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Abstract 
In this study, the hypothesis of per capita income convergence between the 
provinces of the Islamic Republic of Iran during the period 2000-2018 has been 
tested. The convergence hypothesis has been tested in several Persian articles, 
even at the provincial level. But the present study differs from previous studies in 
two ways. First, the use of real GDP per capita without oil data as a measure of 
per capita income that will eliminate the bias caused by alternative variables. 
Second, all previous studies have used cross-sectional data estimators to 
estimate the beta convergence equation, the results of which will be biased. 
However, in this research, the dynamic spatial panel data model and the SYS-
GMM estimator have been used, which will eliminate this bias. Also, two types of 
matrices were used to study the spatial interactions between the provinces.The 
results show that, the slope of the absolute beta convergence model is negative 
and the hypothesis of absolute convergence is not rejected and the rate of this 
conditional convergence between the provinces of the country is equal to 10.5%. 
That is, regional inequality is declining during this period. In addition, the results 
show that the hypothesis of per capita income convergence is not rejected and 
the hypothesis of spillover effects due to spatial interactions between the 
provinces of the country is confirmed. Both effects of neighborhood overflow and 
migration are statistically significant, but the effects of migration overflow have 
a greater effect than the effects of overflow due to neighborhoods in the 
provinces. Sensitivity analysis from the three perspectives of changing the spatial 
interaction matrix, changing the alternative variable of real per capita income and 
changing the estimator shows the stability of the results and the lack of 
seriousness of the small sample bias for the SYS-GMM estimator. 
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Extended abstract 
1. Introduction: 
 According to the per capita income 
convergence hypothesis, the economic 
growth rate of poor countries with low per 
capita incomes is faster than that of rich 
countries. As a result, in the long run, 
economies will reach a common stable per 
capita income level, and income inequality 
will disappear over time. This is while the 
experimental studies on the convergence 
hypothesis have not yielded the same 
results. Even in the theoretical field, there 
is no collective agreement among 
economists, so that some authors consider 
the convergence hypothesis as the 
boundary between the two theories of 
exogenous and endogenous growth. In 
experimental studies, the convergence 
hypothesis has been tested in the form of 
three sub-hypotheses of absolute 
convergence, conditional convergence 
and club convergence. The hypothesis of 
absolute convergence is the main 
prediction of the neoclassical growth 
model, according to which in the long run, 
all countries will achieve a uniform level of 
per capita income. This hypothesis has 
only been confirmed among homogeneous 
groups of countries and regions. The 
polemical hypothesis of per capita income 
convergence, which is based on a simple 
general equilibrium model, uses the Solo 
neoclassical growth model (Solow, 1956) 
and combines the production function 
with constant return-to-scale 
characteristics, reduces returns for each 
factor of production and creates positive 
substitution elasticity between the factors 
of production assuming fixed savings 
rates, technology growth, population 
growth, and consumer preferences. In this 
model, it is argued that due to the high 
return on physical capital in poor 

economies, capital will move from 
advanced economies to poor economies. 
This will lead to the accumulation of 
physical capital in poor economies and the 
convergence of physical capital, which in 
turn leads to the convergence of per capita 
incomes of economies towards a uniform 
situation. According to the solo model, all 
economies converge towards a common 
state, which is called absolute 
convergence. Based on this perception, it 
is predicted that per capita income 
inequality in the international arena will 
disappear in the long run. 

Methods: A review of previous domestic 
studies shows that the convergence 
hypothesis has been tested among the 
provinces of the country in several 
articles. In this study, we intend to retest 
the hypothesis of convergence between 
the provinces of the Islamic Republic of 
Iran during the period 2000-2018 and 
believe that the present study is different 
from previous studies in two ways: a) 
Previous studies of per capita sight 
deposits and per capita expenditures of 
each household as a substitute have used 
per capita income. However, in this study, 
we use real GDP per capita data. B) All 
previous studies have used cross-sectional 
data estimators to estimate the beta 
convergence equation. In this study, to 
overcome the problems of conventional 
estimators, the system estimator of the 
generalized torque dynamic spatial data 
method is used. Using this method, we are 
able to control the problem of endogenous 
explanatory variables as well as the 
problems arising from the dynamic 
structure of the model. To control the 
effects of spillover due to spatial 
autocorrelations between the provinces of 
the country, and to test the convergence 
hypothesis between the 27provinces of 
Iran, we used the data related to the per 
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capita GDP (excluding oil) of the provinces 
of the country during the period 1999-
2018. In this study, a two-stage SYS-GMM 
estimator has been used to estimate the 
equations and the results have been 
compared with other estimators. To 
estimate the statistical model, Stata 
software has been used. 

2. Results: 
 Based on the results of estimating, the 
value of the convergence coefficient (1-β) 
between the provinces of the country has 
been estimated to be equal to 0.71, 
indicating the existence of conditional 
convergence between the provinces of the 
country with an annual rate of 29%. When 
the spatial time interval variable enters the 
model, the value of the convergence 
coefficient or (1-β) is equal to 0.89, 
indicating the existence of conditional 
convergence between the provinces of the 
country with an annual rate of 10.5%. As 
can be seen, the lack of consideration for 
the spatial time lag variable leads to an 
overestimation of the convergence rate. 
Therefore, since the coefficient of the 
spatial time interval variable is significant 
at the level of one percent, this variable 
should be included in the model. The 
coefficient of the spatial interference 
variable λ has been estimated to be 0.64 
which is significant at the level of one 
percent. Therefore, it can be said that 
geographical proximity has spillover 
effects on the economic growth of the 
provinces, so that if the per capita income 
of neighboring provinces grows by 10 
percent, a spillover effect of 6.4 percent 
will have a per capita income growth of the 
province.  

3. Conclusion: 
 In this research, the hypothesis of 
convergence between the provinces of the 
Islamic Republic of Iran during the period 
1999-2018 has been tested using the 
dynamic spatial panel data model and the 
SYS-GMM estimator. The results show 
that the hypothesis of convergence 
between the provinces of the country is 
not rejected; the rate of this conditional 
convergence between the provinces of the 
country is equal to 10.5 percent. Also, the 
hypothesis of spillover effects due to 
spatial interactions between the provinces 
of the country is not rejected. As expected, 
the transmission of these overflow effects 
through migration is greater than physical 
proximity. Sensitivity analysis from three 
perspectives of changing the spatial 
interaction matrix, changing the 
substitute variable of real per capita 
income and changing the estimator 
indicates the stability of the results and 
the lack of seriousness of the small sample 
bias for the SYS-GMM estimator. 
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 چکیده
-13۷۹  دوره  طي  ايران  اسالمي  جمهوري  هاياستان  بين  سرانه  درآمد  همگرایی  فرضيه   تحقيق  اين  در

  مورد   استانی  سطح  در  حتی  متعددی  فارسی  مقاالت  در  همگرایی  فرضیه.  است  شده  آزمون  13۹۷
 استفاده  اول.  است  متفاوت  قبلی   مطالعات  با  جهت  دو  از  حاضر  پژوهش  اما .  است  گرفته  قرار  آزمون

 به  منجر  که  سرانه  درآمد  معیار  عنوانبه  نفت  بدون   واقعی  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید   هایداده  از
  از   قبلی  مطالعات  تمام  کهاین   دوم.  شد  خواهد  جایگزین  متغیرهای  از  ناشی  سوگیری  حذف

 دارای   آن  نتایج  که  اندکرده   استفاده  بتا  همگرایی  معادله  تخمین برای  مقطعی  هایداده  برآوردگرهای 
  SYS-GMM  زنتخمين   و  پويا  فضايي   تابلويي  هايداده  مدل  از  پژوهش  این  در  اما.  بود  خواهد  تورش

 بین  فضایی  تعامالت   بررسی  برای  همچنین.  کرد  خواهد  حذف  را  تورش  این  که  است  شده  استفاده
 مدل  تابع  شیب  بررسی  مورد  دوره  در  که  ستحاكي  نتايج.شد  گرفته  کاربه  ماتریس  نوع   دو  هااستان

 مشروط  همگرایی  این  میزان  و  شودنمی  رد  مطلق  گراییهم  فرضیه  و  است  منفی  مطلق  بتای  گراییهم
  حال   در  ایمنطقه  نابرابری  دوره   این   طی  یعنی.  است  درصد  10.5  معادل  کشور  های  استان  بین

