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 چکیده

توانند تحوالت درونی کشور را از ای، نمیگیری نابرابری منطقههای معمول اندازهروش

های نابرابری برای توسعه، منعکس کنند و شاخصهای مختلف جایی در گروهحیث جابه

نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در  این مطالعه به 

 با استفاده 5831-5831ای در کشور طی دوره بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه

کرنال تصادفی و روش چگالی ( CIRDای )فتگی منطقهیااز شاخص ترکیبی توسعه

ای چندبُعدی است، در مرحله اول ای پدیدهشود. از آنجا که نابرابری منطقهپرداخته می

(، SII(، علم و نوآوری )MEIاقتصاد کالن )نماگر در پنج بُعد شامل  51با انتخاب 

( و با PFI( و خدمات عمومی )HCI(، سرمایه انسانی )ESIپایداری زیست محیطی )

ترکیبی  ( به ایجاد شاخصPCAای )مرحلهحلیل مؤلفه اصلی دواستفاده از روش ت

شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی نابرابری پرداخته می

ی ی همگرایناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه

ک، تعادل در های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیاستان CIRD شاخص 

های ذ سیاستامکان اتخاهمچنین در این مرحله جهت  شود.بلندمدت نشان داده می

ان های ایرفرایند همگرایی یا واگرایی استانو پویایی توزیع ، ایدقیق و درست منطقه

 .شده استبررسی به صورت جداگانه  (31و  31) در سه دوره متوالی بُعدپنج  هر برای

یافتگی باالترین سطح توسعه 5831و  5831با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 

تان و استان سیسیافتگی مربوط به ترین سطح توسعهپایین مربوط به استان تهران و
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. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری استبلوچستان 

( چند 5831رداخته است، در سال اول )پ 5831-5831ای در کشور طی دوره منطقه

 17حدود  CIRD شاخص میزانبا توجه به نمودار چگالی کرنل، وجهی آشکار نیست و 

است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در  -5/7و  -5/5ها بین مقدار درصد استان

 توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به -5/7سطحی باالتر از مقدار 

ای گرایش دارد و یک قله کوچک شود و نمودار به سمت تک قلههمگرایی مشاهده می

متمرکز شده است. در سال دوم  -7.0ولی قله اصلی در مقدار حدود  8در حدود مقدار 

ی اقلهی ماهیت سهوضوح الگو، منحنی به نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل (5837)

روشن در توزیع این سال نسبت به سال  اما کوچک دهد و گرایش فزایندهرا نشان می

توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش در این سال  وجود دارد. 5831

است اما قله  8و قله دیگر در حدود مقدار  5شود، یک قله در حدود مقدار تقسیم می

است. بر ها باقی مانده درصد استان 11با تقریب  -0/7اصلی همچنان همان مقدار 

ماند و تحرک در گروهای (، الگوی چندبُعدی باقی می5831اساس نمودار در سال آخر )

ها درصد استان 51حدود  CIRDتر وجود ندارد اما در سطح باالتر، شاخص سطح پایین

ای گیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقلهرا در بر می 5/7در حدود مقدار 

یافتگی به دو های کشور از لحاظ توسعهدهنده آن است که استانمواجه است که نشان

ن از های سطح پاییسطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استان

استان توسعه  CIRDگرایش دارند و مقدار شاخص -0/7یافتگی به مقدار لحاظ توسعه

ها از دهد که استانحنی نشان میتمایل دارند. این سه من 5/7تر به حدود مقدار یافته

 دارند. CIRDیافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت لحاظ توسعه

از الگوی  5831های کشور در سال استانهمچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، 

ای در سطوح شاخص نابرابری از الگوی چگالی دو قله 5831ای و در سال قلهچگالی تک

اجتماعی کشور طی -توسعه اقتصادی شاخصکنند و نیز درایین و میانه پیروی میپ

های نستاها، اطی این سالکه . بدین معنا باشدمیواگرا  5831تا  5831های سال 

توسعهیافتگی میانه و کلی توسعهیافتگی وه گردو به یافتگی پایین کشور از توسعه

 ند.اهشدی تقسیمبندو تقریبا نزدیک به یکدیگر پایین 
 JEL: C14 ،C63 ،O10 ،N90 ،R11 بندیطبقه

 .لچگالی کرناو ، همگرایی، پویایی توزیع CIRDای، شاخص نابرابری منطقه :های کلیدیواژه
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 مقدمه -5

 و نزد اقتصاددانان تبديل شده انگیزای به يکی از موضوعات بحثمنطقه امروزه نابرابری

موضوع بیانگر اين  نیز ... های رشد وای، مهاجرت جمعیت، قطبوجود دوگانگی منطقه

کاهش  جهان سوم است،ی مهم کشورهای ای شاخصهنابرابری منطقهجا که از آن .است

 ,Sayareh)شود کشورهای جهان سوم محسوب می اینابرابری از جمله اهداف توسعه

در حال توسعه و تمرکز روز افزون جمعیت و فعالیت  . توسعه سريع در کشورهای(2009

در برخی از مناطق کشور توازن و تعادل را بر هم زده و باعث ايجاد دوگانگی در مناطق 

صلی کشورهای جهان سوم درآمده های اشده و اين موضوع به عنوان يکی از مشخصه

ل و ، بر هم خوردن تعاداين کشورها لذا يکی از موانع اصلی و مهم در توسعه ملی است،

ای و روش توسعه منطقه مناسب به همین دلیل انتخاب شاخص ای است.برابری منطقه

غیردولتی را قادر  های دولتی وها و سازمان، دولتایهای منطقهمناسب سنجش نابرابری

ای برای کاهش های ويژهرا شناسايی نمايند و برنامه سازد تا مناطق محروم و فقیرمی

ر د اين تحقیقرو ايناز مانده در نظر بگیرند. شکاف بین مناطق و توجه به مناطق عقب

ابعاد و نماگرهای مناسب که شاخص کل نابرابری و  مرحله اول به شناسايی و انتخاب

معمول  هایاز آنجاکه روشسپس . پرداخته استيافتگی را پشتیبانی کنند، سطح توسعه

 توانند تحوالت درونی کشور را از حیث ای، نمیگیری نابرابری منطقهبررسی و اندازه

ن ها برای نشاهای مختلف توسعه منعکس کنند و همچنین اين شاخصجايی در گروهجابه

 وشر ی همگرايی بافرضیه در مرحله دوم دادن پويايی توزيع نابرابری کارآمد نیستند

 .آزمون شده استای در کشور پويايی انتقال نابرابری منطقه

با توجه به ضرورت ارائه يک شاخص ترکیبی چندبُعدی مناسب برای سنجش توسعه 

ی با معرفی شاخص ترکیبنیز بررسی همگرايی اين شاخص در ايران، اين مقاله ای و منطقه

پردازد می 4895و  4895های الهای ايران در سای استانبه بررسی نابرابری منطقهجديد 

مورد سنجش قرار را های کشور استان در بین شاخص ترکیبیاين و سپس همگرايی 

 ای: الف( اولین مطالعهبا مطالعات قبلی متفاوت است مطالعه حاضر از دو لحاظ .دهدمی

به بررسی همگرايی پرداخته  نماگر 25عد و بُ 5است که بر اساس يک شاخص ترکیبی در 

سرانه واقعی  GDP بُعدیتک هایداده همگرايیتنها  که مطالعات قبلیدر حالی ،است



4899. بهار 4. شماره 49ی های اقتصادی سابق(. دورهی اقتصاد مقداری )بررسیفصلنامه                       99

 

(Alami & Ranjbar, 2013; Salami et al., 2016 ،)های ديداری سرانهسپرده 

(Rahmani, 2003; Rahmani & Asgar, 2005 )و مخارج سرانه هر خانوار (Akbari 

& Moayedfar, 2004 Afshari, 1999; )ب( اين است مورد بررسی قرار داده را .

، روش چگالی کرنال 4مطالعه با استفاده از رويکرد تحلیلی ناپارامتريک پويايی توزيع

را های ايران بین استان 8CIRD شاخص پويايی توزيع ،و چگالی ارگوديک 2تصادفی

 کند.بررسی می

ینه و پیش مبانی نظریبه بررسی  مدوبخش در شود: اين مطالعه به شرح زير انجام می

اطالعات جزئی در مورد سوم، بخش در پردازد؛ تحقیق در حوزه نابرابری و همگرايی می

و توزيع درونی  یترکیبايجاد شاخص های مورد استفاده برای و روشبیان شده داده ها 

ای و آزمون منطقهچهارم، مشتمل بر نتايج سنجش سطح توسعه بخش  ؛شودارائه می

گیری نیز در بخش پايانی اين بحث و نتیجه و های ايران استفرضیه همگرايی استان

 شود.مطالعه ارائه می
 

 ادبیات تحقیق -5

دهد که نسل بشريت با بسیاری از مسائل اقتصاد جهانی نشان می ،تاريخی از منظر

 ها و ، ديدگاهبرجستهاست. بسیاری از اقتصاددانان بوده ی مواجه اجتماعی و اقتصاد

، اقتصادی آيندهخود را برای توضیح اين مشکالت اقتصادی و بحران  مختلف هاینظريه

ای های منطقهاند. نابرابریکند، ارائه کرده ائل جدی در روند توسعه ايجادتواند مسکه می

 رای رشد اقتصادی کشورشان تالشکشورهايی که بمسائلی است که برای همه آن يکی از 

به  اين نابرابری ست.باقی مانده ابوده و همچنان بسیار مهم و خطیر  ایکنند، مسئلهمی

معنای عدم تعادل در ساختار فضايی مناطق است و خود را در شرايط متفاوت زندگی، 

 ,.Kutscherauer et al) دهديافتگی نشان میاقتصادی و سطح توسعه هاینابرابری

ها منجر ای به تسلط برخی مناطق به مناطق پیرامون آنمنطقههای (. وجود تفاوت2010

                                                           
1 transitional dynamics 
2 Stochastic kernel density 
3 Composite Index of Regional Development 
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های سیاسی و اقتصادی بسیاری در کشورهای در حال شود و موجب ايجاد چالشمی

 (.Kim, 2007-2008) شودتوسعه می

ز مفهوم ااقتباسی ای، اين مطالعه ها و تجربیات نابرابری منطقهبه منظور بررسی نظريه

و بر اساس تغییرات در جامعه و علوم اجتماعی،  استکوهنی پارادايم و تغییر پارادايم 

: استای را به پنج دوره با تقريب هر دوره بیست سال تقسیم کرده نابرابری منطقه

 4991، دهه4991تا دهه 4991، دهه 4991تا دهه 4951، دهه4911تا دهه 4981دهه

توان گفت تغییرات اجتماعی و نون. بر همین اساس میتاک 2141و دهه 2111تا دهه

ای را منعکس سال گذشته، واقعیت ادبیات نابرابری منطقه 91جايی پارادايم در جابه

های اقتصادی تحت نظريه ، جريان اصلی انديشه4981کند: پیش از رکود بزرگ دهه می

که اين امر توسط اقتصاد کینز به چالش کشیده شد و تفکر  تعادل عمومی قرار داشت

زمانی بود که هارتسورن  4981سمت تقاضا و راه برای مداخله دولت فراهم شد. دهه 

ماهیت جغرافیا را به عنوان مطالعه تمايز واقعی سطح زمین توضیح داد، که جغرافیای 

ر د پیشرفت تئوری اصلی صرفاً امانابرابری را به عنوان موضوع اصلی جغرافیا قرار داد. 

