشهاي تحليلي مورد نياز جهد اجراي اين مدلهـا
را به عنوان پيششرط براي توصيههاي سياستي قابل اعتماد ميدانند.
از جمله رويكردهايي كه توجه فزايندهاي در مطالعـات نـابرابري منطقـهاي و همگرايـي
جلب كرده اسد ،رويكرد تجزيهوتحليل اكتشافي داده )EDA( 2اسـد .رويكـرد اكتشـافي
در حقيقد جهد شناسايي الگوها در ابعـاد فضـايي و زمـاني سـريهـاي منطقـهاي (از قبيـل
سري درآمد سرانه) طراحي شده اسد .امروزه تجزيـهوتحليـل اكتشـافي داده از يـك رشـته
9
فرعي كوچك به يك بخش مهم از حوزه روششناسي تبديل شده اسد .هاينينگ و وايـز
( )7330تجزيهوتحليل اكتشافي داده را به عنوان رويكردي بـراي شناسـايي خـوا دادههـا
براي اهدافي از قبيل :تشخيص الگو در دادههـا ،سـاخد فرضـيه از روي دادههـا و برخـي از
جنبههاي ارزيابي مدل تعريف كردهاند .به اين ترتيب با اضافه كردن بعد فضايي بـه دادههـا،
هدف از تحليل اكتشافي دادههاي فضايي را مـيتـوان عنـاويني از قبيـل تشـخيص الگوهـاي
فضايي در دادهها ،تدوين فرضيه مبتني بر مشخصه جغرافيـايي دادههـا و ارزيـابي مـدلهـاي
فضايي در نظر گرفد ( .)Haining and Wise, 2000, p.2در حقيقد تحليـل اكتشـافي
)1- Bode and Rey (2006
)2- Exploratory Data Analysis (EDA
)3- Haining and Wise (1997
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دادههاي فضايي مجموعه قدرتمندي از تكنيكهايي اسد كه ميتواند توزينهاي فضايي را
به تصوير كشيده و الگوهاي رواب فضايي را كشف كند (.)Anselin, 1995, p. 94

 -2-2مطالعات تجربی
7

گالو ( )2777با كاربرد رهيافد زنجيرههاي ماركوف به تحليل نابرابري توليـد در بـين 793
منطقه اروپايي پرداخته اسـد .وي بـا اسـتفاده از دادههـاي سـاالنه دوره  7336-7337نشـان
ميدهد كه نابرابريهاي منطقهاي همهنان تداوم داشته و بـه سـمد تلـه فقـر پـيش مـيرود.
همهنين عوامل جغرافيايي براي توضيح رشد و فرآيند همگرايي مهم تلقي شدهاند.

روزس و ســانهر آلونســو )2777( 2همگرايــي دســتمزد حقيقــي را در  73ايالــد كشــور

اسپانيا و طي دوره  7397-7367مورد مطالعه قرار دادهاند .در اين مطالعه تـاثير مهـاجرت بـر
فرآيند همگرايي دستمزدها طي بازه زماني مـورد اشـاره نيـز بررسـي شـده اسـد .آنهـا در
مطالعه خـود نيـروي كـار را بـه سـه گـروه كـارگران مـزارع ،كـارگران شـهري غيرمـاهر و
كارگران شهري بخش صنعتي (ماهر) تقسيم كرده و همگرايي نوع سيگما را توس ضـريب
تغييرات به دسد آوردهاند .بر اساس نتايج در ابتدا پراكندگي دستمزد بين كارگران شـهري
غيرمــاهر نســبد بــه مشــاغل ديگــر كمتــر بــوده اســد .بــراي كــارگران مــزارع نيــز ضــريب
پراكندگي از مقدار  7/26در سال  7367به  7/73در سال  7377كاهش يافته ،اما اين مقـدار
از سال  7377تا  7327به  7/95افزايش يافته و دوباره در دهـه  7327بـه  7/97كـاهش يافتـه
اسد .نتايج مطالعه همهنين بيانگر تـاثير تعيـينكننـده مهـاجرت در همگرايـي دسـتمزدهاي
كارگران شهري در مناطس اسپانيا بوده اسد.

رودريگز-پاز و گيل )2775( 9تـاثير تجـارت خـارجي بـر نـابرابريهـاي منطقـهاي را بـا

اســتفاده از اطالعــات  3اقتصــاد مهــم جهــان بررســي كــردهانــد .آنهــا از دادههــاي ســاالنه
 2777-7337كشورهاي آمريكا ،چين ،برزيل ،آلمان ،هند ،ايتاليا ،مكزيك و اسپانيا استفاده
كرده و به اين نتيجه رسيدند كه افزايش در تجارت خارجي نابرابري منطقهاي (بين المللـي)

1- Gallo
2- Roses and Sanchez-Alonso
3- Rodriguez-Pose and Gill
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را افزايش داده اسد .تاثير منفي تجارت بر توازن منطقـهاي در كشـورهاي در حـال توسـعه
بسيار بزرگتر و قويتر بوده اسد.
7

گوتات و سرانيتو ( )2770همگرايي درآمدي بين كشورهاي منطقه منا را بـا اسـتفاده از
آزمون ريشه واحد پانلي و دوره زماني  7357-2777آزمون كردهاند .نتـايج مطالعـه نشـان
داد كه همگرايي مطلس و شرطي به ترتيـب برابـر  6/5و  5/7اسـد .همهنـين هـر دو فرضـيه
همگرايي مطلس بدون اثرات مقطعي ثابد و همگرايي شرطي با اثـرات مقطعـي ثابـد بـراي
اكثر كشورهاي منا رد شده اسد.

پي فافرماير )2773( 2همگرايي بتا و سيگماي شـرطي را طـي دوره زمـاني 7337-2772

براي  272منطقه اروپايي بررسي كـرده اسـد .وي در ايـن مطالعـه از مـدل سـولو و وردون
استفاده كرده و از يك آزمون والد پيشنهادي جهد بررسـي همگرايـي بهـره گرفتـه اسـد.
نتايج بيانگر سرعد پايين همگرايي در حدود  7/5-7/7درصد در سال براساس هر دو مـدل
بوده اسد .آزمون والد نيز همگرايي سيگماي فضايي شـرطي در مـدل سـولو را معنـيدار و
حدود  7/5درصد براي هر سال نشان داده اسد.
تونالي و يالنسي )2777( 9همگرايي درآمد سرانه بين كشورهاي منطقه منـا را طـي دوره
زماني  2775-7367مورد ارزيابي قرار دادهاند .آنها در اين مطالعـه از آزمـون ريشـه واحـد
در ساختار غيرخطي استفاده كردهاند .بر اساس يافتههـا ،همگرايـي درآمـدي تنهـا در عـراق
وجود داشته و در هيچ يك از كشورهاي منطقه خاروميانه و شمال آفريقا وجود ندارد.

گولتسيس و چلتسوس )2777( 7در مطالعهاي نـابرابري منطقـهاي و توسـعه را در منـاطس

حاشيهاي يونان بررسي كردهاند .آنها با بهرهگيري از مـدل چنـدمتغيره و دادههـاي آمـاري
دوره  2770-7336نشان دادند كه شواهدي مبني بر همگرايي در مناطس مورد مطالعـه يونـان
طي دوره زماني مذكور قابل مشاهده نيسد.
باندي اوپادياي )2772( 6همگرايـي باشـگاهي بـين ايالـدهـاي هندوسـتان را طـي دوره
زماني  7330-7356بررسي كرده اسد .وي در مطالعه خود پوياييهاي توزيـن درآمـد بـين
1- Guetat, and Serranito
2- Pfaffermayr
3- Tunali and Yilanci
4- Goletsis and Chletsos
5- Bandyopadhyay
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ايالدها را با استفاده از توزين درآمد قابل تصرف نشان داده اسد .بر اسـاس نتـايج مطالعـه،
دو باشــگاه همگرايــي طــي ســالهــاي مــورد مطالعــه قابــل تفكيــك اســد :باشــگاه اول در
 67درصد و باشگاه در  726درصد درآمد متوس ملي .همهنين نابرابري درآمـد طـي دهـه
 7357كاهش يافته و سـپس از اوايـل دهـه  7307تـا دهـه  7337افـزايش يافتـه اسـد .روش
پوياييهاي توزين نيز عدوم وجود اثرات سرريز بين اياالتهاي همجوار را نشان داده اسد.
7

سيا و همكاران ( )2772همگرايي درآمد در ژاپـن را بـا رويكـر مـدل فضـايي دوربـين
مورد بررسي قرار دادهاند .آنهـا از دادههـاي سـاالنه سـازمان شـهرداريهـا در بـازه زمـاني
 2770-7333استفاده كـرده و نشـان دادنـد كـه همگرايـي سـيگما حتـي بـا در نظـر گـرفتن
وابستگي فضايي مشاهده نميشـود ،امـا نتـايج مطالعـه وجـود همگرايـي بتـا بـين سـالهـاي
 2770-7337را اثبات ميكنند.
ناران پاناوا و آرورا )2777( 2تاثير آزادسازي تجاري بر نـابرابري منطقـهاي را در منـاطس
هندوستان مطالعه كردهاند .آنها در مطالعه خود از مدل  CGEچند منطقه اي بر پايه جدول
داده -ستانده سال  2777استفاده كردهاند كـه شـامل  70منطقـه و توليـدات  60صـنعد ايـن
كشور بوده اسد .نتايج تجربي نشان داده اسد كه آزادسازي تجاري تاثير مثبد بـر برابـري
مناطس ثروتمند ،تاثير بسيار قوي و قابل مالحظه بر مناطس داراي درآمد متوس و تاثير منفـي
بر ايالدهاي با درآمد پايين داشته اسد.