 اثرات  فرضيه   تأييد  و  سرانه  درآمد  همگرایی  فرضيه  رد  عدم  دهندهنشان  نتایج  عالوهبه .  است  کاهش
  از   ناشی  سرریز  اثر  نوع  دو  هر.  است  كشور  هاياستان  بين  فضايي  تعامالت  از  ناشي  سرريز

  بیشتری   تأثیر   مهاجرت  از  ناشی  سرریز   اثرات  اما   است  معنادار  آماری  نظر  از  مهاجرت  و  همسایگی
  تغییر   منظر  سه  از  حساسیت  تحلیل.  دارد  هااستان  همسایگی  از  ناشی  سرریز  اثرات  به  نسبت

 دهنده  نشان  برآوردگر  تغییر  و   واقعی  سرانه  درآمد  جایگزین  متغیر  تغییر  فضایی،  تعامل  ماتریس
 . است SYS-GMM برآوردگر برای کوچک نمونه سوگیری جدیت عدم و نتایج پایداری

 کلیدواژه ها: 
  پانلي هايداده  همگرایی، فرضيه
  مهاجرت،  سرريز   اثرات  پويا، فضايي

 زنتخمين  همسایگی،  سرريز اثرات
  تعميم  گشتاورهای روش سيستمي

 (. SYS-GMM) يافته
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 مقدمه 1
رشد   نرخ  درآمد سرانه،  همگرایی  فرضيه  اساس  بر 
پایین   سرانه  درآمد  با  فقیر  کشورهای  اقتصادی 

مند است؛ در نتیجه در  تر از کشورهای ثروت سریع 
پایدار   سرانه  درآمد  سطح  به  اقتصادها  بلندمدت 
درآمدي به مرور   نابرابري  و  مشترکی خواهند رسید 

مورد  زما در  تجربی  مطالعات  شد  خواهد  محو  ن 
نشده   منجر  یکسانی  نتایج  به  همگرایی  فرضیه 
بین   جمعی  توافق  نیز  نظری  حوزه  در  حتی  است. 

به ندارد  وجود  از  اقتصاددانان  برخی  که  نحوی 
نظریه   دو  بين  مرز  را  همگرایی  فرضیه  نويسندگان 

مي  درونزا  و  برونزا  تجربي  رشد  مطالعات  در  دانند. 
همگرایی    فرضيه فرضيه  سه  قالب  در  همگرایی 
شرطي 1مطلق  همگرایی  باشگاهي   2،  همگرایی    3و 

مطلق،   همگرایی  فرضيه  است.   شده  آزمون 
  بر   که   است   نئوكالسيك   رشد  مدل   اصلي   بينيپيش 

  سطح   به  كشورها   تمامي  بلندمدت  در  آن  اساس
از درآمد سرانه دست خواهند    و يكساني  4يكنواخت 

يافت. اين فرضيه تنها میان گروه همگني از کشورها  
و مناطق تأیید شده است. فرضيه همگرایی شرطي  

ساال  بارو،  توسط  هال -آی-كه  و  بالنچارد   5مارتین، 
ویل1۹۹1) و  رومر  منکیو،  و  شد،  1۹۹2)  6(  مطرح   )

كند که در بلندمدت تمام اقتصادها به  بيني مي پيش 
مت مسیر رشد متوازن خود همگرا خواهند شد؛  س

بنابراين اختالفی دائمی بین درآمد سرانه این کشورها  
باشگاهي   همگرایی  فرضيه  داشت.  خواهد  وجود 
شكل خاصي از همگرایی شرطي است كه مبتني بر  

 
1 absolute convergence hypothesis 
2 conditional convergence hypothesis 
3 club convergence hypothesis 
4 steady state    
5 Barro, Sala-i-Martin, Blanchard and Hall 
6 Mankiw, Romer and Weil 
7 multiple equilibrium 

آزمون    8 براي  زماني  رويكرد سري  از  فرضيه همگرايي استفاده 
هاي ريشه واحد است مطلق در مطالعات تجربي مبتني بر آزمون

  13۹0)براي مطالعه بيشتر در مورد اين رويكرد به رنجبر و علمي،  
به كنيد(.  مراجعه  ب  و  همگرايي الف  فرضيه  آزمون  منظور 

پويايي رويكرد  از  نیز معموال  درآمد سرانه باشگاهي  توزيع  هاي 

فرضيه    7چندگانه  تعادلي   هايمدل  اين  در  است. 
دي  كشورهاي داراي شرايط اوليه و ساختارهاي اقتصا

مشتركي   يكنواخت  سرانه  درآمد  سطح  به  مشابه، 
همگرا خواهند شد. بنابراين بر اساس اين فرضيه در  
دو   به سمت  حداقل  سرانه  درآمد  توريع  بلندمدت 

 اي شدن سوق پيدا خواهد كرد. قله

فرضيه   آزمون  منظور  به  تجربي  مقاالت  در 
رويكرد   سه  از  شرطي  و  مطلق  همگرایی 

داده  داده هاي  اقتصادسنجي  و  مقطعي،  پانلي  هاي 
است داده  شده  استفاده  زماني  سري  براي  8هاي   .

تخمين مدل رگرسيون همگرایی بتاي مطلق و شرطي  
از  می رويكرد    هايزنتخمين توان  دو  در  موجود 

داده  داده اقتصادسنجي  و  مقطعي  پانلي   هاي  هاي 
تخمين  از  استفاده  كنار  در  کرد.  هاي  زناستفاده 

هاي مورد  دلیل خصلت مكاني داده هبرشمرده شده، ب
از   محققان  همگرایی،  فرضيه  آزمون  در  استفاده 

فضايي زنتخمين  اقتصادسنجي  حوزه  براي    9هاي 
در   كردند.  استفاده  بتا  همگرایی  معادله  تخمين 

تخمين  از  شاخه،  این  اوليه  هاي  زنتحقيقات 
داده  مناسبِ  فضايي  مقطعي،  اقتصادسنجي  هاي 

فرضيه   آزمون  است.  برای  شده  استفاده  همگرایی 
( و هو، وانگ و  2012)  10برخی محققان مانند تائو و یو 

( با هدف تخمين مجدد مدل همگرایی بتا،  2013)  11یو 
هاي  هاي موجود در اين شاخه را براي داده زنتخمين 

 اند. تابلويي نيز بسط داده 

دهد در  بررسي مطالعات داخلي قبلي نشان مي 
  12مقاالت متعددي فرضيه همگرایی آزمون شده است 

)بر استفاده مي به  شود  رويكرد  اين  مورد  در  بيشتر  اي مطالعه 
 ( مراجعه كنيد(.1996كواه )

9 spatial econometrics  
10 Tao and Yu 
11 Ho, Wang and Yu 

مي12 مثال   .( علمي  و  رنجبر  به  و    13۹0،  13۸۷توان  ب  و  (،  13۹1الف 
(، افشاري،  13۸6(، احساني و رنجبر )13۸6الهدی و امیری )ابریشمی ،علم 

شیبا و  )پور  فروغيAfshari, Pour and Sheibani, 2005نی  پور  (، 
( اشاره  13۸۸( و كارنامه حقيقي و اكبري )13۸۸(، راسخی و رنجبر )13۸5)

 كرد.
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استان  بين  را  مذكور  فرضيه  آنها  از  تعدادي  هاي  و 
كرده  آزمون  ميكشور  كه  مطالعات  اند  به  توان 

 ( )13۷۸افشاری  رحمانی  مؤيدفر  13۸3(  و  اکبری   ،)
 1(، رحماني و اِكي 13۸4(، رحماني و عسگري ) 13۸3)
( اشاره كرد برخی  13۹0)  زاده( و رحماني و حسن 2004)

بین  در  سرانه  درآمد  همگرایی  به  کشوری  نیز 
) پرداخته  معلمی  و  اکبری  مانند  اين  13۸4اند  در   .)