پس از جنگ جهانی دوم و با توسعه مکاتب رو به رشد نئوکالسیک آغاز  4951دهه 

 گرايی، فقر و نابرابریرغم خوشبینی اولیه برای پارادايم نوين. با اين حال، علیگرديد

همچنان ادامه يافت که همراه با جنبش حقوق مدنی و بحران نفت، موجب محبوبیت و 

شد. جهانی شدن و اصالحات در کشورهای  4991و  4991ومیت ساختارگرايی در دهه عم

مجدد از نو احیا کرد. با احیا و  4991ای را از دهه سوسیالیستی، بحث نابرابری منطقه

های منطقه ای مجدد صورت گرفت که ها، تحقیق بر نابرابریاستقرار مجدد نئوکالسیک

i-Sala&  Barro-مطرح شد ) مارتینآیبارو و ساالبعد از آن نظريه همگرايی جديد 

Martin, 1991) .  بحران مالی جهانی اخیر و انقالب تکنولوژيکی، موج جديدی از تفکر

را تحريک کرد، که پس از اين بحران نابرابری باری ديگر تبديل  2141نابرابری در سال 

جمله سازمان ملل، بانک ، از جهان به يک موضوع داغ مورد بحث در میان رهبران بزرگ

 جهانی و اياالت متحده شده است.

 یمتعدد های اقتصادیو مدل هاای نظريهمنطقه اناقتصاددانطور که اشاره شد، همان

توان به دو رويکرد ها را میاين نظريه که اندکرده و ارائه ای پیشنهادرا در توسعه منطقه
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ارائه شده توسط اقتصاددانان نئوکالسیک  اول، تئوری همگرايیرويکرد  :تقسیم کردعمده 

 تواند ازای جدی برای اقتصاد نیست و میای مسئلهنابرابری منطقه دهدکه نشان می

در بلند مدت حذف شود. اين نظريه بیشتر  ،کار مناسب و به موقع ساختار بازارسازوطريق 

 رويکرد شود.( پشتیبانی می4955معکوس کوزنتس )-Uتوسط شواهد تجربی فرضیه 

( پشتیبانی شده است که 4959دوم، مدل عدم تعادل )واگرايی( است که توسط میردال )

کند که در حضور نابرابری، دهد. اين مدل بیان میمفهوم علیت تجمعی مدور را ارائه می

 کنند، به جای کاهش آن، نابرابری را افزايش عناصری که ساختار بازار را تسريع می

شروع شده  5و واگرايی 1های همگرايیهای بین مکتب، مناظره4951. از دهه دهندمی

های معروف تفکر مکتب همگرايی نمونهمعکوس -Uنئوکالسیک و  هایاست. نظريه

هستند. نظريه رشد نئوکالسیک به شرايط تعادل و اهمیت بازار در تخصیص منابع تأکید 

ل ناپذير برای تعادو يک مرحله اجتنابای گذار عنوان پديدهای را بهدارد و نابرابری منطقه

 کند که نابرابری بیان میمعکوس -Uطور مشابه، نظريه کند. بهنهايی محسوب می

کند و با توسعه اقتصادی نابرابری کاهش ای در مراحل اولیه توسعه افزايش پیدا میمنطقه

 ،است آنچه حائز اهمیتاما  (.Wei, 2015; Wasim & Munir, 2017کند )پیدا می

ر د .ادبیات دو نوع همگرايی متمايز است: همگرايی بتا و همگرايی سیگما کهاست  اين

( توضیح جديدی درباره همگرايی ارائه دادند 4994ماتین )آی، بارو و ساال4991طول دهه 

 مدل عمومی نئوکالسیکیرار داده است. ای را مورد بازنگری قکه بحث روی نابرابری منطقه

پیشنهاد شد، برای ارزيابی روند همگرايی و  ماتین آی بارو و ساالکه توسط  βهمگرايی 

 کند:يا واگرايی بین کشورها يا مناطق از فرم زير تبعیت می
1

T
ln(

Yi,t

Yi,t−T
) = α + ln Yi,t−T (

1−eβt

T
)+ εi,t−T                                                  (4)  

بازه زمانی تحلیل،  i ،Tمنطقه ده سرانه تولید ناخالص داخلی دهننشان Yi,tکه در آن 

β  ضريب وε  جمله خطاست. مقدار منفی برای ضريب شیبβ  همگرايی سرانه تولید

ناخالص داخلی در سراسر واحدهای تحلیل فضايی در يک دوره زمانی داده شده را نشان 

  دهد.که يک مقدار مثبت واگرايی را نشان میدهد، در حالیمی

                                                           
4 Convergence 
5 Divergence 
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 متقسی شرطی بتای همگرايی و مطلق بتای همگرايی نوع دو به خود بتا مگرايیه

 درآمد در همگرايی به سرانه یسرمايه در همگرايی ،9سوان - سولو مدل اساس بر. شودمی

 وازنمت رشد مسیر سمت به اقتصادها تمامی مدتبلند در طوريکهبه شودمی منجر سرانه

 یفرضیه از برداشت نو نابرابری در درآمد جهانی محو خواهد شد. اي همگرا مشترک

 گرفتن نظر در بدون(. Salami et al., 2016) است معروف مطلق همگرايی ههمگرايی ب

 رمايهس در ترسريع رشد نرخ با فقیرتر اقتصادهای اگر جوامع، اقتصادی هایويژگی ديگر

 کساني پايدار تعادل نقطه سمت به ثروتمندتر نسبی طوربه کشورهای به نسبت سرانه،

 تمامی مطلق بتای همگرايی در يعنی شود،می امیدهن 9مطلق همگرايی اصل کنند، حرکت

 رايیهمگ در اما شوند؛می همگرا سرانه درآمد و باثبات تعادل سطح يک به نهايتاً اقتصادها

 یاقتصاد و شودمی همگرا خود یويژه باثبات تعادلی سطح به اقتصاد هر شرطی، بتای

 جربهت را باالتری اقتصادی رشد باشد، داشته بیشتری فاصله خود باثبات تعادل از که

 (. Gholami Heidariani et al., 2015) کرد خواهد

اما عالوه بر همگرايی بتا انواع ديگری از همگرايی به نام همگرايی سیگما و همگرايی 

 دگیپراکن که افتاد خواهد اتفاق وقتی همگرايی که مفهوم بدين. نیز وجود داردباشگاهی 

 لگاريتم معیار انحراف مثالً) کند پیدا کاهش زمان طی در مختلف مناطق سرانه درآمد

 به همگرايی فرآيند اين .(،يابد کاهش زمان طی در مناطق از گروهی يک محصول

توان گفت، می راستای تکمیل همگرايی سیگمادر .است معروفسیگما  نوع همگرايی

 در مدل، فروض برقراری با کند،می بینیپیش خود مطلق برداشت در همگرايی فرضیه

 رآمدد توزيع طوريکهبه شد خواهد ناپديد اقتصادها بین سرانه درآمد نابرابری مدتبلند

 همگرايی فرضیه مقابل در. کرد خواهد حرکت شدن ایقله تک سمت به اقتصادها بین

 و اولیه شرايط بامناطق  هاآن در که دارند وجود چندگانه تعادلی هایمدل مطلق،

 کهطوريبه. شد خواهند همگرا مشترکی يکنواخت سطح به مشابه، اقتصادی ساختارهای

 بین سرانه درآمد توزيع و شد نخواهد محو کشورها بین درآمدی نابرابری بلندمدت در

 ادبیات در. کرد خواهد حرکت شدن ایقله چند حتی يا شدن ایقله دو سمت به کشورها

                                                           
6 Solow- Sowan 
7 Absoulte Convergence 
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 مفهوم. است معروف باشگاهی همگرايی به همگرايی فرضیه از برداشت اين اقتصادی

 شد، مطرح( 4999) بامول سوی از ابتدا مگرايیه فرضیه ادبیات در همگرايی هایباشگاه

 در .يافت توسعه( 4999) کواه سوی از مدل اين آزمون برای تجربی شناسیروش سپس

 که دشونمی بندیطبقه متفاوت هایگروه درمناطق  باشگاهی همگرايی اقتصادی ادبیات

 هستند. هم از متفاوت هاگروه ولی ودهب هم مشابه ها،گروه از کدام هر داخلمناطق 

 همگرايی نوع اين هاآن هایيافته مطابق که کردند بیان( 4995و  4992) و برنارد دورالف

 و بهمشا باال، درآمد بامناطق  بین سرانه درآمد يکنواخت سطوح کهشود می برقرار زمانی

 بااطق من سرانه درآمد که صورتبدين ؛باشد يکديگر مشابه پايین درآمد بامناطق  بین

 انهسر درآمد بامناطق  سرانه درآمد و خود تعادلی میانگین سمت به پايین، سرانه درآمد

 .(Alami & Ranjbar, 2013) شوندمی همگرا خود تعادلی میانگین سمت به نیز باال

 