برو )2776( 9با استفاده از اطالعات استانهاي كانادا در سالهـاي  2777 ،7335و 2775

و با بهكارگيري روش اقتصادسنجي فضايي نابرابري در كانادا را با ديدگاه منطقهاي بررسـي
كرده اسد .يافتههاي تجربي نشان ميدهد كه نابرابري بين استانهـايي كـه در غـرب كانـادا
قرار گرفتهاند ،باال بوده ،اما نابرابري در مناطس شرقي كمتر بوده اسد .همهنـين بـين منـاطس
شهري و روستايي نابرابري وجود دارد .همهنين تحليـل مـدل چنـد -سـطحي نشـان داد كـه
عواملي از قبيل توسعه اقتصادي ،سـاختار صـنعتي ،تـراكم جمعيـد ،نـرخ بيكـاري و توزيـن
امكانات آموزشي از عوامل مهم تعيينكننده نابرابري در كانادا محسوب ميشوند.

1- Seya et al.
2- Naranpanawa and Arora
3- Breau
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كارســما ،لــوچينگر و وينســلد ( )2775نقــش عوامــل ســن و آمــوزش نيــروي كــار در
همگرايي درآمدي در كشورهاي اروپايي را مطالعه كردهاند .آنهـا بـا اسـتفاده از دادههـاي
سالهاي  7332تا  ،2777رشد اقتصادي و متغيرهاي جمعيتي را براي اين كشورها پيشبينـي
كردند .نتايج نشان داد كه روند پيري حال حاضر در كشورهاي اروپايي به كـاهش سـرعد
همگرايي درآمدي در بين اين كشورها منجر خواهد شد .همهنـين تسـرين آمـوزش نيـروي
كار كـه هـماكنـون تفـاوت آشـكاري در بـين كشـورهاي اروپـاي مركـزي و شـرقي دارد،
ميتواند بر سرعد همگرايي درآمدي اين كشورها بيفزايد.
افشاري ( )7903همگرايي در درآمد سـرانه اسـتانهـاي ايـران در دوره  7907-7950را
بررسي كرده اسد .در اين مطالعه سـه نـوع همگرايـي شـامل همگرايـي شـرطي در درآمـد
سرانه واقعي ،همگرايي مطلس در درآمـد سـرانه واقعـي و همگرايـي در پراكنـدگي درآمـد
سرانه مورد توجه قرار گرفته اسد .نتايج حاكي از آن بوده اسد كه تفاوت چشـمگيري در
سرعد همگرايي شرطي در بين استانهـا وجـود دارد .همهنـين تخمـين ضـريب همگرايـي
مطلس ،وجود همگرايي را در درآمد سرانه استانها تاييد كرده اسد و نشان ميدهد كـه هـر
سال  7/60درصد از شكاف بين نرخ رشد درآمد سرانه واقعي استانها كاهش مييابد.
كسرايي ( )7936از روشهاي اقتصادسنجي فضايي و رگرسيون وزني جغرافيايي جهـد
آزمــون همگرايــي ،وابســتگي فضــايي و رشــد منطقــهاي در بــين كشــورهاي عضــو ســازمان
كنفرانس اسالمي بهره گرفته اسد .اين مطالعه با اسـتفاده از آمـار و اطالعـات  93كشـور از
 60كشور عضو سازمان طي دوره  2777-7337انجام پذيرفته اسـد .نتـايج نشـاندهنـده آن
اسد كه براي اين كشورها ضريب همگرايي  -7/777و سرعد همگرايـي  7/77درصـد در
سال و زمان الزم براي حذف نيمي از شكاف يا فاصله اوليه تا حالد پايدار  756سال اسد.
ابريشمي و همكاران ( )7935در يك مطالعه بين كشـوري ،همگرايـي بهـرهوري انـرژي در
كشورهاي اسالمي را طي دوره  7337تا  2779بررسي كردهانـد .آنهـا بـا اسـتفاده از روش
اقتصادسنجي فضايي مدلهاي اصلي را برآورد كرده و به اين نتيجه رسيدهاند كه همگرايـي
بتا و سيگماي شرطي و غيرشرطي در بين كشورهاي مورد مطالعه وجود دارد.

1- Cuaresma, Loichinger and Vincelette
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رحماني و حسنزاده ( )7937نقش مهاجرت در رشد اقتصادي و همگرايي منطقـهاي در
استانهاي ايران را در سالهاي  7935-7903مورد بررسي قـرار دادهانـد .در ايـن مطالعـه دو
نوع همگرايي بتا و سيگما مورد توجه قرار گرفتـه اسـد .نتـايج حاصـل از بـرآورد مـدلهـا
وجود همگرايي بتا در ايران را تاييد كرده ،اما نبود همگرايي سيگما را نشـان دادهانـد .طبـس
نتايج استانهاي ايران با سرعد  7/769به تعادل بلندمدت نزديـك مـيشـوند ،يعنـي سـاالنه
 6/9درصد از شكاف بين وضعيد اوليه استانها از بين ميرود .همهنين يافتهها بيـانگر تـاثير
مثبد خالص ورود مهاجرت با رشد توليد سرانه استانها بـوده اسـد و بـا وارد كـرده متغيـر
خالص مهاجرت به معادله همگرايـي ،ضـريب بتـا افـزايش يافتـه اسـد كـه نشـان مـيدهـد
مهاجرت بر همگرايي بين استانها تاثير منفي دارد و شكاف بين استانها را افزايش ميدهد.
شهبازي و همكاران ( ،)7937همگرايي شاخصهـاي قيمـد در اسـتانهـاي ايـران را بـا
بكارگيري آزمونهاي ريشه واحد پانلي و دادههاي ماهانه شاخص قيمد مصـرفكننـده در
سطح استانهاي كشور آزمون كـردهانـد .نتـايج ايـن مطالعـه نشـان مـيدهـد كـه همگرايـي
شاخصهاي قيمد در بين استانهاي ايران به انتخاب استان پايـه بسـتگي دارد و بـا پيـدايش
انحراف از قانون قيمد واحد در اثر يك شوک محلي ،نيمه عمر همگرايـي در حـدود 7/6
سال خواهد بود.
علمي و رنجبر ( )7939همگرايي باشگاهي بين اسـتانهـاي ايـران را بـا اسـتفاده از يـك
تحليل ناپارمتريك آزمون كـردهانـد .آنهـا بـا كـاربرد رگرسـيون چنـدكي ناپارامتريـك و
رويكرد پويـاييهـاي توزيـن طـي دوره زمـاني  7933-7903نشـان دادهانـد كـه دو باشـگاه
همگرايي بين استانهاي كشور شكل گرفته اسد كه اغلب به سـمد باشـگاه فقيـر در حـال
همگرا شدن هس تند .همهنـين محاسـبه سـرعد همگرايـي حـاكي از نـاهمگوني شـديد بـين
الگوهاي رشد اقتصادي استانها اسد به طوريكه براي ارتقاي توليد سرانه استانهـاي فقيـر
به سمد باشگاه ثروتمند حدود  27تا  57سال نياز اسد.
رنجپور و همكاران ( )7939همگرايي باشگاهي بين استانهاي ايران را طـي بـازه زمـاني
 7933-7903با استفاده از آزمون ريشه واحد پانلي بررسي كردهاند .آنها ابتدا با اسـتفاده از
روشهاي مقطعي ،استانها را به دو گروه با درآمد پايين (شامل  73استان) و اسـتانهـاي بـا
درآمد باال (شامل  72استان) طبقهبندي كـردهانـد .در ادامـه فرضـيه همگرايـي باشـگاهي را
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آزمون كردهاند .نتايج مطالعه وجود همگرايي مطلس (ميل به يك اسـتاندارد خـا