بين   را  همگرایی  فرضيه  داريم  قصد  تحقيق 
- 13۷۹هاي جمهوري اسالمي ايران طي دوره  استان
مجدداً آزمون نماييم و معتقديم مطالعه حاضر    13۹۷

مطالع با  لحاظ  دو  متفاوت  از  انجام شده  قبلی  ات 
(،  13۹0است: الف( به غير از رحماني و حسن زاده ) 

سپرده از  قبلی  سرانه  مطالعات  دیداری  های 
)13۸3)رحمانی) عسگري  و  رحماني  و  و  13۸4(   )

( اِكي  و  خانوار  2004رحماني  هر  سرانه  مخارج  و   )
عنوان  (( به 13۷۸( و افشاری ) 13۸3)اکبری و مؤيدفر )

استفاده کرده   جانشین درآمد اين  سرانه  اما در  اند. 
سرانه واقعي استفاده    GDPهاي  مطالعه ما از داده 

تورش مي رو  اين  از  مطالعات  كنيم.  در  موجود  هاي 
به  متغيرقبلي  از  استفاده  براي  دلیل  جانشين  هاي 

GDP    )سرانه تا حدود زيادي حذف خواهد شد. ب
تخمين  از  قبلي  مطالعات  داده زنتمامي  ي  هاهاي 

استفاده   بتا  همگرایی  معادله  تخمين  براي  مقطعي 
همان كرده  روش اند.  بخش  در  كه  اين  طور  شناسي 

از   استفاده  داد،  خواهيم  توضيح  تحقيق 
،  OLSهاي مقطعي مانند  هاي متعارف داده زنتخمين 

NLS   ( رحمانی  مطالعات  و  13۸3)مانند  رحماني   ،)
و  ( و رحماني  2004(، رحماني و اكي ) 13۸4عسگري )

)حسن  تخمين13۹0زاده  و  در  زن ((  متعارف  هاي 
داده  براي  مانند  اقتصادسنجي فضايي  هاي مقطعي 

راست تخمين  حداكثر  مؤيدفر  زن  و  )اکبری  نمايي 
به 13۸3) و  ((  توضيحي  متغيرهاي  درونزايي  دلیل 

داري را  ساختار پوياي مدل همگرایی بتا، نتايج تورش 
مي منارائه  به  مطالعه  اين  در  بر  كنند.  غلبه  ظور 

تخمين  در  زنمشكالت  شده  استفاده  متعارف  هاي 

 
1 Eckey 
2 Spatial dynamic panel data (SDPD) 

تخمين از  قبلي،  روش  مطالعات  سيستمي  زن 
  2هاي پانلي فضايي پويا يافته داده گشتاورهاي تعميم

(SYS-GMM_SDPD)   مي با  استفاده  شود. 
درونزايي   مشكل  اوالً  قادريم،  روش  اين  از  استفاده 

را كنترل   ثانياً مشكالت  متغيرهاي توضيحي  نماييم. 
ناشي از ساختار پوياي مدل را كنترل كنيم. ثالثاً اثرات  

خودهمبستگي  ناشي  بين  سرريز  فضايي  هاي 
 هاي كشور را كنترل کنیم. استان

اين مقاله جهت نيل به اهداف برشمرده شده در  
شده بخش  تدوين  زير    مروري   از   بعد .  استهاي 

  دوم،   خشب  در  تحقيق  موضوع   ادبيات  بر  مختصر
  ها سوم و چهارم به ترتیب به معرفی داده   هايبخش 

  تجربي   نتايج.  دارد  اختصاص  تحقیق  شناسی  روش  و
  آخر   بخش  در.  شودمی  ارائه  پنجم   بخش  در  تحقيق

 . شودمی  پرداخته گيرينتيجه  به

 مروري بر ادبيات تحقيق 2
 فرضيه همگرایی 

بر مبناي يك  فرضيه جدلي همگرایی درآمد سرانه 
كه در مدل   ساده بنا شده است عمومي  تعادل  مدل 

سولو  نئوكالسيك  تركيب1۹56)  3رشد  از  و   تابع ( 
 مقياس، به نسبت ثابت هاي بازدهيويژگي  با توليد

 كشش توليد و عوامل از  يك هر براي نزولي بازدهي
 هاينرخ فرض با عوامل توليد بين مثبت جانشيني

پس  تكنولوژيثابت  رشد  و  انداز،  جمعيت  رشد   ،
مصرف  اين   ايجاد كنندهترجيحات  در  است.  شده 

مي  استدالل  بهمدل  که  باالي  شود  بازدهي  دلیل 
از   سرمايه  فقیر،  اقتصادهاي  در  فيزيكي  سرمايه 
فقیر   اقتصادهاي  سمت  به  پيشرفته  اقتصادهاي 
انباشت   موجب  موضوع  اين  كرد.  خواهد  حرکت 

رایی در  سرمايه فيزيكي در اقتصادهاي فقیر و همگ 
سرمايه   همگرایی  شد.  خواهد  فيزيكي  سرمايه 
فيزيكي منجر به همگرایی درآمد سرانه اقتصادها به  

يكنواخت مي  اساس مدل  سمت وضعيت  بر  شود. 
سولو، تمامي اقتصادها به سمت وضعيت يكنواخت  

 
3 Solow 
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شوند كه به آن همگرایی مطلق  مشتركي همگرا مي 
شود  ي بيني مگويند. بر اساس اين برداشت پيش مي

عرصه   در  سرانه  درآمد  نابرابري  بلندمدت  در  که 
 المللي ناپديد خواهد شد. بين

تعیین در  اختالف  وضعيت  کنندهاگر  های 
انداز، نرخ رشد جمعيت و  یکنواخت مانند نرخ پس 
صورت دائمي وجود داشته نرخ پيشرفت تكنولوژي به 

گاه دو حالت متصور خواهد بود. حالت اول  باشد آن 
توسط ساال   كه  هال  -آی-بارو،  و  بالنچارد  مارتین، 

( مطرح شد، ايجاد همگرایی شرطي است كه  1۹۹1)
به  اقتصادها  از  يك  هر  آن  وضعيت  در  سمت 

شوند. حالت دوم همگرایی  يكنواخت خود همگرا می 
باشگاهي است که در آن اقتصادها با شرايط آغازين  

به  يكنواخت مشترك همگرا  مشابه  سمت وضعيت 
شد. دو    خواهند  ايجاد  مورد  اين  در  حدي  حالت 

باشگاه همگرایی يكي براي اقتصادهاي غني و ديگري  
برداشت   دو  در  است.  فقير  اقتصادهاي  براي 

به  باشگاهي  و  شرطي  بين  همگرایی  اختالف  دلیل 
وضعيت يكنواخت كشورها، تفاوت دائمی بین درآمد 

 ها در بلند مدت وجود خواهد داشت.   سرانه آن 

جربي فرضيه همگرایی از سه رويكرد  براي آزمون ت 
مدل مقطعي و پانلي همگرایی بتا، مدل سري زماني  
استفاده   سرانه  درآمد  توزيع  پويايي  و  بتا  همگرایی 

شود كه در اين تحقيق ما فقط روي رويكرد اول  مي
شويم. مدل مقطعي و پانلي همگرایی بتا  متمركز مي 

براي    اولين رويكرد استفاده شده در مطالعات تجربي
مي  همگرایی  فرضيه  بامول آزمون  توسط  كه   1باشد 

سولو  1۹۸6) رشد  مدل  اساس  بر  و  شد  مطرح   )
است1۹56) استخراج  قابل  نيز  عمومي  2(  تصريح   .

مدل مقطعي و پانلي همگرایی بتا مطلق به ترتيب  
 شود: ( ارائه مي 2( و )1در معادالت ) 

𝐺𝐼𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐿𝑛(𝐼𝑖.0) + 𝜀𝑖                            (1) 
𝐺𝐼𝑖.𝑡 = 𝜂𝑖 + 𝛽𝐿𝑛(𝐼𝑖.𝑡−1) + 𝜀𝑖.𝑡                   (2) 

 
1 Baumol 

براي مطالعه چگونگی استخراج معادله همگرايي بتا از مدل  2
 ( مراجعه شود.  13۸۷( به رنجبر و علمي )1۹56رشد سولو )

3 Chua 

معادالت   اين  GI  ،)I(Lnدر  0,i    و    ترتيب به 
متوسط نرخ رشد درآمد سرانه، لگاريتم درآمد سرانه  

است.   رگرسيون  خطاي  جمله  و  دوره    iابتداي 
  باشد.  عرض از مبدا مي   اثرات خاص كشوري و  

رود  ضريب همگرایی بتای مطلق است و انتظار مي 
براي عدم رد فرضيه همگرایی بين منفي يك و صفر  

فرضيه   اگر  صورت    =0باشد.  آن  در  نشود،  رد 
اگر  فرض و  شد  خواهد  رد  مطلق  بتا  همگرایی  يه 

1−=   باشد در آن صورت فرايند همگرایی مطلق
متغيرهاي   دو  و  يك  معادالت  به  اگر  بود.  خواهد 
كنترل كننده )شرطي( رشد اقتصادي را اضافه نماييم،  

صورت   آن  شرطي    در  بتای  همگرایی  ضريب 
امي و  شود،  باشد  برآورد  و صفر  يك  منفي  بين  گر 

 فرضيه همگرایی بتاي شرطي رد نخواهد شد.