 پیشینه تحقیق -5-5

گیری و ارزيابی سطح توسعه های متعددی برای اندازههای گذشته پژوهشخالل سال در

های ترکیبی و در محورهای مختلف ای از شاخصهای منفرد و يا مجموعهاز طريق شاخص

های تاکسونومی عددی، از روش توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط زيستی با استفاده

ريب ها، ضهای اصلی، تحلیل پوششی دادهمؤلفهای، تحلیل تحلیل عاملی، تحلیل خوشه

های محرومیت، روش موريس انجام شده است. در ابتدا اکثر مطالعات بر پايه شاخص

ين ااقتصادی به ويژه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه انجام گرفته است، با وجود آنکه 

نند کها يک ارزيابی کمی از شرايط توسعه يک سیستم را در زمانی کوتاه فراهم میشاخص

واند تبُعدی و پیچیده است و نمیای چندمفید است اما بايد توجه داشت که توسعه پديده

گیری شود. مشهورترين مطالعاتی که به استفاده از شاخص به وسیله يک شاخص اندازه

و برادفیلد ( 4991) ، اتکینسوناست ای اشاره کردهنابرابری منطقه سنجشبُعدی در چند

ای، تنها بُعدی نابرابری منطقههای چندباشد اما عمالً ايجاد و توسعه شاخص( می4999)

 & Quadrado et al, 2001; Hakizimana)است طی دهه گذشته گسترش يافته 

Geyer, 2014 & Bin, 2016.) 
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همگرايی و واگرايی  شده در خصوص ارزيابیانجام هایپژوهش بررسی بهادامه  در

 .شودمی پرداخته داخلیخارجی و نابرابری مناطق به تفکیک 

 

 مطالعات خارجی -5-5-5

طالعه مای در سرزمین اصلی چین: ی منطقهتوسعه پويا و نابرابر»ای با عنوان بین  در مقاله

پرداخته  2141-4999به بررسی موضوع برای دوره « عدیتجربی براساس شاخص چندبُ

مل اجتماعی شا -بُعدی توسعه اقتصادیدر اين مقاله براساس شاخص چند نويسندهاست. 

، سرمايه انسانی و امکانات محیطیزيست شرايط اقتصاد کالن، علم و نوآوری، پايداری 

ر چین ای دپويايی توزيع نابرابری منطقه ،عمومی و به کمک روش چگالی کرنال تصادفی

اين مطالعه تجربی وجود مدل سه قله همگرايی را طی  را مورد ارزيابی قرار داده است.

 . ((Bin, 2016 دهدها نشان میاين سال

ای پیشنهاد شده توسط فیلیپس و سول، تیان و همکاران با استفاده از همگرايی خوشه

دهد در آن اند. نتايج نشان میبین مناطق چین پرداختهبه بررسی نابرابری درآمدی 

 همگرايی شامل هفت استان شرق و ساحلی )شانگهای، تیانجین، جیانگ قلهمناطق، دو 

 لهقسو، ژجیانگ، گوانگدونگ، شاندونگ و فوجیان( و مغولستان داخلی، همگرا به سمت 

د. همچنین شوتشکیل می درآمدکم قلهمانده همگرا به های باقیدرآمد باال و استان

گذاری در سرمايه فیزيکی و انسانی و همچنین نرخ رشد ها با سرمايهنابرابری در قله

 .(Tian et al., 2016) جمعیت در ارتباط است

با استفاده از آزمون چند  2141-4958در دوره زمانی  سوالنس گارسیا و بیارت 

 روی بر مدتکوتاه در اقتصادی شرايط تأثیر بررسی به 9TARمتغیره ريشه واحد 

دهد، همگرايی درآمد نشان میمطالعه ند. نتايج اهاقتصادی بلندمدت، پرداخت همگرايی

تجاری هماهنگ نیست و برای تضمین همگرايی اقتصادی  هایچرخه با سرانه خالص

-Beyaert & García) شودمدت توصیه میهای تثبیت کوتاهبلندمدت سیاست

Solanes, 2014).  

                                                           
8 Threshold Auto Regressive 
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 به ضايی،ف فیلترينگ و سول و فیلیپس ایخوشه وشربا استفاده از  بارتکوزکا و ريدل

 نتايج. اندپرداخته 2115-4991 هایسالطی  در اروپايی منطقه 219 سرانه درآمد بررسی

 گروه پنج از اروپايی مناطق در که دهدمی نشان را همگرايی هایباشگاه وجود شدت به

 مانند ایاولیه شرايط که دهدمی نشان برآوردها اين، بر عالوه و شوندمی تشکیل مجزا

 یانم همگرايی هایقله گیریشکل در مهمی بسیار نقش سرانه، درآمد و انسانی سرمايه

 .(Bartkowska & Riedl, 2012) کنندمی ايفا اروپا مناطق

 

 مطالعات داخلی -5-5-5

های ايران برای بررسی فرضیه همگرايی درآمد سرانه، در میان استان سالمی و همکاران

ی تايل و مکانیسم واحد، همگرايی باشگاهی و آمارههای مختلف مانند آزمون ريشهاز روش

 دهد که بین  واحد نشان می . نتايج آزمون ريشهاندای استفاده کردهتحلیل خوشه

برقرار نیست. همچنین، نتايج روش باشگاهی های کشور همگرايی مطلق و شرطی استان

دهند. عالوه بر اين، نتايج روش و آماره تايل نیز عدم برقراری همگرايی شرطی را نشان می

 . ايران وجود ندارد هایدهد که همگرايی درآمدی بین استانای نیز نشان میخوشه

 نندکمی تأيید را ايران هایاستان در سرانه درآمد نظر از قوی طورکلی نتايج واگرايیبه

(Salami et al., 2016) . 

ی سرانه GDP بین باشگاهی همگرايی تشکیل یفرضیه ایمقالهدر  علمی و رنجبر 

 رويکرد و ناپارامتريک چندکی رگرسیون از استفاده بـارا  ايـران هـایاسـتان واقعـی

 از حاکی تحقیق نتايج. اندکرده آزمون 4899-4899توزيع طی دوره زمانی  هایپويايی

 قیرف قله سمت به اکثراً که است کشور هـایاسـتان بـین همگرايـیقله  دو گیریشکل

 ناهمگونی از حاکی همگرايی سـرعت یمحاسـبه همچنـین،. است هـمگرايـی حال در

سرانه  GDPکه برای ارتقای طوریهاست. بهاستان اقتصادی رشد الگوهای بین شديد

 سال نیاز است 81تا  21ثروتمند به دوره زمانی بین  قلههای فقیر به سمت استان

(Alami & Ranjbar, 2013).  

ل تاي آزمونبا استفاده از سه روش آزمون همگرايی سیگما،  آذربايجانی و زاده کريم

 هایکشور بین واگرايی يا همگرايی وجود بررسی به تابلويی هایداده واحد ريشه و آزمون
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D8  واگرايی از همگی روش سه اين نتايج پرداختند 2119-4995طی دوره زمانی 

 . (Karimzadeh et al., 2013) دارد حکايت گروه اين عضو کشورهای بین درآمدی

 یط ايران هایاستان بین اقتصادی همگرايی بررسی به و همکاران حیدريانی غالمی

 .پردازدمی تابلويی هایداده در واحد ريشه هایآزمون از استفاده با 4899-4899 هایسال

 اردند وجود مطلق بتای همگرايی ايران هایاستان بین که دهدمی نشان تحقیق نتايج

 ررسیب نتايجبراساس . باشدمی برقرار ايران هایاستان بین شرطی بتای همگرايی ولی

 درآمد با هایاستان) تايیده گروه دو در را هااستان توانمی باشگاهی، همگرايی آزمون

 دستهب جنتاي به توجه با. نمود بندیطبقه( باال درآمد با هایاستان) تايیبیست و( پايین

 يک به میل) مطلق همگرايی وجود پايین درآمدی گروه برای همگرايی بررسی در آمده

 اندارداست يک سمت به تمايل باال درآمدی گروه برای ولی شودمی تأيید( خاص استاندارد

 سرانه GDP پراکندگی سیگما، همگرايی آزمون پايه بر همچنین. شودنمی تأيید خاص

 Gholami) است داشته کاهش به تمايل مطالعه، مورد دوره طول در هااستان بین واقعی

heidariani, 2015) . 

-4899 دوره طی ايران اقتصاد در ایمنطقه همگرايی بررسی بهعسگری  و رحمانی

 رفتار در شباهت وجود دلیل به مطالعه اين در. پرداختند کشور استان 21برای  4899

. است شده استفاده سرانه محصول جایبه ديداری سپرده به مربوط هایداده از متغیر دو

 شرطی صورت به چه و مطلق صورت به چه بتا همگرايی ،دهدنشان می پژوهش نتايج

 ودشنمی تائید نیز سیگما همگرايی همچنین و هااستان سرانه ديداری هایسپرده برای

(Rahmani & Asgari, 2005). 
 