) ،يعنـي

همگرايي باشگاهي در استانهاي ايران را تاييد كرده اسد.
سالمي و همكاران ( )7936فرضيه همگرايي درآمد سرانه در ميان استان هاي ايران را بـا
استفاده از هاي آزمون ريشه واحد ،همگرايـي باشـگاهي و آمـار تايـل و تحليـل خوشـهاي
بررسي كردهاند .نتايج آزمون ريشه واحد نشان داد كه بين استانهاي كشور همگرايي مطلس
و شرطي برقرار نيسد .همهنين نتايج روش باشگاهي و آماره تايل ،عدم برقراري همگرايـي
شرطي را نشان ميدهند .عالوه بر اين ،نتايج روش خوشهاي نيز نشان ميدهد كـه همگرايـي
درآمدي بين استانهاي ايران وجود ندارد.
شاهآبادي و همكاران ( )7936با استفاده از تكنيك دادههاي تابلويي به بررسي تاثير نهاد
حكمراني بر برابري درآمد كشورهاي منتخب عضو جنبش عـدم تعهـد طـي دوره  7335تـا
 2772پرداختهاند .نتايج مطالعه ايشان نشان داد كه متغير حكمراني بر برابـري درآمـد نمونـه
مورد مطالعه اثر مثبد و معنيداري داشته اسد .همهنين رابطـه متقابـل متغيـر فراوانـي منـابن
طبيعي با حكمراني نيز بر برابري درآمد اثر مثبتي داشته اسد.

 -3روششناسی تحقیق
روشهاي مورد استفاده در مطالعات تجربي در مـورد آزمـون همگرايـي را مـيتـوان در دو
گروه كلـي تقسـيمبنـدي كـرد؛ يـك گـروه از مطالعـات از رويكـرد مبتنـي بـر رگرسـيون

7

(اقتصادسنجي و اقتصادسنجي فضايي) جهد بررسي همگرايي استفاده كـرده اسـد .گـروه
ديگري از مطالعات نيز از رويكرد پويايهاي توزين جهد بررسي همگرايي اسـتفاده كـرده
كه در ادامه مورد اشاره قرار گرفته اسد.
همهنان كه در مطالب قبل مورد اشاره قرار گرفد ،آثار فضـايي در مطالعـات منطقـهاي
حائز اهميد فراوانـي اسـد و در تحليـل همگرايـي در مقيـاس منطقـهاي نمـيتـوان از آثـار
فضايي و وابستگيهاي فضـايي چشـمپوشـي كـرد .در حقيقـد آثـار ناشـي از تجـارت بـين
مناطس ،مهاجرت نيروي كار ،انتشار دانش و تكنولوژي ،پيامدهاي بيروني و سـرريزها منجـر
به وابستگي جغرافيايي مناطس ميشود .وجود رواب متقابل ميان منـاطس باعـ مـيشـود كـه

1- The Regression Approach
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موقعيد جغرافيايي نقش مهمي در عملكرد اقتصادي مناطس ايفا كند .با وجـود اهميـد زيـاد
موقيعد جغرافيايي مناطس ،نقـش آثـار فضـايي در فراينـد همگرايـي بـين منـاطس معمـوال بـا
استفاده از آمارههاي فضايي و روشهاي اقتصاد سنجي فضايي (همانند مدلي كه در قسـمد
قبل معرفي شد) مورد بررسي قرار گرفته اسد.

پويايهاي توزين 7عنوان رويكرد ديگري اسد كـه جهـد مطالعـه نـابرابري منطقـهاي و
همگرايي توس كواه )7339( 2معرفي شده و در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار خواهـد
گرفد .در اين رويكرد دو تكنيك به طور عمـده توسـ پژوهشـگران مـورد اسـتفاده قـرار

گرفته اسد كه شامل زنجيره ماركف 9و تكنيك كرنل تصادفي 7اسد.

 -1-3مفهوم فرآيند مارکف و زنجیره مارکف
براي روشن شدن مفهوم كلي فرآيند ماركوف ميتوان گفد كه اگر زمـان در ايـن فرآينـد
به سه دوره گذشته ،حال و آينده تقسيم شود ،آينده اين فرآينـد بسـتگي بـه مسـيري كـه در
گذشته طي كرده اسد ،ندارد و تنها به موقعيد آن در زمان حال وابسـته اسـد .بـه عبـارت
ديگر ،چنانهه وضعيد فرآيند در لحظاتي مانند  t1 , t2 ....tnمشخص باشد ،ميتوان گفد كه
براي پيش بيني حركد آينـده ايـن فرآينـد (فرآينـد مـاركوف درجـه يـك) ،تنهـا آخـرين
اطالعات ،يعني وضعيد فرآيند در لحظه  tnكافي اسد.
خاصيد ماركوفي يـك فرآينـد را مـيتـوان بـه زبـان رياضـي نيـز نشـان داد .بـه فـرض

مجموعهاي از متغييرهاي تصادفي   X  t  , t  0موجود باشد .اگر ) X(tطبس فرآيند
ماركوف عمل كند آنگاه به ازاي تمام مقادير  Xn....X2،X1رابطه ( )7برقرار خواهد بود.
( )7

P  X  tn  1  x | X  tn   xn , , X  t2   x2 , X  t1   x1 
 P[ X  tn  1  x | X  tn 

مجموعه مقاديري را كه ) X(tميتواند انتخاب كند ،برحسب تعريف ،حالد يا وضعيد
سيستم مي نامند .پارامتر  tنيز ميتواند پيوسته يا گسسـته باشـد .گسسـته بـودن  tرا مـيتـوان
چنــين تفســير كــرد كــه رفتــار سيســتم تنهــا در مقــاطن مشخصــي از زمــان مطالعــه مــيشــود.
1- Distribution Dynamics Approach
)2- Quah (1993
3- Markov Chain Approach
4- Stochastic Kernel Techniques
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زنجيرههاي ماركوف حالد خاصي از فرآيند ماركوف اسد كه در آن پارامتر  tو وضـعيد
سيستم فق مقادير گسسته را انتخاب ميكند .به فرض  xtيك متغير تصادفي باشد كـه تنهـا
مقادير صحيح } {1, 2, , Nرا اختيار ميكند .اگر احتمال اين كه  xtبرابر با يك مقدار
مشخص  jباشد ،تنها به مقدار  xt-1وابسته باشد ،آنگاه ميتوان رابطه ( )2را بيان كرد:
() 2

P{xt  j | xt 1  i, xt 2  k ,...}  P{xt  j | xt 1  i}  Pij

چنــين فرآينــدي بــه عنــوان زنجيــره مــاركوف بــا  Nوضــعيد و احتمــاالت انتقــال
 {Pij }i , j 1,2,,,,, Nتعريف ميشود (.)Hamilton, 1994

 -2-3پويايیهای توزيع با استفاده از زنجیره مارکف
در روش زنجيره ماركف ،نخسد فرض مـي شـود فراينـد رشـد (يـا درآمـد سـرانه) از يـك
زنجيره ماركف مرتبـه اول بـا احتمـاالت انتقـال ايسـتا پيـروي مـيكنـد .سـپس  mوضـعيد
اقتصادي مانند وضعيد درآمد سرانه باال ،درآمد سرانه متوس و درآمد سرانه پايين در نظـر
گرفته ميشود به نحوي كه هر وضعيد با وضعيد ديگر همپوشاني نداشته باشـد .بـه فـرض
t
 y rبيانگر نسبد توليد سرانه استان  rبه متوس توليـد سـرانه كشـور در زمـان  tباشـد .اگـر

رابطه ( )9براي همه وقفهها ،وضعيدها و اسـتانهـا برقـرار باشـد ،آنگـاه ايـن فراينـد بيـانگر
فرايند زنجيره ماركف با زمان گسسته خواهد بود (.)Geppert and Stephan, 2008
P  yrt 1  j | y0r  i0, yr1  i1,..., yrt 1  it 1, yrt  i}  P{ yrt 1  j | yrt  i}  Pij

( )9
رابطه ( )9بيان ميكند كه احتمال انتقال استان  rاز وضعيد  iدر زمان  tبه وضـعيد  jدر
زمان  t+1تنها به وضـعيد در زمـان  tو نـه وضـعيد در سـاير زمـانهـا وابسـته اسـد .اگـر
احتماالت انتقال  Pijمستقل از زمان باشد ،آنگاه به آن زنجيره ماركف ايستا گفته مـيشـود.
فرايند زنجيره ماركف ميتواند به صورت رابطه ( )7توصيف شود.
()7