 

 تحليل اثرات سرريز ناشي از مجاورت 
( در تز دکترای خود در دانشگاه هاروارد  1۹۹3)  3چوا 

اقتصاد  اثرات سرريز  بار  وارد  اولين  را  هاي همسايه 
- مدل همگرایی شرطي كرد و آن را همگرایی بتاي دو 

ناميد؛ چون در اين مدل وضعيت يكنواخت   4شرطي 
ساختار   مشخصات  به  كشور  هر  سرانه  درآمد 
اقتصادي آن كشور و كشورهاي مسايه بستگي دارد.  

كُخ  و  واقعیت  200۷)  5اِرتور  يك  به  اشاره  ضمن   )
اقتصادي    6شده تلطیف رشد  تحوالت  سال    50از 

رشد   به  ملي  اقتصاد  رشد  وابستگي  گذشته، 
آمد ساير كشورها را نشان دادند.  اقتصادي و سطح در 

شده ( به يك واقعیت تلطیف 2001)  7استرلي و لوين 
اند که حاکی از تمركز  دیگر در این زمینه اشاره کرده

هاي مختلف اعم از  هاي اقتصادي در مقياسفعاليت
اي و شهري است. يا کِلِنو و  جهاني، كشوري، منطقه

4 Double-conditional beta convergence 
5 Ertur and Koch 
6 Stylized fact 
7 Easterly and levine 
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را در مورد وابستگي در    ( حقايقي2005)  1كلِر-رودريگز
مي  ارائه  جهاني  )مقياس  کُخ  و  اِرتور  (  200۷كنند. 

معتقدند که تجميع دانش در يك كشور به تجميع  
آن در ساير كشورها بستگي دارد و چگونگی و مقدار  
اين اثرات سرريز فضايي نیز به میزان وابستگي بين  
از   يكي  سرریز  اثرات  این  است.  وابسته  كشورها 

اصلي پيشرفت تكنولوژيكي کشورهاست  موتورهاي  
سرمايه کانال  از  کشورها  بین  آن  انتقال  گذاري  که 

سرريز   اثرات  و  تكنولوژي  انتقال  خارجي،  مستقيم 
می  انجام  انساني  آن سرمايه  رو  اين  از  ها  شود. 

منظور تشريح فرايند رشد و  دهند که به پيشنهاد مي 
ر  توسعه اقتصادي، وابستگي فضايي بين اقتصادها د

تمپلمدل  گردد.  لحاظ  بررسي  1۹۹۹)  2ها  در   )
هاي رشد جديد به  هاي تجربي حاصل از مدل يافته

اي يكي از  رسد كه اثرات سرريز منطقهاين نتيجه مي 
هاي تجربي است.  شده در مدل متغيرهاي مهم حذف

(  2006)  4(، اِرتور، لوگایو و بومون 2002)  3كانلي و ليگون 
( به منظور تأكيد بر نقش  ۹۷1۹)  5و مورنو و تريهان 

اثرات سرريز بين كشوري در فرايند رشد اقتصادي،  
در   جغرافيايي  و  اقتصادي  فاصله  متغيرهاي  از 

 اند.هاي خود استفاده كرده مدل 

بر اين اساس، ما در اين تحقيق به منظور كنترل  
صورت زير بسط  ( را به2اثرات سرريز فضايي، مدل )

 ايم:داده 

𝐺𝐼𝑖.𝑡 = 𝜂𝑖 + 𝛽𝐿𝑛(𝐼𝑖.𝑡−1) + 𝜆 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝐿𝑛(𝐼𝑗𝑡)

𝑛

𝑖=1

+ 𝜀𝑖.𝑡           (3) 
 صورت زير است: ( به 3تصريح پويايي معادله )

𝐿𝑛(𝐼𝑖.𝑡) = 𝜂𝑖 + (1 − 𝛽)𝐿𝑛(𝐼𝑖.𝑡−1)

+ 𝜆 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝐿𝑛(𝐼𝑗𝑡)

𝑛

𝑖=1

+ 𝜀𝑖.𝑡          (4) 

 
1 Klenow and Rodriguez-Clare 
2 Temple 
3 Conley and Ligon 
4 Le Gallo and Baumont 
5 Moreno and Trehan 

( انتظار مي 4در معادله  رد  (  به منظور عدم  رود 
مقدار ضر همگرایی  )1(يب فرضيه  −    و بين صفر 

باشد.   ∑يك  𝜔𝑖𝑗𝐿𝑛(𝐼𝑗𝑡)𝑛
𝑖=1   فضايي وقفه    6جمله 

به   7است فضايي  كه  سرريز  اثرات  كنترل  منظور 
روي رشد    iناشي از رشد اقتصادي همسايگان استان  

ماتريس    شود.  اقتصادي اين استان وارد مدل مي 
فضايي  ابعاد    وزني  با  اول    كه   است   2۷×2۷مرتبه 

  بر   نيز  آن   سطرهاي  تمامي  و  صفر  آن   قطري   عناصر
  اين   در.  است  شده  استاندارد  سطر  هر   جمع  اساس
به دو صورت تعریف شده است:      ماتريس   تحقيق

است؛   جغرافيايي  مجاورت  اساس  بر  اول  تعريف 
𝜔𝑖𝑗باشند درايه    همسايه  jو     i يعني اگر استان = 1 

خواهد بود و در غير اين صورت برابر صفر است. بر  
يافته  مي اساس  انتظار  موجود  تجربي  رود  هاي 

اثرات    ضريب   وجود  از  حاكي  كه  باشد  مثبت 
 هاي مجاور است.سرريز از استان 

 ( يو  و  و  2012تائو  تئوريكي  بسط  طريق  از   )
كار شبيه مونت  وقفه  سازي  اگر  كه  دادند  نشان  لو 

ايجاد   به  منجر  نشود  مدل  وارد  فضايي  زماني 
دار در نتايج رگرسيوني خواهد شد.  هاي معنيتورش

در مقابل لحاظ بي مورد وقفه زماني فضايي در مدل  
منجر به از دست دادن كارايي نخواهد شد. بر اين  
اساس در اين تحقيق ما وقفه زماني فضايي را وارد  

 ایم:كرده  (4مدل )

𝐿𝑛(𝐼𝑖.𝑡) = 𝜂𝑖 + (1 − 𝛽)𝐿𝑛(𝐼𝑖.𝑡−1) +
𝜆 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝐿𝑛(𝐼𝑗.𝑡)𝑛

𝑗=1 + 𝜓 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝐿𝑛(𝐼𝑗.𝑡−1)𝑛
𝑗=1 +

𝜀𝑖.𝑡      (5)  
( معادله  ∑( جمله  5در  𝜔𝑖𝑗𝐿𝑛(𝐼𝑗.𝑡−1)𝑛

𝑗=1    وقفه
سازي زماني فضايي است که بر اساس نتايج شبيه 

( يو  و  مي 2012تائو  انتظار  عالمت ضر(   يب  رود 
 منفي باشد. 