 روش تحقیق -8

 اصلیهای مؤلفهتجزیه و تحلیل -8-5

های گوناگون مختلف عرصه نماگرهاو  ابعادآوری با جمع اين بخش بر اساس مطالعه بین

 به ايجاد ايیاصلی دو مرحلههای مؤلفهاجتماعی و به کمک تجزيه و تحلیل  -اقتصادی

 ،استای در کشور گیری جامع توسعه منطقهکه قادر به اندازه (CIRD) شاخصی ترکیبی

ای را نشان شاخص ترکیبی بدست آمده از اين روش، سطح توسعه منطقهپردازد. می

رويکردهای . (Barati & Karimi Moghari (2016) & Bin, 2016)دهد می
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ها برای ترين روش تعیین وزنآوری نماگرها به عنوان مناسبپارامتريک برای جمع

ل ها، تحلیترين روشنماگرهای ورودی شاخص مرکب پذيرفته شده است که يکی از رايج

معرفی شده است و امکان  9است. اين روش کاهش داده، توسط هتلینگ اصلیهای مؤلفه

ه وسیع از نماگرها دارد را شناسايی عوامل متعددی که بیشترين تغییرپذيری در مجموع

با استفاده از شود. به کار برده می نماگرهادهد. اين روش اغلب برای ادغام نماگرها يا می

 توان با يکتوان کاهش داد و ترکیبی از نماگرها را میمورد بررسی را میاين روش، ابعاد 

های کلی نماگرهای مختلف را ويژگی شاخص جمعی ترکیب کرد. اين شاخص، تماماً

سازی نماگرهای پارچهاصلی، به طور متناوب برای يک مؤلفهخواهد داشت. از تحلیل 

 ,Chen & Woo) ب استفاده شده استسمختلف و انتخاب يک شاخص ترکیبی منا

، حداکثرسازی تغییرات توضیح داده شده توسط PCA. ويژگی کلیدی (2010

دهندگی را داشته باشند، به که بیشترين توضیح نماگرهايیست. آن دسته از نماگرها

 اصلی انتخاب خواهند شد. نماگرهایعنوان 

بسیار  ،برای استفاده از متغیرهای اصلی اين است که PCAفرض اجرای پیش

يافته ترکیب خطی غیرهمبسته از اين متغیرها شناسايی تعداد کاهش منظورسته بههمب

ها بر اساس فرمول زير از نظر میانگین و نیازمند نرمال کردن دادهباشند. که اين امر 

 انحراف معیار است:

(2                                                                           )xi̅ =
xi−xmean

st.deviation (xi)
 

xi  مقادير مشاهداتi  چنداين مطالعه مجموعه داده است.  نماگر)مناطق( برای هر 

Xp مشاهده )منطقه( در هر سال 30برای  بُعدی را به صورت = (x1, x2, … , xp)  نشان

اصلی به صورت ترکیب خطی از نماگرهاست و  نماگرهایبیانگر ، pc در آن . کهدهدمی

 اصلی به صورت زير بیان شود: هایمولفهماتريس 

𝐶 = 𝑋𝐴́ = {

𝑐1 = 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑝𝑥𝑝

𝑐2 = 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑝𝑥𝑝

…
𝑐𝑝 = 𝑎𝑝1𝑥1 + 𝑎𝑝2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑝𝑥𝑝

                                              (8)  

                                                           
9 Hotelling 
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c  اجزای اساسیCi (i=1,2,…,p) های خطی شاخصای از ترکیبرا به عنوان مجموعه 

Xj(j=1,2,…,p) دهد.نشان می Á که نشان دهنده بردار ويژه  ایماتريس بردار ويژهith 

و  pهای ماتريس همبستگی سری شاخص Rp×p ماتريس همبستگی شاخص است.

λi(i = 1,2, … , p) .مقدار ويژه ماتريس همبستگی است 

(R − λiJ)aij = 0 , subject to ÁA = 1                                                                   (1)  

J  ماتريس نهاده p×p است. به منظور حفظ واريانسpc  که توسط وزن متفاوت

ی با بايستها میمؤلفهشود، اندازه ضريب همبستگی در میان اصلی تعیین می نماگرهای

 معادله زير محاسبه شود.

∑ aij
2p

j=1 = 1 ∀i = 1,2, … , p                                                                                    (5)  

 ؤلفهماصلی، ترکیب خطی نماگرهايی است که بیشترين واريانس را دارند.  مؤلفهاولین 

اصلی اول، متعامد بوده و  مؤلفهاصلی دوم، ترکیب خطی ديگری از نماگرهاست که با 

دهندگی خواهد داشت. همین روند دومین واريانس را به لحاظ بزرگی و سطح توضیح

باعث تغییر در محور  PCAهای اصلی نیز برقرار است. در واقع، روش مؤلفهبرای ساير 

های متعامد بر يکديگر را دارند به PC بُعدی که  Pهای مختصات نماگرها شده و داده

ام دهندگی را دارد.گاصلی بیشترين توضیح مؤلفهدهد. در اين حالت، نخستین دست می

 باشد. اختصاصدهی به هر نماگر میا وزنبعدی تجزيه و تحلیل، جمع کردن اجزای اصلی ب

های مناسب موضوع بسیار مهم نظیر اينکه آيا شاخص کم جلوه داده يا بیش از دادن وزن

های تعیین حد اغراق کرده است اهمیت دارد. در اين مطالعه، روشی پارامتريک با وزن

ها با توجه به ناين وزاتخاذ شده است.  CIRDشده به منظور تعیین مشارکت افراد برای 

 شوند:معادله زير محاسبه می

Wj =
∑ λiaij

i=p
i=1

∑ λi
i=p
i=1

                                                                                (9)  

 های بسیار همبستهدار که ممکن است ناشی از شاخصهای اريببه منظور غلبه بر وزن

( استفاده 2141ايی توصیه شده توسط چن و وو )دو مرحله PCAباشد اين مطالعه از 

د شوای، نخست نماگرها به ابعاد مختلف تفکیک میدو مرحله PCAکرده است. در روش 

برای نماگرهای مربوط به هر بُعد به صورت جداگانه اجرا خواهد شد. در مرحله  PCAو 
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نهايت  شود و دررا میدست آمده در هر بُعد اجهای اصلی بهمؤلفهمجدداً برای  PCAدوم، 

های محاسبه شده در فرمول با استفاده از وزن شود.ه میيک شاخص ترکیبی نهايی ساخت

 شود.به شرح زير ساخته می CIRD شاخص ( شاخص ترکیبی نهايی9)

(9) 𝐶𝐼𝑅𝐷 =
∑ 𝜆𝑖𝐶𝑖

𝑖=𝑝
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖
𝑖=𝑝
𝑖=1

=
∑ ∑ 𝜆𝑖

𝑗=𝑝
𝑗=1 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑖=𝑝
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖
𝑖=𝑝
𝑖=1

=∑ Wj × xj                                           
j=p
j=1 

xj ستون jth  های اصلی در اين مطالعه، مؤلفهاست و انتخاب ماتريس نماگر در شاخص

در نظر گرفته  يک مقدار تر ازخواهد بود و مقادير ويژه بزرگ 41با استفاده از قاعده کايزر

تعداد بیشتر در هر بُعد، وزن و شود. اين نکته قابل توجه است که وجود نماگرهای با می

رو تعداد نماگرها در هر گروه، اهمیت آن بُعد را در برآورد نهايی، بیشتر خواهد کرد. از اين

های متفاوت توسعه اقتصادی اجتماعی متغیرهايی که جنبه شود.يکسان در نظر گرفته می

 تی نماگرهای مناسببايسگیرند، سهم کلیدی اين مطالعه است. از اين رو میرا در برمی

کننده درک جامعی از موضوعات مختلف که که شاخص کل را پشتیبانی کنند و منعکس

  در معرض است، انتخاب شوند.

 

 CIRDترکیب -8-5

بايستی توانايی ارائه تصويری میها آنآن است که  نماگرهاو ابعاد اولین معیار در انتخاب 

های مختلف توسعه را د و نیز جنبهندارا باش کلی از اقتصاد اجتماعی و توسعه مناطق را

ای در حال رشد پوشش دهد. معیار دوم آن است که بايد قادر به رفع اختالفات منطقه

ی فردی سازگار و قابل مقايسه )هم افقی )بین نماگرهاباشد، بنابراين بايد بر اساس 

ها بر انتخاب دادهبايستی ها(( باشند. سوم آنکه میمناطق( و هم عمودی )در طول سال

 هابايد برای کاهش داده نماگرهاو  ابعادريزی شود؛ چهارم، اساس يک چارچوب نظری پايه

در دسترس باشند و نیز برای مطالعه ساير مطالعات شفاف باشد. با در نظر گرفتن مطالعات 

 در دسترس نماگرهاای از معتبر در مورد ساخت يک شاخص ترکیبی، اين مطالعه مجموعه

های به منظور پوشش زمینه 2141-4999های در طول دوره زمانی را در سطح استان

ت، گذاری، تجارای در ايران )مانند تولید، سرمايهاجتماعی منطقه -متعدد توسعه اقتصادی

                                                           
10 Kaiser 
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ها، حفاظت از محیط زيست، علم و فناوری( به کار گرفته اشتغال، منابع انسانی، زيرساخت

شوند تقسیم میبُعد توضیح داده شده، به پنج  4 که در جدول ،گرهانماشده است. اين 

تصاد اق بُعدای در کشور شناخته شود: تواند به عنوان ستون اصلی توسعه منطقهکه می

سرمايه بُعد (، ESIپايداری زيست محیطی )بُعد (، SIIعلم و نوآوری )بُعد ، (MEIکالن )

نماگرها  5که هر کدام از اين ابعاد شامل (. PFIخدمات عمومی )بُعد ( و HCIانسانی )

 هستند.

باشد که شامل ( فراتر از تولید ناخالص داخلی سرانه میMEIاقتصاد کالن )بُعد ستون 

ساس بُعدی و براموارد زير است: تولید ناخالص داخلی سرانه به طوريکه مطالعات اولیه تک

المللی برای ارزيابی تجارت بینگذاری مستقیم خارجی و بوده است. سرمايه نماگراين 

میزان باز بودن اقتصاد استان است و هر اندازه که يک منطقه بتواند بیشتر از ساير مناطق 

ش ای را افزايتواند نابرابری منطقهالمللی میاز تجارت خارجی منتفع گردد، تجارت بین

رای مقیاس (. میزان متوسط هزينه و حقوق کارگران ب Puga, 1999&Vanable دهد )

باشد. با اين حال، سهم مصرف ثروت ساکنان محلی و احیای بازار در مناطق مختلف می

های اخیر کاهش يافته است و بنابراين با و حقوق کارگر در تولید ناخالص داخلی در دهه

 تولید ناخالص داخلی سرانه رابط منفی دارد. 