Dt 1  M .Dt

كه در آن  Mماتريس  m mاز احتماالت انتقال ( )Pijو  Dtبيانگر توزين در زمـان  tبـوده
و  Dt 1نيز توزين در زمان  t 1را نشان ميدهد.
يك نگراني كه در مطالعات تجربي مرتب با تحليل پوياييهاي توزين درآمد مـيتوانـد
مورد توجـه قـرار گيـرد ،ايـن اسـد كـه امكـان دارد گـروههـاي خاصـي از منـاطس توسـ
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فرآيندهاي پوياي متفاوتي كنترل شده باشد .اگر فرض شود كه گروههاي خاصي از منـاطس
از فرآيندهاي متفـاوتي پيـروي مـيكننـد در ايـن صـورت نتـايج گمـراهكننـدهاي در مـورد
ماتريس احتماالت انتقـال و توزيـن حـدي مـيتوانـد بـه دسـد آيـد ( Bickenbach and

.)Bode, 2003
7

اين وضعيد در اصطالح ،مساله واحد جغرافيايي قابل تعديل ( )MAUPناميده شـده و
هدف از آن يافتن مجموعهاي از مناطس همگن اسد كه پوياييهاي توزين مشـابهي را نشـان
ميدهند .بسته به سوالها و نيازهاي تحقيس ،راهحلهاي قابل قبول متفاوتي مـيتـوان در نظـر
گرفد .براي نمونه ،ماگريني ) 7002( 2بـه منظـور تعريـف مرزهـاي تحليلـي بـراي بررسـي
پوياييهاي توزين ،واحدهاي مورد بررسي خود را از واحدهاي اداري (تعريف شده توسـ
حكومد مركزي) به واحدهاي كاربردي تغيير داده اسد.
در اواخـر دهــه  7367و اوايــل دهــه  ،7357توجــه فزاينــدهاي نســبد بـه مفهــوم زنجيــره
ماركف به وجود آمـده و تعـداد قابـل تـوجهي از كتـابهـا و مقالـههـاي علمـي مـرتب بـا
آزمـون هـايي در رابطـه بـا زنجيـره مـاركف منتشـر شـد .در ايـن مطالعـات بـه طـور غالـب،

2
آزمونهاي  و نسبد راستنمايي ( )LRبيشتر مورد بح

و بررسي قرار گرفتـهانـد (بـراي

مثــال Billinsley, ،Goodman, 1958 ،Anderson and Goodman, 1957

1961a; 1961bو  .)Basawa and Prakasa Rao, 1980هـر دو ايـن آزمـونهـا بـه
مقايسه ماتريس احتماالت انتقال برآورد شده از كل نمونه با ماتريس برآورد شده با استفاده
از زيرنمونهها (با تقسيم كل نمونه به حداقل دو گـروه از مشـاهدات) مـيپردازنـد .بـه طـور
مشخص ،اين آزمونها فق به مقايسه توزينهاي چندجملـهاي (سـطرهاي مـاتريس انتقـال)
ميپردازند تا اينكه فرايندهاي ماركف را مورد توجه قرار دهند.
ويژگيهاي متعددي از يك زنجيره ماركف وجود دارد كه ميتواند در يـك مجموعـه

داده انباشته 9از چندين دوره زماني و براي چندين منطقه مورد آزمـون قـرار گيـرد .ويژگـي
اول ،همگني زماني( 7يا ايستايي طي زمان )6اسد .همگنـي زمـاني بـه بررسـي ايـن موضـوع
)1- Modifiable Areal Unit Problems (MAUP
)2- Magrini (2007
3- Pooled
4- Time Homogeneity
5- Time-Stationarity
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ميپردازد كه آيا مي توان احتماالت انتقال را طي زمـان ثابـد در نظـر گرفـد يـا نـه؟ ايـن
ويژگــي بــا تقســيم كــل نمونــه بــا  Tانتقــال بــه  Mزيــردوره 7منحصــربهفــرد و جــامن (

 ) m  1,..., M ; M  Tو اين كه آيا ماتريسهاي انتقال برآورد شده هر يـك از  Mزيـر
دوره به طور معنيداري متفاوت از ماتريس برآوردشده براي كل نمونه اسد ،مورد آزمـون
قــرار مــيگيــرد .بــر ايــن اســاس ،فرضــيه صــفر و فرض ـيه مقابــل ايــن آزمــون بــه صــورت
) H 0 : m : pij|m  pij , (m  1, 2,..., M
H 1 : m : pij|m  pij

خواهد بود:

تخمينزننـدههـاي  pij|mبـا روش حداكثرسـازي راسـتنمايي تـابن ( )6بـرآورد مـيشـود
(:)Bickenbach and Bode, 2003
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N  n (t  1)! N
) nij|m ( t
i|m


f (nij|m (t ))  t   N
(pij|m   )6




t 1
i 1
j 1
!)    nij|m (t


  j 1
2
آماره آزمون  LRو  براي فرضيه ذكر شده به صورت دو رابطه ( )5و ( )0خواهد بود.

()5
()0

N
pˆ ij|m
))~ asy  2 ( (ai  1)(bi  1
pˆ ij
i 1

nij|m ln

N
( pˆ ij|m  pˆ ij )2
)~ asy  2 ( (ai  1)(bi  1
pˆ ij
i 1



M

N

LR ( M )  2

m 1 i 1 jAi|m
N

M

   ni|m

) (M

Q

m 1 i 1 jAi

در اين دو رابطه Ai|m ،مجموعهاي از احتماالت انتقال غيرصفر در iامـين سـطر مـاتريس
انتقال برآورد شده براي زير دوره mام اسد Ai .نيـز احتمـاالت انتقـال غيـر صـفر در iامـين
سطر ماتريس انتقال بـرآورد شـده بـراي كـل دوره اسـد ai .تعـداد مولفـههـاي موجـود در
مجموعه  Aiبوده و  biنيز تعداد زيردورههايي اسد كه داراي مقادير مثبـد در iامـين سـطر
2
ماتريس انتقال هستند .هر دو آمار آزمون فـوق داراي توزيـن  بـا درجـه آزادي برابـر بـا

تعداد قيدهاي اضافي فرضيه  H0در مقايسه با فرضي  H1اسد .به طـور معمـول ،اگـر مقـدار
آماره آزمون )  LR (Mيا

) (M

 Qبزرگتر از مقدار بحراني باشد فرضيه صفر رد خواهد شد.
1- Subperiods
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ويژگي دوم ،همگني فضايي اسد .بدين معني كه احتمـاالت انتقـال در هـر يـك از منـاطس
برابر با احتماالت انتقال در كل ناحيه مورد بررسي باشد .اگر يك يا چند گـروه خـا

از منـاطس

از فرايندهاي متفاوتي پيروي كنند ،آنگاه ماتريس انتقال و توزين حدي بـرآورد شـده بـراي كـل
نمونه ميتواند گمـراهكننـده باشـد ( .)Bartholomew, 1982بـا توجـه بـه اصـول مربـوط بـه
آزمون همگني زماني ،ساخد آزمون همگني فضايي به نسبد ساده خواهد بود .براي انجـام ايـن
آزمـــون تمـــامي  Rمنطقـــه تحـــد بررســـي بـــه  Vزيرنمونـــه جـــامن و منحصـــر بـــه فـــرد (
 ) v  1,...,V ;V  Rتقسيم ميشود .در اين آزمون احتماالت انتقال بـرآورد شـده بـراي كـل

نمونه با احتماالت برآورد شده براي زيرنمونههـا تحـد فرضـيه صـفر  H0 : v : pij|v  pijو

فرضيه مقابل  H1 : v : pij|v  pijمقايسه ميشود .آماره آزمون شـبيه آمـاره آزمـون مربـوط
به همگني زماني در رابطه ( )5و ( )0اسد بـا ايـن تفـاوت كـه بـه جـاي  mو  ،Mحـروف  vو V
جايگزين شده و درجه آزادي نيز بايد به طور متناسب تعديل شود.
ويژگي سوم ،اشاره به ويژگي ماركف 2دارد كه بـه طـور مسـتقيم بـا آزمـون بـيحافظـه
بودن 9فرآيند مورد نظر ميتواند مورد ارزيابي قرار گيرد .به عبارت ديگر ،در ويژگي سـوم
ايــن پرســش مــورد توجــه قــرار مــيگيــرد كــه آيــا احتمــاالت انتقــال ،مســتقل از وضــعيد
 (k  1,  N )kاسد كه يك ناحيه در زمان  t 1داشته اسد يا نه؟
فرضــــــيه صــــــفر و فرضــــــيه مقابــــــل در ايــــــن آزمــــــون بــــــه صــــــورت

) H 0 : i : pij  p j , (i  1, 2,..., N
H 1 : i : pij  p j

خواهد بود.