6 Spatial lag 
روش.  7 مورد  و  در  عسگري  به  فضايي  اقتصادسنجي  شناسي 

( )13۸0اكبري  فينگلتون  و  كورادو  يا  و   )Corrado and 
Fingleton, 2012).مراجعه كنيد )   
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مروری بر مطالعات تجربی انجام شده  
 های ایران در مورد همگرایی استان

افشاري   كار  با  داخل  در  همگرايي  فرضيه  آزمون 
( شروع شد. او در اين تحقيق فرضيه همگرايي  13۷۸)

آزمون    13۷4- 136۷هاي ايران طي دوره  را بين استان 
دهد فرضيه همگرايي  و نشان مي نمود. نتايج تحقيق ا 

استان  بين  نمي بتا  رد  كشور  سرعت  هاي  اما  شود 
به  است  پايين  بسيار    براي   كهطوري همگرايي 

  ساله   64  دوره  يك   به   ها استان  بين   كامل  همگرايي 
  ، (2004)اكي  و  رحماني  بعد  هايسال   در.  است  نياز

( فرضيه  13۸4)   عسگري و   رحماني  و(  13۸3)  رحماني 
استان  بين  به  همگرايي  كردند.  آزمون  را  ايران  هاي 
داده  فقدان  به  علت  مربوط  آماري    GDPهاي 

هاي ديداري به  ها، مطالعات مذكور از سپرده استان
براي   جانشيني  نتايج    GDPعنوان  كردند.  استفاده 

( اكي  و  فرضيه  2004رحماني  رد  عدم  از  حاكي   )
استان بين  شرطي  در همگرايي  است.  كشور    هاي 

يافته )مقابل  رحماني  مي 13۸3هاي  نشان  دهد  ( 
استان  بين  مطلق  قوي  همگرايي  چندان  ايران  هاي 

 ( عسگري  و  رحماني  نقش  13۸4نیست.   )
هاي دولت را در همگرايي درآمد سرانه بين  سياست

نشان  استان آنها  تحقيق  نتايج  كردند.  آزمون  ها 
سياست مي منطقهدهد،  تسريع  هاي  در  دولت  اي 

هاي كشور ناموفق بوده و حتي  همگرايي بين استان 
نموده    مؤيدفر   و  اكبري.  استدر جهت عكس عمل 

  فضايي  اقتصادسنجي  رهيافت از  استفاده  با ( 13۸3)
  دوره   طي  كشور  هاياستان  بين   را  همگرايي  فرضيه
  خانوار   بودجه  آمار  از  استفاده  با  و  13۷0-13۸0  زماني
دهد كه  نشان مي   آنها  تحقيق  نتايج.  نمودند  آزمون

استان بين  همگرايي  فرضيه  رد  اوالً،  كشور  هاي 
به نمي    31  ساله   هر  رود مي   انتظار   كهطوري شود 

  محو   كشور   هاياستان   بين   درآمدي  شكاف  از  درصد
  روي  مثبت  سرريز  اثرات فضايي  مجاورت  ثانياً، . شود
(  13۹3)  رنجبر   و   علمی.  دارد  هااستان  اقتصادي  رشد

سرانه    GDPيي باشگاهی بین همگرا  تشکیل  فرضیه
استان  رگرسیون  واقعی  از  استفاده  با  ایران  های 

 
1 Nahar-Inder 

های توزیع طي  چندکی ناپارامتریک و رویکرد پویایی 
آزمون کردند. نتایج تحقیق    13۸۸-13۷۹دوره زماني  

از شکل آن   بین   همگرايي   باشگاه   دو   گیریها حاکی 
  به   کشور  هایاستان  اکثر  که   است   کشور  هایاستان
.  هستند  همگرايي  حال   در  فقیر  باشگاه   سمت

  از   حاکی  همگرايي  سرعت   محاسبه  همچنین 
  اقتصادی   رشد  الگوهای  بین  شدید  ناهمگونی

سرانه    GDP  ارتقای  برای  کهطوری به   است  هااستان
های فقیر به سمت باشگاه ثروتمند به دوره  استان

بین   فقه    60تا    20زمانی  سالمی،  است.  نیاز  سال 
 ( و محمدی  رفاه  13۹6مجیدی  و  ( همگرایی درآمدی 

استان از روش خوشه بین  استفاده  با  ایران  ای های 
آزمون کردند. نتایج این    13۹3- 13۷۹طی دوره زمانی  

می و مصرف سرانه  درآمد  واگرایی  از  تمام  حاکی  ان 
استاناستان اکثر  و  نیافته  توسعه  توسعه  های  های 

استان  در  فقط  و  دارد  حکایت  حال  یافته  در  های 
نشانه  در  توسعه،  سرانه  درآمد  همگرایی  از  هایی 

زاده، شیرافکن و  گردد. معصومبلندمدت مشاهده می 
 ( در  13۹۷محمدنژادی  درآمد  توزيع  همگرايي   )

زماني استان دوره  در  ايران  با    13۹3- 13۷5  هاي  را 
ايندر  و  ناهار  همگرايي  روش  از  آزمون   1استفاده 

دهد در بيش از نصف  ها نشان می کردند. نتايج آن 
مشاهده  استان متوسط  سمت  به  همگرايي  ها 

استان نمي  ميان  از  جيني  شود.  همگرا، ضريب  هاي 
استان بوشهر و گلستان به ترتيب داراي باالترين و  

همگرا  سرعت  ترين  متوسط  پايين  سمت  به  يي 
 ضريب جيني هستند.  

 تحقيق روش 3
( برآورد معادله  به منظور  از  1در مطالعات تجربي   )

  OLSهاي مقطعي مانند هاي متعارف داده زنتخمين 
مرحله دو  مربعات  حداقل  )به و  كنترل اي  منظور 

شود.  درونزايي بالقوه متغيرهاي كنترل( استفاده مي 
قابل اثبات است كه معادله همگرایی بتا    سادگيبه

دلیل وجود ساختار پویا  داراي ساختاری پوياست. به 
با   تخمین  در  بالقوه  ناسازگاری  دو  معادله،  این  در 
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  حذف   از   ناشی   تورش:  دارد  وجود   مقطعی   هایداده 
(.  2002،  1سانگاریدز )  درونزایی   از   ناشی   تورش  و  متغیر

  های چون در تخمین این معادله با استفاده از داده 
  شود، می   زده   تخمین   مبدا  از  عرض   یک   ناچار   مقطعی،

مستقل    𝜂𝑖  که  شود می  فرض  ضمنی   طوربه   رو   این   از
از متغیرهای توضیحی است و بخشی از جمله خطا  

 2شود. اما کَِسلی، اسکیول و لِفورت در نظر گرفته می 
اساس1۹۹6) بر   )  ( معادله  پویای  نشان  2ساختار   )

 :اندداده 

      𝐸[𝜂𝑖𝐿𝑛(𝐼𝑖.𝑡−1)] = 𝐸[𝜂𝑖(𝜂𝑖 +
𝛽𝐿𝑛(𝐼𝑖.𝑡−2) + 𝜀𝑖.𝑡−1)] ≠ 0                    (6)  

𝐸[𝜂𝑖چون  
2] ≠ است، بنابراین حذف اثرات ویژه    0

کشوری در روش حداقل مربعات معمولی يا حداقل  
دومرحله  داده مربعات  با    به   منجر  مقطعی  هایاي 

می متغی  حذف  از  ناشی  تورش مهم   3اسالم .  شودر 
از  1۹۹5) استفاده  ناسازگاری،  این  حذف  جهت   )

.  است  داده   پیشنهاد   را  پانلی   های هاي داده زنتخمين 
پراستفاده مناسب حال  عين  در  و  ترين  ترین 
  رويكرد   پویا،  ساختار  با   پانلی  هایمدل   برای   زنتخمین 

  رويكرد   و  يافتهتعميم  گشتاورهای  روش  تفاضلي 
  اولين .  است  يافتهتعميم  گشتاورهای   روش   سيستمي 

توسط    DIFF-GMM  به  رويكرد كه  است  معروف 
بوند  و  دومي 1۹۹1)  4آرالنو  و  كرد  پيدا  توسعه  به    ( 

GMM-SYS  5معروف است كه توسط آرالنو و باور 
. در  6( توسعه يافت 1۹۹۸( و بلوندل و بوند ) 1۹۹5)

خاص  به    DIFF-GMMرويكرد اثرات  حذف  منظور 
شود  ( تفاضل مرتبه اول گرفته مي4استاني از مدل )

وقفه  از  بهو  سطح  در  درونزا  متغيرهاي  عنوان  هاي 
-DIFFزن  . تخمين شودها استفاده مي ابزار براي آن 

GMM   زن  كه تورش موجود در تخمين درحاليOLS  
كند اما از چند نقطه  براي مدل پانلي پويا را اصالح مي

 
1 Tsangarides 
2 Caselli, Esquivel and Lefort 
3 Islam 
4 Arellano and Bond 
5 Bover 
6 Near random walk or near unit root 