، سهم کاروری نیرویبهرهی همچون نماگرهايشامل ( SIIعلم و نوآوری ) بُعدستون 

گذاری دولتی به علم های دولتی در زمینه علم و فناوری برای برآورد اهمیت سرمايههزينه

ا هه و صنعتی برای بررسی حیاتی شرکتهای پیشرفتو تکنولوژی و درآمد سرانه در شرکت

ققین برای های تحقیق و توسعه و تعداد مح، ارزش هزينههای خاص و صنعتیو بنگاه

يابی کل برای ارز افزوده ارزش به توسعه و تحقیق افزوده ارزش ارزيابی پايداری آن و نسبت

 .است فعالیت بازار جديد در علم و فناوری

دهنده بهبود شرايط زيست محیطی ( نشانESIپايداری زيست محیطی ) بُعدستون 

و رشد بلند مدت اقتصادی مناطق است که براساس  نوان يکی از عوامل توسعه پايداربه ع

نسبت بودجه آب و کل،  افزوده ارزش به پسماند مديريت افزوده ارزش میزان نسبت

 های صنعتی برای ارزيابی بازيافتبرداری و ارزش خروجی زباله، نسبت بهرهفاضالب به کل

ط دگی ساکنان و بودجه محیهای سرانه برای ارزيابی میزان تولید آالينزباله، تخلیه زباله
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زيست و بودجه آب و فاضالب برای برآورد اينکه به چه میزان آلودگی توسط دولت کنترل 

 شود.می

طول عمر )امید به زندگی(، آموزش و پرورش )نرخ  شامل( HCIسرمايه انسانی )بُعد 

ون ست سواد( و کیفیت خدمات )استاندارد زندگی( است. از آنجا که استاندارد زندگی در

MEI  ،ا هديگر اين بُعد را با نسبت کارمند بخش خدمات به کل بخش ینماگرهاآمده است

به منظور طراحی ساختار اشتغال محلی، نزخ اشتغال به منظور ارزيابی نیروی کار موجود 

توانند دسترسی بیشتری به و سهم جمعیت شهری برای برآورد جمعیت که می

های بهداشتی، آموزش و پرورش و حمل و نقل مانند مراقبتاستانداردهای زندگی بهتر 

 داشته باشند.

های اساسی مانند حمل و نقل، (، امکانات عمومی از جنبهPFIخدمات عمومی )بُعد 

های مالی در خدمات شود. همچنین سهم هزينهآموزش و بهداشت و سالمت، ارزيابی می

 کند.امکانات عمومی انتخاب می گذاری دولت محلی دردولتی را برای کشف سرمايه

جايی که سطح همبستگی مابین نماگرها در هر بُعد دارای اهمیت است، افزايش از آن

تعداد نماگرهای ذيل هر بُعد، خطا و تورش در تعیین مؤلفه اصلی مربوط به آن بُعد را 

دهد. از سوی ديگر، حذف يک نماگر کلیدی در سنجش سطح توسعه هر يک افزايش می

رو، سعی شده است از نماگرهايی گانه، خطای کلی را نیز در پی دارد. از ايناز ابعاد پنج

ها در اغلب مطالعات تجربی، بیانگر واقعی سطح توسعه استفاده شود که عالوه بر ذکر آن

هر منطقه باشد. از سوی ديگر، استفاده از نماگرهايی همچون سرانه فضای سبز يا تعدا 

ها، نماگرهای های فراوان در ماهیت و کیفیت داده، به دلیل تفاوتایتصادفات جاده

شوند. البته ذکر اين ای محسوب نمیمناسبی برای سنجش دقیق سطح توسعه منطقه

 تر ديگر،های مهمتواند به تنهايی بسیار مناسب باشد، اما در کنار شاخصنماگرها، می

نماگر مطرح  25 های صورت گرفتهررسیلذا با ب ،دهدامکان خطای مذکور را افزايش می

اند که تا حد امکان، توسط ای انتخای شدهمتغیرها به گونه اند.شده در فوق انتخاب شده

متغیرها براساس آمار و اطالعات منتشر شده و  يک نهاد و مرجع رسمی منتشر شود

 اند.شده تعیین4895و  4891، 4895های استان در سال 81توسط مرکز آمار ايران برای 
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 (CIRD) ایعدی توسعه منطقهنماگرهای شاخص ترکیبی پنج بُ :5 جدول
Table 2: The indicators of the five-dimensional Composite Index of 

Regional Development (CIRD) 
 تعاریف نماگرها ابعاد

بُعد
 

ن
ال

صاد ک
اقت

 

(
M

EI
) 

GRP سرانه  GRP )سرانه )به قیمت ثابت 

 (٪) GRPنسبت سرمايه گذاری مستقیم خارجی به  گذاری مستقیم خارجی سرمايه

 نسبت تجارت صادرات واردات )نسبت( تراز تجاری 

 (٪سرانه )GRPمتوسط هزينه سرانه به  مصرف 

 (٪) GRPنسبت جبران نیروی کار به  جبران خسارت 

بُعد
 

ی 
)علم و نوآور

S
II

) 

 (٪تحقیق و توسعه به کل مخارج دولت )نسبت مخارج دولت در  دولتSII مخارج 

 متوسط بهره وری نیروی کار )قیمت ثابت( بهره وری نیروی کار

 متوسط ارزش هزينه های تحقیق و توسعه )قیمت ثابت( درآمد سرانه در شرکت های تحقیق و توسعه

 بر ارزش افزوده کل )%( R&Dنسبت ارزش افزوده  R&Dسطح مخارج 

 تعداد محققان تعداد محققان

بُعد
 

ت
س

ی زی
پایدار

 

محیط
) ی

ESI
 نسبت بودجه آب و فاضالب به بودجه کل صنعت آب و فاضالب (

 ارزش افروده مديريت پسماند به ارزش افزوده کل صنعت بازيافت زباله

 درصد جمعیت تحت پوشش خدمات فاضالب خدمات فاضالب

 ارزش سرانه ضايعات ايجاد شده ضايعات زندگی

 نسبت بودجه محیط زيست به بودجه کل صنعت ضد آلودگی

بُعد
 

ی 
سان

)سرمایه ان
H

C
I

) 

 نسبت جمعیت تحصیل کرده )%( نسبت تحصیل کرده ها

 )%( 1rdبر بخش  3rdنسبت استخدام بخش  3rdاستخدام بخش 

 نرخ اشتغال )%( نرخ اشتغال

 امید به زندگی امید به زندگی

 شهری )%(نسبت جمعیت  نسبت شهری

بُعد
 

ت 
ال

سهی
ت

ی)
عموم

P
FI

) 

 نسبت مخارج دولتی در خدمات عمومی به کل مخارج دولت )%( مخارج دولت در خدمات عمومی

 نسبت مخارج دولتی در حمل و نقل به کل مخارج دولت )%( وسايل نقلیه عمومی

 نفر )متر مربع( 410111مساحت جاده آسفالت به ازای هر  جاده آسفالت

 نسبت ارزش افزوده بخش آموزش به ارزش افزوده کل آموزش

 نسبت مخارج دولتی در بهداشت و درمان به کل مخارج دولت )%( بهداشت و خدمات پزشکی عمومی

 مأخذ: محاسبات تحقیق
Source: Research calculations  

 توزیعتحرک درون-8-8

رويکرد پويايی توزيع را برای پويايی انتقال توسعه  ازه، اين مطالعه ابر اساس مطالعات کو

هسته اين است و  بهره گرفته 4895-4895های ها در طی سالاجتماعی استان-اقتصادی

رويکرد برآورد کرنل تصادفی است. که براساس نظريه پايداری زنجیره مارکوف امکان 

ی دهد. برآورد کرنل تصادفهای همگرا، قطبی شدن و يا نابرابری پايدار را میهتشکیل گرو
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بندی مورد نیاز توسط روش مقادير مرزی در تقسیم« قراردادی»تواند از انتخاب می

 (.Bin, 2016) ماتريس گذار مارکوف سنتی جلوگیری کند

ه، تحرک توزيع درونی توسط مدل احتمال انتقال ادر چارچوب پويايی توزيع کو

شود، چگونه يک استان از توزيع بررسی می شود. اين بدان معنی است کهتخمین زده می

رسد. به منظور بررسی تحرک توزيع می t+sبه بخش ديگری از توزيع در زمان  tدر زمان 

توصیف  ft(x)تواند با تابع چگالی می tدر زمان X) )درونی، توزيع شاخص نابرابری 

  t+sومی در زمانکه چگالی عمشود که توزيع در طول زمان تکامل يافته است به طوریمی

رو شاخص نابرابری شرطی پیش sتابع چگالی توزيع دوره  ft+s(Z)است.  s>0 ،ft+sبرای 

رابطه بین دو توزيع در نقاط مختلف زمان به صورت زير  دهد.را نشان می Xبر حسب 

 (.Johnson, 2005; Bin, 2016) شودبیان می

ft+s(Z) = ∫ gs(Z|X)ft(x)dx
∞

0
                                                                                (9)  

𝑔𝑠(𝑍|𝑋) ، و تمال انتقالکرنل اح t، رو چگالیدوره پیش Z  مشروط بهx  به عنوان(

يک چگالی شرطی   𝑔𝑠(𝑍|𝑋)کرنل است. و نیز  مثال، شاخص نابرابری در سال پايه(

احتمال اينکه يک منطقه خاص به يک مقدار خاصی از شاخص دهد که است و نشان می

ه ب نابرابری منتقل شود با توجه به آن است که در يک مقدار خاصی در شروع دوره باشد.