2
آماره آزمون  LRو  نيز به شرح دو رابطه ( )3و ( )3خواهد بود:

pˆ ij
) ~ asy  2 (( N  1)2
ˆ
p
i 1 jAt
i
N N
( pˆ ij  p j )2
)  ni (t  1
) ~ asy  2 (( N  1)2
pˆ j
i 1 j 1
N

()3

LR (O (0))  2  nij (t ) ln

()3

))Q (O (0

1- Spatial Homogeneity
2- Markov Property
3- Memoryless
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به طور مشابه ،ويژگي چهارم استقالل فضايي را مورد توجـه قـرار داده و بـه ايـن نكتـه
مي پردازد كه آيا احتماالت انتقال ميان نواحي مستقل اسد يا نه؟ به عبارت ديگـر ،ويژگـي
چهارم نيز اين پرسش را مورد توجه قرار ميدهد كه آيا احتماالت انتقال مستقل از وضعيد
 (s  1, S ) sاسد كه مناطس همجوار يك منطقه مورد نظر در زمان  tدارند يا نه؟
براي آزمون استقالل فضايي ،زير نمونهها را مـيتـوان بـر اسـاس مفهـوم زنجيـره مـاركف
فضايي 2پيشنهاد شده توس ري ( ) 2777bتعريـف كـرد .بـه طـور متـداول ،بـر اسـاس مقـدار
درآمد هر منطقه در زمان  tو با تعريف وضعيدها يا سـطوح مختلـف درآمـدي (ماننـد سـطح
درآمد باال ،متوس و پايين) ،كل نمونه به  Sطبقه يا سطح تقسـيم مـيشـود .ري پيشـنهاد كـرد
كه مجموعه ديگري از سطوح درآمدي براي درآمد نسبي نواحي همجوار در زمـان  tتعريـف
شود (مشابه جدول ( .))7براي مثال تمام نواحي با مناطس همجوار فقير به عنوان يك زير نمونـه

(  ،) s 1نواحي با همسايگان درآمد متوس زير نمونه دوم و نواحي با همسايگان ثروتمنـد بـه
عنوان زيرنمونه سوم ميتواند در نظر گرفته شود .به طور مشابه ،ويژگي ماركفي را ميتـوان بـا

تعريف وضعيدهاي اضافي براي سطوح درآمدي نواحي در زمـان  t 1مـورد آزمـون قـرار
داد .در اين حالد نواحي كه در زمان  t 1فقير هستند ،زير نمونه اول (  ،) k  1آنهـايي كـه
درآمد متوس دارند زير نمونه دوم و به همين ترتيب تا آخر.
جدول ( :)1مفهوم زنجیره مارکف فضايی
سطح درآمد مناطق همجوار ()s

s 1

توزيع اوليه

|h11
(مناطق همجوار فقير)

(مناطق فقير)
(مناطق ثروتمند)

....

h1|S
( s=Sمناطق همجوار ثروتمند)

p1N |1

...

|p111

...

...

...

....

hN |1
....

ماتريسهاي احتماالت انتقال

pNN |1

pN 11| ...

...
(مناطق فقير)

....

hN |S

(مناطق ثروتمند)

p1N |S

...

p11|S

...

...

...

pN 1|S ... pNN |S

منبعBickenbach and Bode, 2001, p.10 :
1- Spatial Independence
2- Spatial Markov Chain
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تحد فرضيه صفر ،استقالل فضايي بر  s : pij|s  pijداللد خواهـد داشـد كـه در آن
 pij|sبه معناي احتمال انتقال از سطح درآمدي  iبه سطح  jاسد مشروط بر اين كـه منـاطس
همجوار در سطح  sباشند .ماتريسهاي انتقال براي تمامي  Sزير نمونه را ميتوان به صورت
مشترک برآورد كرد ،چراكه انتظار ميرود اين ماتريسها بدون توجه به توزين اوليه منـاطس
بين زيرنمونههاي مختلف ،با هم يكسان باشند .آماره آزمون مناسب بـراي اسـتقالل فضـايي
نيز شبيه رابطه ( )5و ( )0اسد (به جاي  mو  ،Mحروف  sو  Sجاگذاري ميشوند).

 -4برآورد مدل و تجزيه و تحلیل يافتههای تحقیق
به منظور بررسي پويايي هاي نـابرابري در توزيـن درآمـد سـرانه بـين اسـتانهـاي ايـران بـا
استف اده از روش زنجيره ماركف ،سه نوع داده مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـد؛ نخسـد،
محاسبات الزم براي درآمد سرانه با احتساب نفد و از سال  7905تا  7939انجام گرفته و
سپس محاسبات براي داده هـاي درآمـد سـرانه بـدون احتسـاب نفـد و در دوره  7903تـا
 7939انجام گرفته اسد .در نهايد ،داده هاي درآمد سرانه نسبي استانها نيز مورد استفاده
قرار گرفته و زنجيره ماركف فضايي براي درآمد سرانه نسبي (با احتساب نفـد) محاسـبه
شده اسد .داده هاي مورد استفاده از جداول حسابهاي منطقه اي ارائه شده توس مركـز
آمار ايران استخراج شده اسد .منظور از درآمد سرانه نيـز محصـول ناخـالص داخلـي (بـا
احتساب نفد و بدون احتساب نفد) هر استان اسد كه با تقسيم آن بر جمعيد آن اسـتان
محاسبه شده اسد.
يكي از اولين اقدامات قبل از برآورد مـاتريس انتقـال مـاركف ،تعيـين سـطوح مختلـف
براي درآمـد سـرانه اسـد تـا از طريـس آن بتـوان اسـتانهـاي مـور مطالعـه را در سـطوح يـا
وضعيدهاي مختلف تقسيمبندي كرد .در اين مطالعه ،سطوح مختلف بر اساس نسبد تعيين
شده اسد به نحوي كه  6سطح مختلف درآمدي بـه شـرح زيـر در نظـر گرفتـه شـده و هـر
سطح  27درصد از كل مشاهدات را به خود اختصا داده اسد:
سطح ( 7استانهاي با كمترين درآمد سرانه) ،سـطح ( 2اسـتانهـاي بـا درآمـد سـرانه كـم)،
سطح ( 9استانهاي با درآمد سرانه متوس ) ،سـطح ( 7اسـتانهـاي بـا درآمـد سـرانه بـاال) و
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سطح ( 6استانهاي با بيشترين درآمد سرانه) 27 .درصد تخصـيص داده شـده بـه هـر سـطح
درآمد سرانه را در حقيقد ميتوان به عنوان توزين اوليه درآمد سرانه در نظر گرفد.
در جدول ( )2ماتريس احتماالت انتقال براي درآمد سرانه (با احتساب نفد) بـراي كـل
دوره  7905تا  7939ارائه شده اسد .مقادير روي قطر اصلي در مـاتريس ارائـه شـده بيـانگر
احتمال مربوط به قرارگيري يك استان در سطحي اسد كه در آغاز دوره مورد بررسـي در
آن سطح قرار داشته اسد .به عنوان مثال ،استانهايي كه در سطح  7قرار داشتهاند با احتمـال
 37/2درصد در همان سطح باقي خواهنـد مانـد .هـر چـه مقـادير احتمـاالت در قطـر اصـلي
بزرگتر باشد به اين معني خواهد بود كه توزين درآمد سرانه از پايداري بيشتري برخـوردار
بوده و انتقال استانها به سطوح درآمـدي ديگـر كمتـر رخ داده اسـد .ايـن مفهـوم از روي
مقادير احتماالت خارج از قطر اصلي نيز قابل بيان اسد .بيشترين احتمال انتقال بـين سـطوح
مختلف درآمد سرانه برابر با  79/3درصد و متعلس به انتقال از سطح درآمـد متوسـ (سـطح
 )9به سطح درآمد سرانه كم (سطح  )2اسد .همهنين احتمال انتقال از سـطح  2بـه سـطح 9
نيز رقمي برابر بـا  79/6درصـد داشـته اسـد .ايـن نتـايج حـاكي از ايـن اسـد كـه بيشـترين
جابهجاييها در سطوح درآمـد سـرانه اسـتانهـا ،مربـوط بـه جابـهجـايي اسـتانهـا از سـطح
درآمدي كم به سطح درآمدي متوس و برعكس بوده اسد.
جدول ( :)2ماتريس احتماالت انتقال برای درآمد سرانه (با احتساب نفت) برای کل دوره  1376تا 1393

وضعيت در زمان t 1

سطح 0

سطح 2

سطح 5

سطح 4

سطح 3

وضعيت در زمان t
سطح 0

3/902

3/355

3/333

3/333

3/333

سطح 2

3/356

3/559

3/053

3/333

3/333

سطح 5

3/333

3/059

3/592

3/369

3/333

سطح 4

3/333

3/333

3/369

3/545

3/355

سطح 3

3/333

3/333

3/333

3/359

3/900

3/233

3/234

3/095

3/233

3/095

()3/330

33/26

آمار آزمون Q

()3/333

56/54

توزيع حدي
(وضعيت پايدار)
آمار آزمون LR

منبع :محاسبات تحقيق

 777فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هجدهم ،شماره  ،17پاييز 7931