( اگر متغيرهاي توضيحي نزديك  1برد:  ضعف رنج مي 
ایراد   دچار  رويكرد  اين  باشند،  تصادفي  گام  به 

(  2خواهد شد.    هاي كوچكابزارهاي ضعيف در نمونه 
به سطح  در  درونزا  متغيرهاي  متغير وقفه  عنوان 

متغيرهاي   توضيح  براي  چنداني  اطالعات  ابزاري، 
 كند. كنترل كه در تفاضل هستند ارائه نمي 

،  DIFF-GMMزن  منظور حل مشكالت تخمينبه
)  SYS-GMMرويكرد   باور  و  آرالنو  و  1۹۹5توسط   )

 ( بوند  و  مدل 1۹۹۸بلوندل  براي  پا (  پويا  هاي  نلي 
 .  7مطرح شد

توضيحي   متغيرهاي  ضعيف  برونزايي  فرض  با 
𝜏براي   < 𝑡   زن  توان سازگاري تخمينميSYS-GMM  

 را با برقراري شرايط گشتاوري زير تامين کرد: 

𝐸(𝐼𝑖.𝑡−𝜏Δ𝜀𝑖.𝑡) = 0 ; 𝑡 = 3. … . 𝑇 ; 2 ≤ 𝜏
≤ 𝑡 − 1          (7) 

 𝐸(𝑋𝑖.𝑡−𝜏∆𝜀𝑖.𝑡) = 0 ; 𝑡 = 3. … . 𝑇 ;  2 ≤ 𝜏 ≤
𝑡 − 1       (8) 

𝐸(∆𝐼𝑖.𝑡−𝜏∆𝜀𝑖.𝑡) = 0 ; 𝑡 = 3. … . 𝑇          (9) 
𝐸(∆𝑋𝑖.𝑡−𝜏∆𝜀𝑖.𝑡) = 0 ; 𝑡 = 3. … . 𝑇          (10) 

𝑋

= (∑ 𝜔𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝐿𝑛(𝐼𝑗.𝑡); ∑ 𝜔𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝐿𝑛(𝐼𝑗.𝑡−1)         (11) 

( پيشنهاد داده است  2006)  8طور كه رودمن همان 
به  از  تخمين قبل  از  ب  SYS-GMMزن  كارگيري  ايد 

برقراري فروض باال مطمئن شويم. از اين رو بايد از  
چند آزمون تصريح استفاده نماييم. اول بايد سازگاري  
و   ابزاري  متغيرهاي  بين  ارتباط  عدم  يعني  ابزارها 
يا   سارگان  آزمون  كمك  با  را  رگرسيون  پسماندهاي 

کنیم  آزمون  وجود  9هنسن  عدم  فرض  دوم   .
پس در  دوم  مرتبه  تفاضل  خودهمبستگي  ماندهاي 

هاي كوچك  الزم به ذكر است كه هر دو تخمين زن از مشكل تورش در نمونه 7

 برند.  رنج مي
8 Roodman 

ناسازگار   اگر از ابزارهاي زيادي در مدل استفاده شود ممكن است آزمون هنسن 9

توان از قاعده رودمن استفاده كرد كه بر حسب آن بايد شود. در اين شرايط مي

  تعداد ابزارها از تعداد مقاطع در پانل كمتر باشد.
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𝑘براي   𝐶𝑜𝑣(Δ𝜀𝑖.𝑡Δ𝜀𝑖.𝑡−𝑘)مرتبه اول يعني  ≥ يك    2
   GMMزن  كننده براي سازگاري تخمين شرط تضمين 

است. به این منظور از آزمون ارائه شده توسط آرالنو  
مشهور است استفاده    𝑚𝑗( كه به آزمون  1۹۹1و بوند )

 شود.  مي

تخمين 2010)  1اِلهورست  و    GMM-DIFFزن  ( 
مونتیرو  و  و  200۸)  2كوكِنووا  الیتارت  جاكوبز،  و   )

تخمين 200۹)  3وریبورگ  براي    GMM-SYSزن  (  را 
اند. اما نتايج  هاي پانلي فضايي پويا بسط داده مدل 

)شبيه اِلهورست  كه  2010سازي  است  داده  نشان   )
تورش   DIFF-GMMزن  تخمين  در  نتايج  را  داري 

خصوص براي  يي پويا به هاي پانلي فضا تخمين مدل 
ارائه مي فضايي  وقفه  متغير  همچنين  ضريب  كند. 

 ( مونتیرو  و  و  200۸كوكنووا  الیتارت  جاكوبز،  و   )
-SYSزن  اند كه تخمين ( نشان داده 200۹وریبورگ ) 

GMM   هاي متداول در ادبيات  زننسبت به تخمين
نمايي  اقتصاد راست  حداكثر  مانند  فضايي  سنجي 

(MLE يا شبه )حداكث( ر راستنماييQMLE  از مزيت )
توضيحي   متغيرهاي  براي  ابزاري  متغير  از  استفاده 

 درونزا برخوردار است.  

-SYSزن  بر اين اساس در اين تحقيق از تخمين 
GMM   (  5( و )4اي براي تخمين معادالت )دومرحله

مي  تخمين استفاده  ساير  با  نتايج  و  ها  زن شود 
دل آماری، از  منظور برآورد ممقايسه خواهد شد. به

 افزار استاتا استفاده شده است. از نرم 

 هاي تحقيقمعرفي داده 4
منظور آزمون فرضيه همگرایی بين  در اين تحقيق به 

)استان ايران  داده   2۷هاي  به  استان(،  مربوط  هاي 
GDP  طی دوره    هاي كشورسرانه )بدون نفت( استان

دريافت    13۹۷- 13۷۹زمانی   ايران  آمار  مركز  از  را 
تخمین 4كرديم  نتایج  یک  نمودار  در  حداقل  .  زن 

از معادله ) بتای  1مربعات معمولی  ( )مدل همگرایی 
دوره زیر  برای سه  الف(،    13۸3-13۷۹مطلق(  )پانل 

)پانل ج( و کل    13۹۷-13۸۹)پانل ب(،    13۸4-13۸۸
ر   13۹۷- 13۷۹دوره   د(  دادیم.  )پانل  نمایش  ا 
می همان  مشاهده  که  دوره  طور  طی  - 13۷۹شود، 
شیب تابع برآورد شده منفی است و در نتیجه    13۸3

استان بین  مطلق  همگرایی  رد  فرضیه  کشور  های 
بهنمی  نابرابری  شود.  مذکور  دوره  طی  دیگر  عبارت 

این روند  منطقه اما  بوده است.  ای در حال کاهش 
دوره   زیر  کم بسی  13۸۸- 13۸4طی  است  ار  رنگ 

منفی طوری به اگرچه  شده  برآورد  تابع  شیب  که 
آماری معنی نظر  از  هم  اما  هم  است  و  نیست  دار 

عبارت که مقدار عددی آن بسیار کوچک است. به این 
استان بین  همگرایی  فرضیه  رد  دیگر  کشور  های 

دوره  می زیر  طی  واگرایی    13۹۷-13۸۹شود.  نوعی 
شود. اما برای کل  ی های کشور مشاهده مبین استان

های  دوره )پانل د( فرضیه همگرایی مطلق بین استان 
های پانل  شود اگر چه نسبت به یافته کشور رد نمی 

 تر است.الف ضعیف

 

 
1 Elhorst 
2 Kukenova and Monteiro 
3 Jacobs, Lightart and Vrijburg 

هايي كه پس از هاي استان است ناچار از داده  1379ها از چون سال شروع داده  4

 اند در برآورد استفاده نشده است.اين سال ايجاد شده 
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 های مختلف آزمون همگرایی بتای مطلق برای زیر دوره   1  نمودار 

یافتهمنبع:   های تحقیق.