شود. برآورد می xو  z ، ابتدا چگالی مشترک𝑔𝑠(𝑍|𝑋)منظور برآورد چگالی شرطی 

شود. نسبت چگالی مشترک به چگالی محاسبه می zبا تلفیق بر  xسپس چگالی حاشیه 

 کند.را برآورد می 𝑔𝑠(𝑍|𝑋)حاشیه 

تواند به عنوان بررسی ماتريس می 𝑔𝑠(𝑍|𝑋)تعداد کلی مقدار باشد. پس  mاگر 

𝑃𝑖𝑗و با m*mاحتمال انتقال  نشان داده شود. برای بررسی احتمال انتقال حرکت يک   

 سبه شود:به صورت زير محا jبه مقدار  iمنطقه از مقدار 

Pij =
nij

∑ nij
m
i=1

                                                                                                                (9)  

nij ارزش برآوردگر کرنل با انتقال از مقدار i به مقدار j  است. از آنجا که چگالی شرطی

𝑔𝑠(𝑍|𝑋) و پايان دوره گذار( ارزيابی شود،  عنوان مثال در ابتدادو بُعد )به بايستی در می

گیری اگر اندازه نمونه ثابت نگه داشته شود کاهش دقت و صحت تخمین به طور چشم
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يابد. بنابراين يکی از معايب رويکرد کرنل پیوسته اين است که محقق به منظور برآورد می

 دارد.قابل اعتماد پويايی توزيع نیاز به مشاهدات زيادی 

های زمانی طوالنی توزيع پويا با تکثیر برآورد کرنل احتمالی انتقال يک ساله برای افق

منتهی توسط خودش نمايش داده شود. و ايده کلی تجزيه و تحلیل طوالنی مدت اين 

تواند برای توزيع نسبی در آينده می 𝑔𝑠(𝑍|𝑋)است که کرنل احتمال گذار تصادفی 

، تجزيه و تحلیل 44چگالی توزيع ارگوديکبررسی با بخش در اين استفاده شود. که 

. در حالی که تراکم واقعی در يک نقطه معین در زمان ممکن شودهمگرايی را کامل می

های ساختاری در گذشته شود، تراکم ارگوديک است منجر به عدم تعادل ناشی از شوک

دهد. با توجه به برآورد برای در صورت عدم تغییر ساختاری، تعادل آينده را نشان می

𝑔𝑠(𝑍|𝑋)، که های چگالی ارگوديک در تعادل بلند مدت هنگامینشانهs  به سمت 

ه تواند بشود. قانون سیر برای چنین فرايندی میکند، پديدار مینهايت حرکت میبی

 صورت زير نشان داده شود.

(41)𝑓∞(𝑍) = ∫ 𝑔𝑠(𝑍|𝑋)𝑓∞(𝑥)𝑑𝑥     
∞

0
                                                                        

𝑓∞(𝑋)  ،تابع چگالی ارگوديک است و به منظور حل تراکم ارگوديک𝑓∞(𝑍) =

𝑓∞(𝑋)  شود. کرنل احتمال گذار می𝑔𝑠(𝑍|𝑋)  که چندين بار توسط خودش تا زمانی

برابر  احتمالی گذاريف کرنال شود، بدين معنی که تا تمام ردتراکم همگرا شود تکثیر می

ای ايران هجايی که اين تحلیل برای کشف و بررسی پويايی توزيع بین استاناز آن شود.

 گذاری شده است، توزيع ارگوديک بر روی واحدهای اجرايی در سطح استان هدف

اجتماعی  -گذاری شده است. به منظور نشان دادن پويايی گذر توسعه اقتصادیپايه

و  42رون، نتايج برآورد را براساس چگالی کرنل تصادفی توسط نمودار کنتدر ايرا ایمنطقه

 عدی ارائه شود. بُو نمودار سه

برآوردگر کرنل تعمیمی از برآوردگر ساده به منظور فائق آوردن بر مشکالت اين 

به نام هسته  K ی تابعرا به وسیله wچه تابع وزن برآوردگر است. در برآوردگر ساده چنان

 شود.می حاصلK ی شرايط زير صدق کند جايگزين شود، برآوردگر کرنل با هستهکه در 

                                                           
11 ergodic 
12 contour 
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∫ K(x)dx = 1
∞

−∞
                                                                                                    (44)  

خود يک تابع چگالی احتمال متقارن مانند چگالی گاووسی  Kمعموالً اما نه همیشه، 

و با در نظر گرفتن نمونه  Kی باشد. به اين ترتیب برآوردگر کرنل با هستهمی

𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} (چگالیf  دهنده درصد مناطق نزديک به نقطه که نشانx  ،)است

 به صورت زير تعريف شود:

ft(x) =
1

nh
∑ K(

x−xi

h
n
i=1 )                                                                                         (42)  

hگیری همواری منحنی توزيع در يک لحظه معین از : پهنای باند به منظور اندازه

 :𝐾(0)و  xنقطه تصادفی برای اندازه گرفتن توزيع چگالی توسط فاصله آن به  :xi زمان،
∫تابع کرنل گاووسی با تقارن  K(x)dx = است. برآوردگر کرنل مشترک و توام طبیعی  1

ft,t+s(x, z) شود:به صورت زير نشان داده می 

ft,t+s(x, z)  =
1

nhxhz
∑ Kx(

x−xi

hx

n
i=1 )Kz (

z−zi

hz
)                                                     (48)  

xi و zi: سطوح شاخص نابرابری نسبی در زمان t  وt+s  است. تخمین چگالی کرنل با

شود. چندين توابع کرنل وجود دارد که انتخاب مناسب تابع کرنل و پهنای باند تعیین می

را با  hآل مقدار ايده آل استفاده کرد.به منظورانتخاب هسته و باند ايدهتوان از آن می

ی توان با محاسبه( را می41مینیمم کردن میانگین انتگرال مربع خطای تقريبی )معادله 

 ( به دست آورد:45ای به صورت فرمول )ساده
1

4
h4k2

2  ∫[f "(x)]
2

dx + n−1h−1 ∫ K2 (t)dt                                                       (41)  

hopt =  k2

−
2

5 [∫[K(t)]2dt]
1

5 [∫[f "(x)]
2

dx]

1

5
                                                        (45)  

اشکال اساسی است که خود به چگالی مجهول وابسته است.  ( دارای اين45فرمول )

ل، آی ايدهکه، پهنای پنجرهتوان از آن اتخاذ کرد. اول اينبا اين وجود نتايج مفیدی را می

ی نمونه افزايش يابد اما نرخ همگرايی بسیار کند کند اگر به اندازهبه سمت صفر میل می

f]ی است. دوم، جمله "(x)]
2

گیرد. از به نوعی سرعت نوسانات در چگالی را اندازه می ،

برای  hرود، مقادير کوچک گونه که انتظار میتوان نتیجه گرفت که همان( می45فرمول )

 یتر، مناسب است. در تعیین مقدار جملههايی با سرعت نوسان بیشچگالی

∫[f "(x)]
2

dx ( يک روش، استفاده از يک خانواده45در فرمول )ها تاندارد از توزيعی اس
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نماينگر چگالی نرمال استاندارد باشد،  Øاگر  ،σ2است. مثالً در توزيع نرمال با واريانس 

 گاه داريم:آن

∫  [𝑓″(𝑥)]2𝑑𝑥 = 𝜎−5 ∫[Ø ″(𝑥)]
2

𝑑𝑥
3

8
𝜋−

1

2𝜎−5 ≈ 0.212𝜎−5                       (49)  

با جايگذاری مقدار ( 45ی گاوسی استفاده شود، پهنای پنجره از فرمول )اگر از هسته

 آيد:( به صورت زير به دست می49)

hopt = (4π)−0.1 (
3

8
π−

1

2)
−

1

5
σn−

1

5 = (
4

3
)

1

5
σn−

1

5 =
1

0.6
σn−

1

5                            (49)  

ها و از روی داده  𝜎بنابراين، يک روش سريع در انتخاب پارامتر هموارسازی، برآورد 

( خوب 49جامعه نرمال باشد، )واقعی ( است. اگر توزيع 49سپس جايگذاری برآورد در )

∫)که حاصل باشد به دلیل اين ایقلهجامعه چند  رکه اگیکند در حالعمل می 𝑓″2)
1

5 

تر خواهد شد، قدری بیش از هموارسازی خواهد شد. در نسبت به انحراف معیار بزرگ

( 49های دو توزيع نرمال بین صفر و دو است، فرمول )ای که اختالف میانگینمحدوده

است ولی اگر  ایقلهکند زيرا در اين محدوده توزيع آمیخته هنوز تک عمل میخوب 

 .کندتری را حاصل میموارسازی بیش( ه49فرمول ) شودشدن  ایقلهآمیختگی باعث دو 

 :شوداستفاده می از معیار پراکندگی زير ایقلهدر حالت دو که 

A = min (σ,
R

1.34
)                                                                                                   (49)  

آل ( استفاده شود. در اين حالت فرمول پهنای پنجره ايده49فرمول ) از  𝜎به جای

 :شودمیمجانبی به صورت زير بازنويسی 

ℎ𝑜𝑝𝑡 = 0.9 𝐴𝑛−
1
5 

ℎ𝑜𝑝𝑡 = 0.9𝐴𝑛−
1

5 𝑚𝑖𝑛 (√𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥),
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 (𝑥)

1.34
)                   (49)  

X، ای برای تخمین کرنال و نابرابری منطقه ارزش شاخصn،که .تعداد مناطق است

Ke(t) استتابع زير رابر باب: 

(21)                                        𝐾𝑒(𝑡) =  𝑓(𝑥) = {

3

4√5
(1 −  

𝑡2

5
) , |𝑡| ≤ √5

0                        ,  سايرجاها
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 تجزیه و تحلیل: -5

د، شوای منجر میگیری نابرابری منطقهکه ترکیب عوامل متعددی به شکلاز آنجايی

در مرحله ا ابتد. استابعاد مختلف  کارگیریبا بهای در اين تحقیق تعیین نابرابری منطقه

(، پايداری SII، علم و نوآوری )(MEIاقتصاد کالن )بُعد  5 براساس هااول نابرابری استان

( مورد تجزيه و PFI( و خدمات عمومی )HCI(، سرمايه انسانی )ESIزيست محیطی )

متشکل از ابعاد مذکور و با  CIRDتحلیل قرار گرفته و در مرحله بعد شاخص ترکیبی 

مورد  4895و 4895های ای برای سالی اصلی دو مرحلهمؤلفهاستفاده از روش تحلیل 

ی ااصلی دو مرحله مؤلفهای، از تحلیل در سنجش نابرابری منطقهگیرد. ارزيابی قرار می

های اصلی هر يک از ابعاد مؤلفهاستفاده شده است. در اين فرآيند، ابتدا برآورد حاصل از 