نتايج نشان ميدهد براي استانهايي كه در سطح ( 7كمترين درآمد سرانه) قرار دارند،
بسيار مشكل خواهد بود كه به سـطح درآمـدي بـاالتري انتقـال يابنـد بـه نحـوي كـه ايـن
استان ها تنها با احتمال  3/3درصد ميتوانند به سطح  2با درآمد سرانه كـم انتقـال يابنـد و
انتقال آن ها به سطح باالتر (مانند سط ح درآمد متوس يا سطح درآمد سـرانه بـاال) تقريبـا
غيرممكن بوده اسد.
محاسبه تفاضل در احتماالت انتقال از يك سطح درآمدي به سطح درآمـدي ديگـر نيـز
حاوي تفسير مهمي خواهد بود .براي مثال ،احتمال انتقال از سـطح  9بـه سـطح  2در جـدول
( )2برابر با  79/3درصد و احتمال انتقال از سطح  9به سطح  7برابـر بـا  5/3درصـد محاسـبه
شده اسد .بنابراين ،تفاضل احتمال انتقال به وضعيد بهتر از احتمال انتقال به وضـعيد بـدتر
براي استانهايي كه در سطح درآمد سرانه متوس بودند ،برابر با منفي  0درصد بوده اسـد.
منفي بودن حاصل تفاضل به اين معنـي اسـد كـه اسـتانهـايي كـه در سـطح درآمـد سـرانه
متوس بودهاند ،اگر از اين وضعيد خارج شوند ،احتمـال بيشـتري مـيرود كـه وارد سـطح
درآمدي پايينتري شوند .به عبـارت ديگـر ،اسـتانهـاي بـا درآمـد سـرانه متوسـ  ،شـانس
باالتري براي بدتر شدن وضعيد درآمد سرانه دارند.
در سطر آخر جدول ( )2توزين حدي درآمد سرانه نيز ذكر شده اسـد .مقايسـه مقـادير
اين توزين بـا توزيـن اوليـه ( 27درصـد بـراي هـر سـطح درآمـدي) مـيتوانـد اطالعـاتي در
خصو

همگرايي يا واگرايي در درآمد سرانه استانها را ارائه دهد .اگر توزيـن اوليـه را بـا

 D 0و توزين حدي را با * Dنشان دهيم ،در اين صورت اگر براي سطح درآمد متوسـ
(سطح  )9حالد ) D*  D(0بوده ،اما بـراي بقيـه سـطوح حالـد ) D*  D(0بـه وجـود
آيد ،اين به مفهوم همگرايي خواهد بود .در غير ايـن صـورت ،حالـد واگرايـي در درآمـد
سرانه وجود خواهد داشد .مالحظه مقادير توزين حدي حاكي از ايـن اسـد كـه تمايـل بـه
واگرايي در درآمد سرانه استانهاي ايران در دوره  7905تا  7939بسيار ضعيف بـوده اسـد
و حتي با توجه به مقادير احتمال باالي  00درصد براي ماندگاري در هر سطح درآمد سـرانه
نيز ميتوان ادعا كرد كه شواهد قوي از همگرايي يا واگرايي در توزين درآمـد سـرانه ميـان
استانهاي ايران وجود ندارد.
نتايج آزمون ويژگي ماركفي در رديف انتهاي جـدول ( )7تحـد عنـوان آزمـون  LRو
آزمون  Qگزارش شده اسد .به منظور انجام ايـن آزمـون 6 ،زيـر نمونـه تعريـف شـده كـه
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بيانگر سطح درآمد مناطس در زمان  t 2اسـد .اسـتانهـايي كـه در زمـان  t 2در سـطح

درآمد  7قرار داشته باشند به عنوان زير نمونه اول ،استانهايي كـه در زمـان  t 2در سـطح
درآمد  2قرار داشته باشند به عنوان زير نمونه دوم تعريف شده و همينطور تا آخر .براي هـر

يك از اين زيرنمونهها يك مـاتريس انتقـال جداگانـه از زمـان  t 1بـه  tبـه روش معمـول
برآورد ميشود .براي انجام آزمون ويژگـي مـاركفي ،مـاتريسهـاي تمـامي  6زيرنمونـه بـا
ماتريس انتقال كل نمونه به طور همزمان مورد مقايسه قرار ميگيرد .نتايج برآورد حـاكي از
آن اسد كه مقدار آماره آزمون  LRبرابر با  66/9و مقدار آمـاره آزمـون  Qبرابـر بـا 05/9
بوده اسد .مقادير احتمال بـراي هـر دو آزمـون داللـد بـر رد فرضـيه صـفر داشـته و نشـان
ميدهد كه فرآيندهاي مورد بررسي از ويژگي ماركفي برخوردار هستند.
در مطالعه حاضر ،دوره زماني  7905تا  7939به  7زير نمونه 7تقسيم شده و براي هر زيـر

نمونه ماتريس احتماالت انتقاالت به صورت مجزا برآورد شده اسد .اين تقسمبندي نيـز بـه
نحوي صورت گرفته كه هر دوره به عنوان نمايندهاي از سالهاي برنامههـاي توسـعه دوم تـا
پنجم گرفته شده تا از اين طريس بتوان تحوالت توزين درآمد سرانه در سالهـاي مربـوط بـه
هر برنامه توسعه را تحليل كرد .در جدول ( )9ماتريس احتماالت انتقال براي هر زيـر نمونـه
ارائه شده اسد.
بر اساس مقادير احتمال مربوط به انتقال از يك سطح درآمدي به سطح درآمدي ديگـر
در جدول ( )9ميتوان مالحظه كرد كه طي سالهاي برنامـه سـوم توسـعه ( 7903تـا )7939
استانهاي قرار گرفته در پايينترين سطح درآمد سـرانه از كمتـرين شـانس بـراي انتقـال بـه
سطح درآمدي باالتر برخـوردار بـودهانـد .در مقابـل ،طـي برنامـه چهـارم توسـعه ( 7937تـا
 )7933اين استانها بيشترين شانس را براي انتقال به سطح درآمدي باالتر داشتهاند.
بيشترين مقدار انتقالها در سـال هـاي برنامـه دوم و سـوم توسـعه مربـوط بـه انتقـال از سـطح
درآمد متوس به سطح درآمد باال و برعكس بوده اسد در حالي كه اين الگو در سالهـاي
برنامه چهارم و پنجم تغيير يافته و بيشترين انتقاالت بين سطوح درآمدي متوس و كم اتفاق
افتاده اسد .به عبارت ديگر ،طي سالهاي برنامه چهـارم و پـنجم بـراي اسـتانهـايي كـه در
سطح درآمد متوس قرار گرفته بودند ،اگر انتقالي صورت ميگرفـد ايـن انتقـال بيشـتر بـه

1- Sub-sample
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سمد سطح درآمد پايين بوده و اين استانها فقيرتر شدهاند .در مورد سالهاي برنامـه پـنجم
7

نيز قابل مالحظه اسد كه طي دوره  7933تا  7939هيچ انتقالي از سطح درآمد متوسـ بـه
سطح درآمد سرانه باال (و بالعكس) رخ نداده اسد .طـي ايـن سـالهـا عمـده انتقـاالت بـين
سطح درآمد  2با سطح درآمد متوس و سطح درآمد  7با سطح درآمد سرانه  6بوده اسد.
جدول ( :)3ماتريس احتماالت انتقال برای درآمد سرانه (با احتساب نفت) در زيرنمونههای مختلف
وضعيد

دور ( 0559-0556نمايند سالهاي برنامه دو ،توسعه)

دور (0555-0559نمايند سالهاي برنامه سو ،توسعه)

زمان
t 1

سطح7

سطح 2

سطح 9

سطح 7

سطح 6

سطح 7

سطح 2

سطح 9

سطح 7

سطح 6

زمان t
سطح 7

7/333

7/777

7/777

7/777

7/777

7/363

7/772

7/777

7/777

7/777

سطح 2

7/777

7/367

7/767

7/777

7/777

7/772

7/399

7/726

7/777

7/777

سطح 9

7/777

7/759

7/372

7/726

7/777

7/777

7/726

7/073

7/750

7/777

سطح 7

7/777

7/777

7/777

7/000

7/777

7/777

7/777

7/750

7/032

7/772

سطح 6

7/777

7/777

7/777

7/777

7/333

7/777

7/777

7/777

7/772

7/363

آزمون
همگني
زماني

  3 / 545 dof  16 prob  0 / 998
2

دوره (7933-7937نماينده سالهاي برنامه چهارم توسعه)