 

 نتايج تخمين 5
استان به بين  همگرایی  فرضيه  آزمون  هاي  منظور 

كشور و تحليل تعامالت فضايي روي رشد اقتصادي،  
تخمين  كمك  با  مرحله   SYS-GMMزن  ابتدا  اي دو 

  GDPيعني    GDP( را براي دو نوع  5( و )4معادالت )
واقعي    GDPواقعي سرانه با لحاظ درآمدهاي نفتي و  

زديم.   تخمين  نفتي  درآمدهاي  لحاظ  بدون  سرانه 
( شماره  جدول  در  براي  1نتايج  است.  شده  ارائه   )

( معادالت  )4تخمين  و  بين  5(  فضايي  تعامالت   ،)
ابتدا  استان شد.  طراحي  شکل  دو  به  كشور  هاي 

استان  جغرافيايي  ماتريس  مجاورت  براي طراحي  ها 
ورت كه اگر  استفاده شد. بدين ص  𝜔تعامل فضايي  

.𝑖)داراي مرز مشترك باشند، درايه    jو    iهاي  استان 𝑗) 
صورت عدد صفر  عدد يك و در غير اين  𝜔در ماترس  

تعامالت   دوم  حالت  در  كرد.  خواهد  دريافت  را 

استان  بين  مهاجرت  كل  از طريق    jو    iهاي  فضايي 
طراحي شده است. در هر دو    13۹۷- 13۸5طي دوره

ماترس   به  𝜔حالت  استاندارد  صرا  سطري  ورت 
 ايم.نموده 

مدل  تمام  براي  سارگان  آماره  از  نتايج  حاكي  ها 
معتبر بودن ابزارهای مورد استفاده است. نتايج آماره  

𝑚1    بين اول  مرتبه  خودهمبستگي  وجود  از  حاكي 
حاکی    𝑚2پسماندهاي رگرسيون است اما نتايج آماره  

در   دوم  مرتبه  خودهمبستگی  وجود  فرضيه  رد  از 
آزمون  نتايج  بنابراين  خطاست.  تصريح  جمله  هاي 

تخمين  كمك  با  تخمين  نتايج  سازگاري  از  زن  حاكي 
SYS-GMM   اي براي تمامي هشت حالت  دو مرحله

 است.

در اين تحقيق ما تفسير خود از فرايند همگرایی  
  GDPهاي  داده هاي كشور را روي مدل با  بين استان 
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براي   جغرافيايي  مجاورت  از  استفاده  و  نفت  بدون 
كنيم و از ساير  طراحي ماتريس تعامل فضايي بنا مي 

حساسيت  مدل  تحليل  براي  شده  برآورد  هاي 
( تخمين زده شد. بر  4نماييم. ابتدا مدل )استفاده مي 

جدول   ب  پانل  در  مدل  اين  تخمين  نتايج  اساس 
( همگ1شماره  ضريب  مقدار  1)رایی  (،  − 𝛽)    بين

معادل  استان كشور  و یک صدم(    0.۷1هاي  )هفتاد 
همگرایی   وجود  از  حاكي  كه  است  شده  برآورد 

استان بين  ساليانه  مشروط  نرخ  با  كشور    2۹هاي 
( را تخمين  5درصد است. در مرحله بعد مدل شماره )

زديم. وقتي متغير وقفه زماني فضايي وارد مدل شود،  
یا همگرایی  ضريب  1)  مقدار  − 𝛽)    0.۸۹معادل  
می  صدم(  نه  و  وجود  )هشتاد  از  حاكي  كه  شود 

استان بين  مشروط  نرخ  همگرایی  با  كشور  هاي 
طور كه  . همان 1)ده و نیم( درصد است   10.5ساليانه  

مي زماني  مالحظه  وقفه  متغير  لحاظ  عدم  شود 
از حد نرخ همگرایی   فضايي منجر به تخمين بيش 

از آن مي اين رو  از  كه ضريب متغير وقفه  جا  شود. 
در سطح يك درصد معني  است،  زماني فضايي  دار 

( بايد اين متغير 2012لذا بر اساس پيشنهاد تائو و يو )
معادل    𝜆وارد مدل شود. ضريب متغير وقفه فضايي  

)شصت و چهار صدم( برآورد شده است و در    0.64
معني درصد  يك  مي سطح  بنابراين  است.  توان  دار 

جغر  مجاورت  رشد  گفت  روي  سرريز  اثرات  افيايي، 
كه اگر درآمد  طوري هاي كشور دارد به اقتصادي استان

استان استان  سرانه  همسايه  معادل  𝑖هاي    10ام 
)شش ممیز چهار    6.4درصد رشد كند، يك اثر سرريز  

استان   سرانه  درآمد  رشد  روي  درصدي  ام  𝑖دهم( 
 خواهد داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هاي كشور  ( سرعت همگرايي بين استان13۸3اكبري و مويدفر )  1

اند. اين اختالف بين نتايج اين تحقيق و  درصد برآورد كرده  31را  
تواند ناشي از چهار عامل باشد: اول  ( مي13۸3اكبري و مويدفر )

سرانه    GDPعنوان جانشين درآمد سرانه )استفاده بهمتغير مورد  
تخمين دوم  خانوار(  سرانه  هزينه  مقابل  شده  در  استفاده  زن 

(SYS-GMM    سوم دوره زماني مورد )در مقابل حداكثر راستنمايي
( مقابل    13۹۷- 13۷۹بررسي  مدل 13۸0-13۷0در  چهارم  و   )

)مدل داده زماني فضايتحقيق  لحاظ وقفه  و  تابلويي  ي در هاي 
گيري شده(. در هر یک  هاي مقطعي و ميانگينمقابل مدل داده

از چهار عامل، مورد اول مربوط به مقاله حاضر و مورد دوم مربوط  
   ( است.13۸3به مطالعه اکبری و مویدفر )
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 اي دومرحله   SYS-GMMزن  ( با تخمين ۵( و ) ۴هاي ) نتايج تخمين مدل 1   جدول 

 متغيرها 
 

 ي با لحاظ درآمدهاي نفت GDPنتايج با داده هاي  پانل الف: 

 تعامل فضايي: مهاجرت  تعامل فضايي: مجاورت جغرافيايي

 (( 5مدل وقفه زماني فضايي )مدل ) (( 4مدل وقفه فضايي )مدل ) (( 5وقفه زماني فضايي )مدل )مدل  (( 4مدل وقفه فضايي )مدل )

 ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب 

)1( − 0.79 0.000 0.921 0.000 0.912 0.000 0.974 0.000 

 0.06 0.000 0.647 0.000 0.009 0.310 0.931 0.000 


 0.843 - -0.631 0.000  - - -0.940 0.000 

 0.000 0.051 0.000 0.271 0.000 0.097 0.000 0.24 عرض از مبداء 

 1 0.99 0.99 0.99 آماره سارگان 

 m1   0.007 0.03 0.01 0.02آماره 

 m2 0.19 0.17 0.22 0.21آماره 

 متغيرها 

 ينفت بدون GDPنتايج با داده هاي  پانل ب: 

 جانشين تعامل فضايي: مهاجرت  جانشين تعامل فضايي: مجاورت جغرافيايي

 (( 5فضايي )مدل )مدل وقفه زماني  (( 4مدل وقفه فضايي )مدل ) (( 5مدل وقفه زماني فضايي )مدل ) (( 4مدل وقفه فضايي )مدل )

 ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب 

)1( − 0.71 0.000 0.895 0.000 0.73 0.000 0.907 0.000 

 0.26 0.000 0.640 0.000 0.2 0.000 0.840 0.000 


  - - -0.491 0.000  - - -0.750 0.000 

 0.387 0.020 0.000 0.2 0.020 0.071 0.000 0.12 عرض از مبداء 

 0.95 0.95 0.95 0.95 آماره سارگان 

 m1   0.001 0.006 0.003 0.005آماره 

 m2 0.38 0.51 0.30 0.71آماره 

 

 تحليل حساسيت 
منظور بررسي درجه ثبات ضرايب تخميني مدل و  به

به شده  برآورد  نتايج  سازگاري  وسيله همچنين 
، سه نوع تحليل حساسيت  SYS-GMMزن  تخمين 

ها جاي مجاورت جغرافيايي استان انجام شد. اول، به 
براي طراحي ماتريس  از كل مهاجرت بين استان  ها 

فضايي   تغيير   𝜔تعامل  اثر  تا  نموديم  استفاده 

کنیم.   بررسي  نتايج تخمين  روي  را  ماتريس فضايي 
جاي  با لحاظ درآمدهاي نفتي به  GDPدوم، از متغير 

GDP    ،بدون درآمدهاي نفتي استفاده نموديم. سوم
تخمين  نتايج    SYS-GMMزن  نتايج  با  را 

  (OLS)هاي تلفيقي  هاي اثرات ثابت و داده زنتخمين 
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نم  تخمين مقايسه  نتايج  همچنين  و  -BCزن  وديم 
1LSDV  منظور مقايسه ارائه كرديم. را نيز به 

ها براي  الف( استفاده از كل مهاجرت بين استان
: نتايج تخمين مدل  𝜔طراحي ماتريس تعامل فضايي  

 ( پانل ب جدول شماره  ماتريس  1در  اين  كمك  با   )
مي  نشان  را  مقدار  فضايي  با  مدل  ضرايب  دهد. 