دمات و خ يداری زيست محیطی، سرمايه انسانیاقتصاد کالن، علم و نوآوری، پاگانه )پنج

شود که هر بُعد، شامل پنج نماگر است. نحوه تعیین اين پنج بُعد و عمومی( انجام می

 لفهمؤقبل بیان شد. با بکارگیری تحلیل  بخشها، در نماگرهای مربوط به هر يک از آن

صلی ا مؤلفهآيد. سپس با برآورد مجدد اصلی برای هر يک از ابعاد، يک شاخص بدست می

اصلی نهايی يا همان شاخص ترکیبی توسعه  مؤلفهاين پنج شاخص، برای هر يک از 

ای بدست خواهد آمد. بر اساس مقادير بدست آمده برای هر استان در اين شاخص، منطقه

 ای قابل محاسبه و تحلیل است. در پايان نیز، سطح نابرابری سطح نابرابری منطقه

ای با هها، متمرکز بر استانلشود. تحلیهای کشور به صورت ترکیبی مشخص میاستان

بر اساس اين  باشند.ترين سطح توسعه میهای با پايیننباالترين سطح توسعه و استا

مربوط به استان تهران و پس از آن يافتگی توسعه، باالترين سطح 4895برآورد در سال 

رين تدر پايینسیستان و بلوچستان استان  و باشدمی و مرکزی يزد، سمنانهای استان

 سطح توسعه قرار دارند. 
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 CIRDهای کشور از منظر شاخص بندی استانرتبه :5جدول 

Table 2: The Rankings of Regions in Terms of the Scores of CIRD 

4895سال   4895سال    

 شاخص توسعه یافتگی نام استان شاخص توسعه یافتگی نام استان رتبه

 3/874 تهران و البرز 4/196 تهران و البرز 1

 1/859 يزد 2/142 سمنان 2

 1/637 سمنان 2/016 يزد 3

 1/559 اصفهان 1/393 مرکزی 4

 1/119 قزوين 1/304 اصفهان 5

 1/054 مازندران 1/272 قزوين 6

 0/731 فارس 1/002 گیالن 7

 0/655 گیالن 0/951 مازندران 8

 0/514 مرکزی 0/756 قم 9

 0/514 آذربايجان شرقی 0/62 خوزستان 10

 0/514 بوشهر 0/571 بوشهر 11

 0/472 خراسان رضوی 0/278 فارس 12

 0/455 خوزستان 0/2 خراسان رضوی 13

 0/409 قم 0/174 کرمان 14

 0/398 هرمزگان 0/007- آذربايجان شرقی 15

 0/225 زنجان 0/628- همدان 16

 0/21 کرمان 0/666- هرمزگان 17

 0/108 کهگیلويه و بوير احمد 0/672- زنجان 18

 0/646- خراسانجنوبی 0/692- کرمانشاه 19

 0/863- کرمانشاه 1/048- آذربايجان غربی 20

 1- آذربايجان غربی 1/102- لرستان 21

 1/037- گلستان 1/19- چهارمحال و بختیاری 22

 1/06- همدان 1/202- خراسان شمالی 23

 1/128- لرستان 1/287- گلستان 24

 1/334- اردبیل 1/377- اردبیل 25

 1/342- ايالم 1/434- جنوبی خراسان 26

 1/76- کردستان 1/503- يالما 27

 1/958- خراسان شمالی  1/679- کهگیلويه و بوير احمد 28

 2/373- چهارمحال و بختیاری 1/801- کردستان 29

 3/804- سیستان و بلوچستان 3/324- سیستان و بلوچستان 30

 مأخذ: محاسبات تحقیق
Source: Research calculations  

 دهد استان تهران و اطراف تهران در باالترين سطح طور که نتايج نشان میهمان

 يافتگی و بیشترين نابرابری، باالترين سطح توسعه4895يافتگی قرار دارد. در سال توسعه
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 های تهران، يزد، سمنان و اصفهان و ها مربوط به استانمثبت نسبت به ساير استان

های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، ترين سطح توسعه متعلق به استانپايین

 های مرکزیآيد آن است که استانخراسان شمالی و کردستان است. آنچه از نتايج برمی

شور مرزی ک هایکشور به داليل اثرات سريز دانش تهران باالترين سطح توسعه و استان

ن توان عدم دسترسی پايیترين سطح توسعه قرار دارند. که علت اصلی آن را میدر پايین

 های مرزی به بازار اشاره کرد. استان

 توان گفت: به صورت خالصه می

نابرابری در سطح کشور بعد از حذف چند استان محدود از ابتدا و انتهای جدول 

طی زمان همچنان استان تهران در صدر قرار دارد شاخص توسعه خیلی فاحش نیست، در 

سعه های پايین و تواند ولی در استانهای باالی جدول ثبات خود را حفظ کردهو استان

موضوعی که حائز اهمیت است آنچه باعث ايجاد نابرابری  نیافتگی عدم ثبات وجود دارد.

 ری و سرمايه انسانی است.شود سه مؤلفه اقتصاد کالن، علم و نوآوها میدر بین استان

الگوی فرايند  CIRD ترکیبی توسعه شود تا براساس شاخصتالش میبعد در مرحله 

که در طور هماندوره متوالی استخراج شود. سه های ايران در همگرايی يا واگرايی استان

شناسی به توضیح روش برآوردگر کرنل پرداخته شد يکی از کاربردهای روش بخش روش

تحلیل الگوی نابرابری است که در اين پژوهش از همین روش برای تحلیل الگوی کرنل 

براساس روش تعیین پهنای باند يا پارامتر شود که در ادامه نابرابری فضايی استفاده می

پرداخته شده  4 نموداراساس بر الگوی نابرابریبه تفصیل به بیان هموارسازی اشاره شده، 

 است.

چند وجهی ، (4895سال اول )در نشان داده شده است،  نمودارطور که در همان

 هادرصد استان 91دود ح CIRD میزاندهد چگالی کرنل نشان می نمودارآشکار نیست. 

است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی باالتر از  -4/1و  -4/4 مقدار بین

کرنل يک فرآيند تمايل به همگرايی توان گفت در توزيع توزيع شده است. می -4/1مقدار 

 قله کوچک در حدود يک و دگرايش دار ایقلهشود و نمودار به سمت تک مشاهده می

متمرکز شده است. در  -9/1حدود در مقدار اصلی  قلهمتمرکز شده است ولی  8 مقدار

دهد. گرايش را نشان می ایقلهسهمنحنی به روشنی الگويی از ماهیت (، 4891سال دوم )
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توزيع  وجود دارد. 4895فزاينده کوچک اما روشن در توزيع اين سال نسبت به سال 

 قدارم شود، يک قله در حدودبه دو بخش تقسیم می حسط يکنواخت قبلی در بیشترين

با تقريب  -9/1 مقدار اصلی همچنان همان قله امااست  8 مقدار و قله ديگر در حدود 4

(، الگوی 4895در سال آخر )بر اساس نمودار . استباقی مانده ها استان درصد 55

 ،تر وجود ندارد اما در سطح باالترماند و تحرک در گروهای سطح پايینبُعدی باقی میچند

اين . که گیردرا در بر می 1/1مقدار  حدوددر ها درصد استان 15حدود  CIRDشاخص 

ای هدهنده آن است که استانکه نشان است جهاای موقلهبه وضوح با الگوی چگالی دوسال 

 نزديک به يکديگر تمايل دارند بدين يافتگی به دو سطح تقريباًکشور از لحاظ توسعه

گرايش دارند و -9/1 مقداريافتگی به های سطح پايین از لحاظ توسعهاستانصورت که 

تمايل دارند. اين سه  1/1 حدود مقدار تر بهاستان توسعه يافته CIRDمقدار شاخص 

يافتگی تمايل به همگرايی به سمت ها از لحاظ توسعهدهد که استاننشان میمنحنی 

 دارند. CIRDچندين ارزش متفاوت 
 

 منحنی کرنل تصادفی  :5 نمودار
Figure 1. The Kernel Density Curves of CIRD  

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

Source: Research calculations  

تر شدن اين يافته و برای آنکه توزيع پويا توسعه اقتصادی اجتماعی در منظور روشن به

بررسی شود،  ساله 44زمانی  های کشوربا استفاده از کرنل تصادفی برای افقمیان استان

 81کرنال تصادفی برای  نمودار کنتورو  48(عدیسه بُ) نمودار سطحپويايی توزيع توسط 

                                                           
13 three-dimensional kernel surface 
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( 2119) 41طبق نظر اپستین و همکاران شده است. نشان داده 2 نمودارمجدد در  استان

وان در تاز شکل و موقعیت کرنل تصادفی )نمودار سطح به خصوص کنتور( می با استفاده

 نظر داد.  CIRDخصوص درجه انتقال يا ماندگاری در توزيع تجربی شاخص 
 

 CIRD وکنتور سه بُعدیکرنل نمودار سطح  :5 نمودار
Figure 2. The three-dimensional kernel surface & The contour plot of CIRD 

  
 مأخذ: محاسبات تحقیق

Source: Research calculations  

  نموداردهد. در اجتماعی را نشان می-گانه توسعه اقتصادیتوزيع سه نمودارهر دو 

را برای  همان yمحور  ،(4895برای سال آخر ) CIRDتوزيع نسبی  X، محور بُعدیسه

 ،هاارتفاع قله همچنیندهد. را نشان می ل تصادفیارزش کرن zمحور  و( 4895سال اول )

 ترين انتقال توزيع در بلندترين قله، فعال سال و 44پويايی و تحرک گذار در طول 

در  بُعدیکنتور تصوير مربوطه سطح کرنال سه نموداردهد. های مربوطه را نشان میبخش

 ند.کجايی که هر خط تمام نقاط کرنال تصادفی را با همان ارتفاع وصل میدو بُعد است، 

دهنده آن است که کرنل تصادفی در راستای خط نیمساز قرار گیرد نشاننمودار اگر 

باال و توزيع شاخص در دوره دوم نسبت به  CIRDدرجه ماندگاری در توزيع شاخص 

ديگر، اقتصادهای فقیر همچنان فقیر و دوره اول تغییر زيادی نداشته است. به عبارت 

ند. اگر کرنل تصادفی حرکتی خالف اهچنان ثروتمند باقی مانداقتصادهای ثروتمند هم

توان ادعا کرد که های ساعت نسبت به خط نیمساز داشته باشند در آن صورت میعقربه

ر، نوعی ديگ اند. به بیاناقتصادهای فقیر ثروتمندتر و اقتصادهای ثروتمند فقیرتر شده

                                                           
14 Epstein 
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 اگر کرنل تصادفی نسبت به خط نیمسازگیری است. همگرايی بین اقتصادها در حال شکل