 2  9 / 534 dof  16 prob  0 / 889
دوره (7939-7933نماينده سالهاي برنامه پنجم توسعه)

سطح 7

7/306

7/726

7/777

7/777

7/777

7/377

7/765

7/777

7/777

7/777

سطح 2

7/726

7/073

7/750

7/777

7/777

7/765

7/000

7/750

7/777

7/777

سطح 9

7/777

7/757

7/377

7/777

7/777

7/777

7/750

7/399

7/777

7/777

سطح 7

7/777

7/777

7/779

7/379

7/777

7/777

7/777

7/777

7/333

7/777

سطح 6

7/777

7/777

7/777

7/739

7/370

7/777

7/777

7/777

7/777

7/333

آزمون
همگني
زماني

  2 / 421 dof  16 prob  0 / 999
2

 2  4 / 494 dof  16 prob  0 / 997

منبن :محاسبات تحقيس

 -1برنامه پنجم توسعه از سال  7937شروع شده و در سال  7933كشور فاقد برنامه توسعه بوده و در ظاهر امر براي
سال  7933برنامه چهارم توسعه تمديد شده اسد.
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در كل در هر چهار دوره مورد بررسي مالحظه ميشود كه هيچ گونه جهش مثبـد يـا
منفي در درآمد سرانه استان ها وجود نداشته به نحوي كه يك استان بتواند دو پلـه صـعود
يا نزول را تجربه كند .به عبارت ديگر ،همواره تغييرات درآمد سرانه به نحـوي بـوده كـه
يك استان در نهايد توانسته سطح درآمد خود را به يك سطح باالتر و يا بـه يـك سـطح

پايينتر انتقال دهد .نتايج آزم ون همگني طي زمان (يا همان ايستايي) با عنـوان آمـاره  2
كه بر اساس رابطه ( ) 0محاسبه شده نيز در جدول ( ) 2گزارش شده اسد .مالحظه مقادير
آماره آزمون مذكور و نيز سطح احتمال هاي مربوطه حاكي از اين اسد كـه دليلـي بـراي
رد فرضيه صفر همگني در طول زمان براي ماتريس احتماالت برآورد شده هر چهار زيـر
نمونه وجود ندارد.
در ادامه تحقيس ،محاسبات مربوط به برآورد ماتريس احتماالت انتقال براي متغير درآمد
سرانه بدون احتساب نفد در جدول ( )7ارائه شده اسد.
از جمله نكات مهمي كه در رابطه با جدول ( )7ميتوان بيان كـرد ايـن اسـد كـه بـراي
درآمد سرانه بدون نفد در دوره  7903تا  7939ايـن امكـان وجـود داشـته كـه يـك اسـتان
بتواند از سطح درآمد متوسـ بـه بـاالترين سـطح درآمـد انتقـال يابـد .در كـل دوره مـورد
بررسي كمترين احتمال مانـدگاري بـه سـطح درآمـد كـم اختصـا داشـته بـه نحـوي كـه
استانهاي قـرار گرفتـه در سـطح درآمـد كـم بـا احتمـال  09درصـد در همـان سـطح بـاقي
ماندهاند .در عين حال ،شانس اين استان هـا بـراي انتقـال بـه سـطح درآمـد متوسـ بـيش از
شانس آنها براي انتقال به سطح درآمد پايينتر بـوده اسـد (احتمـال  72/2درصـد و 77/5
درصد به ترتيب براي انتقال به سطوح درآمدي كمتر يا باالتر).
بررسي احتماالت انتقال در زيرنمونه  7933تا  7939نيز حاكي از اين اسـد كـه در ايـن
دوره سطح درآمد سرانه  7و  6از بيشترين پايداري برخوردار بودهاند و در عمل هيچ استاني
كه در سطح  7يا  6قرار گرفته بوده بـه سـطح ديگـري در ايـن دوره انتقـال نيافتـه اسـد .بـه
عبارت ديگر ،در سالهاي  7933تا  7939استانهاي برخوردار از نظر درآمد سرانه ،جايگـاه
خود را در سطوح باالي درآمد سرانه حفظ كردهاند .در اين دوره كمترين پايداري مربـوط
بــه ســطح  2بــا احتمــال  57درصــد بــوده اســد .نتــايج آزمــون همگنــي طــي زمــان بــراي
زيرنمونههاي درآمد سرانه بدون احتساب نفد نيز مشابه جدول ( )9بـوده و حـاكي از عـدم
رد فرضيه همگني طي زمان براي ماتريسهاي احتمال انتقال برآورد شده اسد.
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به منظور درک بيشتر جايگاه استان ها از نظر توزين درآمد سرانه ،درآمد سرانه نسبي
استان ها (نسبد به متوس درآمد سرانه كشور) محاسبه شده و ماتريس انتقـال مـاركف
براي متغير درآمد سرانه نسبي (با احتساب نفد) برآورد شده و در جدول ( )6گـزارش
شده اسد.
جدول ( :)4ماتريس احتماالت انتقال برای درآمد سرانه (بدون احتساب نفت) برای دوره  1379تا
 1393و زير نمونهها
دوره 1383-1379

کل دوره 1379-1393
زمان
t 1

سطح0

سطح2

سطح5

سطح4

سطح3

سطح0

سطح2

سطح5

سطح4

سطح3

زمان t
سطح0

3/555

3/005

3/333

3/333

3/333

3/595

3/035

3/333

3/333

3/333

سطح2

3/022

3/550

3/046

3/333

3/333

3/056

3/525

3/056

3/333

3/333

سطح5

3/333

3/050

3/536

3/350

3/302

3/333

3/390

3/555

3/390

3/343

سطح4

3/333

3/333

3/355

3/539

3/035

3/333

3/333

3/034

3/603

3/250

سطح3

3/333

3/333

3/333

3/395

3/935

3/333

3/333

3/333

3/225

3/555

  13 / 211 dof  16 prob  0 / 657
2

آزمون همگني زماني

دوره 1393-1389

دوره 1388-1384
سطح0

3/905

3/355

3/333

3/333

3/333

3/555

3/065

3/333

3/333

3/333

سطح2

3/355

3/592

3/023

3/333

3/333

3/065

3/600

3/222

3/333

3/333

سطح5

3/333

3/023

3/555

3/342

3/333

3/333

3/200

3/555

3/335

3/333

سطح4

3/333

3/333

3/342

3/553

3/355

3/333

3/333

3/333

0/333

3/333

سطح3

3/333

3/333

3/333

3/355

3/905

3/333

3/333

3/333

3/333

0/333

آزمون
همگني

  2 / 173 dof  16 prob  0 / 999

زماني
منبع :محاسبات تحقيق

2

  11 / 648 dof  16 prob  0 / 768
2
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جدول ( :)5ماتريس احتماالت انتقال برای درآمد سرانه نسبی برای دوره  1376تا 1393
زمان