اف مانده اندكي  باقي  ثابت  تقريباً  مثالً  زايش  اند. 
همگرایی   1)ضريب  − 𝛽)  یک    0.۸1از و  )هشتاد 

)نه دهم(، ضريب متغير وقفه فضايي    0.۹صدم( به
𝜆    هفتاد و    0.۷3)شصت و چهار صدم( به    0.64از(

از    𝜓سه صدم( و ضريب متغير وقفه زماني فضايي  
ه  )منفی پنجا  - 0.5۷)منفی چهل و نه صدم( به    - 0.4۹

است. نكته جالب آن    و هفت صدم( تغيير پيدا كرده
نوع  اين  كه  متغيرهاي    است  ضرايب  در  تغييرات 

به استانمدل،  بين  مهاجرت  كل  استفاده  ها  هنگام 
تمامي   براي  و  فضايي  تعامل  ماتريس  طراحي  براي 

  GDPهاي  ها با داده هاي ديگر مثالً برآورد مدل حالت 
تخمين  ساير  كمك  با  يا  نفت  نیزمشاهده  زنبا  ها 

شود. نكته مهم ديگر آن است كه انتقال اثرات  مي
به  مجاورت  سرريز  از  بيشتر  مهاجرت،  واسطه 

 جغرافيايي است.   

داده  از  استفاده  با    GDPهاي  ب(  سرانه  واقعي 
كمك   با  نتايج  مقايسه  نفتي:  درآمدهاي  لحاظ 

  واقعي سرانه با لحاظ درآمدهاي نفتي   GDPهاي  داده 
مي  استان نشان  بين  همگرایی  نرخ  که  هاي  دهد 

تر است. يكي از داليل آن  كشور در اين حالت كوچك 
خيز نسبت  هاي نفت تواند افزايش درآمد استانمی

 ها باشد. آن ها و افزايش شكاف بين به ساير استان 

از تخمين  و    PLS(OLS)  ،FEهاي  زن ج( استفاده 
BC-LSDV (  2001هوفلر و تمپل )طور كه بوند،  : همان

مي  انتظار  دادند،  بين  نشان  زير  رابطه  رود 
ثابت    GMM  ،OLSهاي  زنتخمين  اثرات    (FE)و 

باشد:    داشته  𝛽𝐹𝐸وجود  < 𝛽𝐺𝑀𝑀 < 𝛽𝑂𝐿𝑆 در  .
اي صورت برقرار نبودن اين شرط مشكل تورش نمونه 

به خاطر   است  كه ممكن  بود  كوچك جدي خواهد 
باشد ضعيف  ابزاري  برآورد  متغيرهاي  نتايج   .

  BC-LSDVو    PLS(OLS)  ،FEهاي  زنتخمين 
(  2هاي الف، ب و ج جدول شماره ) ترتيب در پانل به

همگرایی   مقدار ضريب  است.  1)ارائه شده  − 𝛽) 
  FEو    PLS(OLS)  ، SYS-GMMزن  براي سه تخمين 

  0.۹)نهصد و چهل و دو هزارم(،  0.۹42ترتيب برابر  به
و  دهم(  سه    0.۷3)نه  و  است.  )هفتاد  صدم( 

مي همان  مالحظه  كه  شده  طور  مطرح  شرط  شود 
( تمپل  و  هوفلر  بوند،  است  2001توسط  برقرار   )

0/73يعني  < 0/90 < اساس  0/942 اين  بر   .
اي كوچك  توان نتيجه گرفت مشكل تورش نمونه مي

تخمين  توسط  شده  برآورد  نتايج  -SYSزن  براي 
GMM    جدي نیست. همچنين نتايج تخمين مدل با

تخمين  نتايج    BC-LSDVزن  كمك  ثبات  از  حاكي 
 است.

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bias corrected least square dummy variable 
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 بدون نفت   GDPهاي  و داده   PLS  ،FE  ،BC-LSDVهاي  زن ( با تخمين ۵( و ) ۴هاي ) نتايج تخمين مدل 2   جدول 

 (PLS)با كمك تخمين زن حداقل مربعات تلفيقي نتايج پانل الف: 

 متغيرها 

 جانشين تعامل فضايي: مهاجرت  جانشين تعامل فضايي: مجاورت جغرافيايي

 مدل وقفه زماني فضايي  (( 4مدل وقفه فضايي )مدل ) (( 5مدل وقفه زماني فضايي )مدل ) (( 4مدل وقفه فضايي )مدل )

 ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  احتمال ارزش   ضريب  ارزش احتمال  ضريب 

)1( − 0/906 000/0 0/942 000/0 0/982 000/0 0/981 000/0 

 
0/02 0/671 0/73 000/0 -

0/033 
0/340 0/838 000/0 


 

  
-

0/568 
000/0   

-
0/901 

000/0 

 0/289 0/087 0/013 0/324 0/553 0/04 0/053 0/09 عرض از مبداء 

Adj.R2 0/95 0/98 0/955 97/0 

 (FE)با كمك تخمين زن حداقل مربعات متغير موهومي يا اثرات ثابت نتايج پانل ب: 

 متغيرها 

 جانشين تعامل فضايي: مهاجرت  جانشين تعامل فضايي: مجاورت جغرافيايي

 (( 5مدل وقفه زماني فضايي )مدل ) (( 4مدل وقفه فضايي )مدل ) (( 5مدل وقفه زماني فضايي )مدل ) (( 4مدل وقفه فضايي )مدل )

 ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب 

)1( − 0/62 000/0 0/735 000/0 0/615 000/0 0/693 000/0 

 0/376 000/0 0/648 000/0 0/374 000/0 0/899 000/0 


 

  
-

0/484 
000/0   

-
0/617 

000/0 

 0/91 0/023 0/09 1/17 015/0 0/98 0/000 0/559 عرض از مبداء 

Adj.R2 0/93 0/94 0/92 0/92 

 (BC-LSDV)تورش تصحيح شده -با كمك تخمين زن حداقل مربعات متغير موهومي نتايج پانل ج: 

 متغيرها 

 جانشين تعامل فضايي: مهاجرت  جانشين تعامل فضايي: مجاورت جغرافيايي

 مدل وقفه زماني فضايي  (( 4مدل وقفه فضايي )مدل ) (( 5مدل وقفه زماني فضايي )مدل ) (( 4مدل وقفه فضايي )مدل )

 ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب  ارزش احتمال  ضريب 

)1( − 0/759 000/0 0/902 000/0 0/816 000/0 0/874 000/0 

 0/260 0/000 0/668 000/0 0/303 0/003 0/898 000/0 


 

  
-

0/364 
000/0   

-
0/537 

000/0 

 های تحقیق.منبع: یافته
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 گيرينتيجه 6
استان  بين  همگرایی  فرضيه  تحقيق  اين  هاي  در 

با مدل    13۹۷-13۷۹جمهوري اسالمي ايران طي دوره  
تخمين داده  و  پويا  فضايي  تابلويي  -SYSزن  هاي 

GMM    رد عدم  از  حاكي  نتايج  است.  شده  آزمون 
بين  همگرایی  نرخ  استان   فرضيه  است؛  كشور  هاي 

هم استاناین  بين  شرطي  معادل  گرایی  كشور  هاي 
)ده و نیم( درصد است. همچنين فرضيه اثرات    10.5

استان  بين  فضايي  تعامالت  از  ناشي  هاي  سرريز 
رود انتقال  كه انتظار مي طوري شود؛ به كشور رد نمي 

اين اثرات سرريز از طريق مهاجرت بيشتر از مجاورت  
ي باشد. انجام تحليل حساسيت از سه منظر  فيزيك

تغيير ماتريس تعامل فضايي، تغيير متغير جانشين  
زن حاكي از ثبات  درآمد سرانه واقعي و تغيير تخمين 

نمونه تورش  نبودن  جدي  و  براي  نتايج  كوچك  اي 
 است.  SYS-GMMزن تخمين 
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