t 1

سطح 7

سطح 2

سطح 9

سطح 7

سطح 6

سطح 7

7/392
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با توجه به احتماالت انتقـال بـراي درآمـد سـرانه نسـبي در جـدول ( )6و مقايسـه آن بـا
اطالعات جدول ( )2مالحظه ميشود كه احتمـال مانـدگاري در هـر سـطح درآمـدي بـراي
درآمد سرانه نسبي كمتر از زماني اسد كه محاسبات روي درآمد سرانه مطلس انجـام گرفتـه
اسد .اين وضعيد حاكي از اين اسد كه احتمال جابهجايي استانها از يـك سـطح درآمـد
نسبي به سطح ديگر درآمد نسبي بيشتر شده و بنابراين توزين درآمد سـرانه نسـبي از پويـايي
بيشتري برخوردار بـوده اسـد .البتـه بايـد توجـه كـرد كـه همهنـان احتمـال مانـدگاري در
پايينترين سطح درآمد سرانه نسبي (سطح  )7و باالترين سطح درآمد سرانه نسبي (سطح )6
براي استانها باال بوده و به ترتيب برابر با  39/2درصد و  33درصد برآورد شده اسـد .ايـن
وضعيد نشان ميدهد وضعيد فقيرترين و ثروتمندترين استانها از نظر درآمد سـرانه نسـبي
به نسبد پايدار بوده اسد .همهنين مقادير باالي توزين حدي براي سطوح  7و  6در مقايسـه
با مقادير توزين اوليه ( 27درصد براي هـر سـطح درآمـد نسـبي) نيـز بـه عنـوان شـواهدي از
همگرايي باشگاهي در توزين درآمد سرانه نسبي تلقي ميشود.
به منظور بررسي پوياييهاي فضايي در توزين درآمد سرانه محاسبات مربوط به بـرآورد
ماتريس انتقال ماركف فضايي در جدول ( )5ارائه شده اسد.
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تفسير ماتريس فوق به اين صورت اسد كه احتمال اين كه استاني در سـطح يـك بـاقي
بماند در حالي كه استانهاي همجوار آن نيز در سطح  7باشـند ،برابـر بـا  37درصـد بـوده و
احتمال اين كه آن استان در سطح  7بـاقي بمانـد در حـالي كـه اسـتانهـاي همجـوار آن در
سطح  2باشند ،برابر با  37درصد خواهد بود .بر اين اساس ،براي اقتصاد ايران ايـن وضـعيد
تجربه نشده اسد كه يك استان در سطح  6با باالترين سـطح درآمـد سـرانه بـاقي بمانـد در
حالي كه استانهاي همجوار آن در پايين تـرين سـطح درآمـد سـرانه قـرار داشـته باشـند .در
صورتي كه عكس اين وضعيد داراي احتمال وقوع بـااليي بـوده اسـد .بـه عبـارت ديگـر،
احتمال باقي ماندن در سطح ( 7پايينترين سطح درآمد سرانه نسبي) براي استاني كه توسـ
استانهاي با باالترين درآمد سرانه نسبي احاطه شدهاند حدود  39درصد بوده اسد.
ماتريس فوق نشان مي دهد نحوه انتقال بـه سـطوح ديگـر درآمـدي بـراي هـر اسـتان بـه
عملكرد و وضعيد استانهاي همجوار بستگي دارد .به عنـوان مثـال ،احتمـال قرارگيـري در
باالترين سطح درآمد سرانه نسبي براي يك استان در حالتي كه استانهاي همجوار مربوطـه
نيز در همان سطح درآمدي باشند برابر با  33درصد برآورد شده اسد ،اما اگـر اسـتانهـاي
همجوار در سطوح  2يا  7قرار داشته باشند ،احتمال يادشده بـه ترتيـب بـه  57تـا  27درصـد
كاهش خواهد يافد.
همهنين براي استاني كه در سطح  2قرار دارد ،اگر استانهـاي همجـوار در سـطح ( 7يـا
سطح  )6قرار داشته باشند ،آنگاه  99درصد (يا  22درصد) احتمال خواهد داشد كه اسـتان
اشاره شده بتواند وضعيد خود را بـه يـك سـطح بـاالتر انتقـال دهـد .در صـورتي كـه اگـر
استانهاي همجوار در سطح ( 7يا سطح  )2قرار داشته باشند ،آنگاه احتمال انتقـال بـه سـطح
درآمد متوس براي استان قـرار گرفتـه در سـطح درآمـد سـرانه كـم بـه  73درصـد (يـا 76
درصد) خواهد رسيد .در نهايد ،نتايج آزمون  LRو  Qنيز حاكي از آن اسد كه شـواهدي
مبني بر همگني پوياييها توزين در نمونه مورد بررسي وجود ندارد .به عبارت ديگـر ،نتـايج
اين آزمونها داللد بر رد فرضيه استقالل فضايي داشته و بيان ميكند كـه تغييـرات درآمـد
سرانه يك استان و انتقال از يك سـطح بـه سـطح ديگـر درآمـد سـرانه بـراي آن اسـتان بـه
عملكرد استانهاي همجوار بستگي دارد .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفد كـه در دوره زمـاني
مورد مطالعه ،عملكرد اقتصادي يك استان به سطح درآمد سرانه استانهاي همسايه بسـتگي
داشته اسد.
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 -5نتیجهگیری
تحقيس حاضر با هدف بررسي پوياييهاي توزين درآمـد و يـافتن شـواهدي از همگرايـي يـا
واگرايي در درآمد سرانه استانهاي كشور با استفاده از روشهاي توسعهيافتـه جديـد بـراي
تحليل اكتشافي دادههـاي فضـا -زمـان انجـام گرفتـه اسـد .جهـد دسـتيابي بـه ايـن هـدف
دادههاي درآمد سرانه استانها در حالد با احتساب نفد ،بدون احتساب نفد و نيـز درآمـد
سرانه نسبي گردآوري شده و سپس با استفاده از روش زنجيره مـاركف ،ايـن سـه نـوع داده
مورد تحليل قرار گرفد.
نتايج برآورد ماتريس احتماالت انتقال براي متغير درآمد سرانه بـا احتسـاب نفـد نشـان
داد كه در دوره  7905تا  7939براي اسـتانهـايي كـه كمتـرين درآمـد سـرانه (سـطح  )7را
دارند ،بسيار مشكل خواهد بود كه به سطح درآمدي باالتري انتقال يافته و وضعيد خـود را
بهبود بخشند .اين وضعيد نشان ميدهد كه در يك دوره  73ساله در اقتصاد ايران ،احتمـال
بسيار اندكي وجود داشته كه استانهاي محروم (از نظر درآمد سرانه) بتواننـد درآمـد سـرانه
خود را ارتقا بخشند .عالوه بر اين ،براي استانهايي كه در سطح درآمد سرانه متوس بودند
اگر تغيير وضعيتي رخ داده باشد ،اين تغيير بيشتر منفي بوده و استانهـا را بـه سـطح درآمـد
سرانه كم هدايد كرده اسد .همهنين مقادير توزين حدي نشان داد كه تمايـل بـه واگرايـي
در درآمد سرانه استانهاي ايران در دوره  7905تا  7903بسيار ضـعيف بـوده و بـا توجـه بـه
مقادير احتمال باالي  00درصد براي ماندگاري در هر سطح درآمد سرانه نيز ميتـوان ادعـا
كرد كه شواهد قوي از همگرايي يا واگرايي در توزين درآمد سرانه ميان اسـتانهـاي ايـران
وجود ندارد .برآورد ماتريس احتماالت انتقال براي متغير درآمد سرانه بدون احتساب نفـد
نيز نشان داد كه طي سالهاي  7903تا  7939كماكان اختالف بـين اسـتانهـاي فقيـر و غنـي
پايدار مانده اسد به نحوي كه بيشترين احتمال مانـدگاري بـه سـطوح درآمـد سـرانه بـاالي
متوس (سطح  7و  )6و پايين ترين سطح درآمد سرانه (سطح  )7اختصا داشته اسد.
در نهايد ،استفاده از زنجيره ماركف فضـايي بـراي بـرآورد مـاتريس احتمـاالت انتقـال
فضايي نشان داد كه انتقال از يك سطح درآمد سرانه نسـبي بـه سـطح ديگـر درآمـد سـرانه
نسبي براي هر استان به عملكرد و وضعيد استانهاي همجوار بستگي دارد به نحوي كه هـر
چه سطح برخورداري استانهاي همجوار بيشتر باشد ،احتمـال انتقـال يـك اسـتان بـه سـطح
درآمد سرانه نسبي باالتر نيز افزايش خواهد يافد.
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نتايج مقاله حاضر گوياي اين امر اسد كه سياسدهاي اتخاذ شده براي كاهش نابرابري
در ايران ناكارآمد بـوده و سـاختار توزيـن درآمـد سـرانه در اسـتانهـاي ايـران تقريبـا تغييـر
چشمگيري در  73سال اخير نداشته اسد .همهنـين بـا توجـه بـه آثـار فضـايي كـه در تغييـر
وضعيد درآمدي استان ها اثرگذار بـوده (بـر اسـاس رد فرضـيه اسـتقالل فضـايي) ،پيشـنهاد
ميشود كه مس والن و برنامهريزان اقتصادي به جاي توجـه بـر عملكـرد انفـرادي اسـتانهـا،
سياسدهاي توسعه منطقهاي را در پيش گرفتـه و بـا اسـتفاده از روشهـاي جديـد و توسـعه
يافته تحليـل اكتشـافي دادههـاي فضـا -زمـان ،نسـبد بـه پـايش مسـتمر نتـايج سياسـدهـا و
برنامههاي خود در زمينه بهبود توزين درآمد اقدام كنند.
.
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.737-707  صص،7  شماره،دوازدهم
 وابستگي فضائي و رشـد منطقـهاي (شـواهدي، »نظريه همگرايي،)7936(  اسرافيل،كسرايي

 مجلـه تحقيقــات،»)از كشـورهاي عضـو سـازمان كنفـرانس اســالمي بـه منظـور كـاربرد
.57-20  صص،00  شماره،اقتصادي
 «بررسي و ارزيابي سـير تحـول مكتـب كالسـيك بـه،)7933(  ابراهيم و شيما مدني،گرجي
 تــا چــه انــدازه، كالســيك هــاي جديــد.ن وكالســيك و ســپس بــه كالســيك جديــد
.50-97  صص،07  شماره، مجله تحقيقات اقتصادي،»جديدند؟
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