ر تهای ساعت داشته باشد، در آن صورت اقتصادهای ثروتمند غنیحرکتی در جهت عقربه

 و اقتصادهای فقیر فقیرتر شده اند. به عبارتی، نوعی واگرايی بین اقتصادها در حال 

ر که طونتايج تخمین کرنل تصادفی به صورت نمودار سه بُعدی همان گیری است.شکل

ابری حاکی از وجود تعدای قله در سطوح شاخص نابرشود، نشان داده می 2 نموداردر 

روی 1/1 و -9/1 مقدارپیرامون  دو قلهکه  شودمشاهده می پايین و میانه است، به وضوح

 هایهدر جهت حرکت عقرب گرايشی ماليمکه بر اساس نمودار کنتور وجود دارد.  Xمحور 

ر د واگرايیکرنال تصادفی  یهانموداراز اين رو . وجود داردخط نیمساز ساعت با توجه به 

طور همان. دهدرا نشان می 4895-4895در طول سال  کشورتوسعه اقتصادی اجتماعی 

تدريج طی اين  ای مواجه بوديم اما بهقلهبا نمودار تک 4895که قبال اشاره شد در سال 

 و پايین تقسیم شد.میانه يافتگی سال اين طبقه به دو سطح توسعه 44

  
 CIRD وزیع پنج بعدپویایی ت -

و  MEI ،SII ،ESI، HCI) مؤلفهپنج و کنتور کرنال تصادفی برای بُعدی سهنمودارهای 

PFI) ،فرايند همگرايی يا واگرايیبررسی جداگانه  شده است. نشان داده جداگانه به صورت 

 95) در سه دوره متوالی مؤلفهپويايی توزيع هر همچنین و  مؤلفههای ايران در هر استان

  .دهدرا نشان می ایهای دقیق و درست منطقهامکان اتخاذ سیاست (،95و 

طور که هماندهد. نشان میاستان را  81در سراسر  MEIای چند قله توزيع 8 نمودار

شاخص  -9/1و  -9/4های اطراف ارزش قله دو شده است،نمايش داده کنتور  نموداردر 

شناسايی  قله دو، CIRDگانه سه هایقلهتوزيع  همانند. ايجاد شده استترکیبی اين بُعد 

ه دلیل ب باشند و نیزهای فقیرتر میدر توزيع شاخص اقتصاد کالن متمايل به استانشده 

ی نوعی واگرايهای ثابت نسبت به خط نیمساز، مطابق با عقربههای همگرايی حرکت قله

سال مورد ارزيابی  44طی گیری ها از لحاظ شرايط اقتصاد کالن در حال شکلبین استان

 مودارنو سطح متوسط بیشتر آشکار است.  پايینسطح  هایقله در. اين حرکت وجود دارد

عیت از لحاظ وض هااستانفعال توزيع همه  انتقال عدی اين حرکت را بابُسهتصادفی کرنال 

 علم و نوآوری کامال مشهودای از لحاظ بُعد الگوی دو قله کند. تايید می شاناقتصاد کالن
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-1/1 مقدارها گرايش به ستانمقدار ترکیبی بُعد علم و نوآوری ا(. 1 نمودارباشد )نمی

توزيع بین بخشی تمايل به همسويی و همگرايی به  دهند آن است کهدارند. که نشان 

 .دارد های فقیرتر راو آن هم به سمت استانسمت برابری 
 

 MEIوکنتور  کرنل سه بُعدینمودار سطح : 3 نمودار
Figure 3. The three-dimensional kernel surface & The contour plot of MEI 

 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

Source: Research calculations  

(. 5 نمودار، توزيع دو طرفه کامالً مشهود است )زيست محیطیدر خصوص نماگر پايداری 

ها در دو قله پیرامون مقدار استانشاخص توسعه دهد که بُعد نشان می اين مقدار ترکیبی

. با اين حال، با مفهوم متعارف پايداری که به موجب آن است جمع شده 8/1  و -5/1

ماند، يک حرکت موافق عناصر در توزيع در جايی که در ابتدای دوره هستند باقی می

های ساعت بديهی و آشکار با توجه به قطر و اريب داخل هر گروه وجود دارد که در عقربه

شود. چنین حرکتی وجود يک واگرايی درونی از نظر پايداری نمودار کنتور مشاهده می

ر تبُعدی عالوه بر اين، تحول و گذاری فعالسطح کرنال سه دهد.زيست را نشان میمحیط

 ودارنمدهد. از لحاظ سرمايه انسانی، را نشان می زيست محیطیدر سطح متوسط پايداری 

ها دهد. در بُعد سرمايه انسانی استانرا نشان می به طور واضح توزيع دو بُعدی اين بُعد 9

و ديگری پیرامون مقدار  -1/1یرامون مقدار شوند: يک قله پبه دو قله عمده تقسیم می

. سترفته ا طبقه متوسط از لحاظ سرمايه انسانی ناپديد و از بینجمع شده است که  8/1

 های ساعت نسبت به قطر )اريب( حرکتقله با سطح پايین سرمايه انسانی بر خالف عقربه

درون گروه دهد که اعضای کند، حرکت اين بخش موازی محور عمودی، نشان میمی
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ا در اين هسطح پايین به برابری داخلی گرايش دارند و به بیان ديگر همگرايی بین استان

های اين گروه همچنان سطح نسبتاً باالتری از بُعد وجود دارد. با اين حال، برخی از استان

 بُعدی بديهی است.دهد. اين گرايش و تمايل در سطح سهسرمايه انسانی را نشان می
 

 SIIکنتور  و کرنل سه بُعدی نمودار سطح : 5 رنمودا
Figure 4. The three-dimensional kernel surface & The contour plot of SII 

 

 
 

 

 ESIوکنتور  کرنل سه بُعدینمودار سطح : 1 نمودار
Figure 5. The three-dimensional kernel surface & The contour plot of ESI 

 

 
 

(. اين دو 9 نموداربُعد امکانات عمومی، توزيع دو طرفه کامالً مشهود است )در خصوص 

اند. با اين حال شاخص ترکیبی امکانات عمومی جمع شده 4/1و  5/1گروه پیرامون مقدار 

براساس مفهوم متعارف پايداری و حرکت در مسیر خط نیمساز، که به موجب آن عناصر 

های ماند، يک حرکت موافق عقربههستند باقی میتوزيع در جايی که در ابتدای دوره 
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ساعت بديهی و آشکار با توجه به خط نیمساز داخل هر گروه وجود دارد که در نمودار 

شود. چنین حرکتی وجود يک واگرايی درونی از نظر امکانات عمومی کنتور مشاهده می

سه بُعدی عالوه دهد. سطح کرنال های متوسط و ثروتنمدتر را نشان میبه سمت استان

 دهد.تر در سطح متوسط امکانات عمومی را نشان میبر اين، تحول و گذاری فعال

 
 HCIکنتور  و کرنل سه بُعدینمودار سطح  :0 نمودار

Figure 6. The three-dimensional kernel surface & The contour plot of HCI 

 
 

 PFIکنتور  و کرنل سه بُعدینمودار سطح  :1 نمودار

Figure 7. The three-dimensional kernel surface & The contour plot of PFI 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

Source: Research calculations  

 و پیشنهادات گیرینتیجه -1

های انيافتگی استتوسعهبه تصوير کشیدن نابرابری و سطح  برایابتدا در  اين مطالعه

 نهماپرداخته است و سپس برای اولین بار براساس به ايجاد شاخص ترکیبی کشور 

با  را 4895-4895های ايران طی دوره همگرايی بین استانفرضیه  ،شاخص ترکیبی
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بررسی  است. در کردهاستفاده از رويکرد تحلیلی ناپارامتريک پويايی توزيع درونی آزمون 

 شود استان تهران همیشه درنشان داده میيافتگی طی اين دوران شاخص ترکیبی توسعه

توسعه های مرکزی و جنوبی کشور قرار دارند و از لحاظ کمو بعد از آن استانصدر 

ن سطح و قبل از آ ها استان سیستان و بلوچستان در پايینترها در بیشتر ساليافته

 های مرزی غربی و شرقی وجود دارد.استان

توانند به تنهايی گیری نابرابری، نمیبررسی و اندازههای معمول اما از آنجا که روش

ر تهای درآمدی و يا در سطح گستردهجايی در گروهتحوالت درونی کشور را از حیث جابه

ی ها برای نشان دادن پوياييافتگی، منعکس کنند و اين شاخصدر سطوح متفاوت توسعه

وره شان دادن تغییر و تحول طی دن جهت ،يافتگی و نابرابری کارآمد نیستندتوزيع توسعه

 بر همین اساس پس از ايجاد شاخص  .شودبلندمدت از پويايی توزيع استفاده می

يی ااجتماعی منطقه -به بررسی و تحلیل همگرايی اقتصادی CIRDيافتگی ترکیبی توسعه

پرداخته و سپس پويايی توزيع مورد تجزيه و تحلیل  بر اساس شاخص مذکور در کشور

ای قلهاز الگوی چگالی تک 4895های کشور در سال با توجه به نتايج، استانگیرد. میقرار 

در سطوح شاخص نابرابری پايین و میانه ای الگوی چگالی دو قلهاز  4895و در سال 

 4895تا  4895های اجتماعی کشور طی سال -کنند و نیز در توسعه اقتصادیمی پیروی

به  پايین يافتگیتوسعه از کشور هاینستاها، اطی اين سال کهواگرا هستند. بدين معنا 

 گر پايین و تقريبا نزديک به يکدي يافتگیتوسعه ويافتگی میانه گروه کلی توسعه دو

ی، انسانگانه، ابعاد اقتصاد کالن، سرمايه ابعاد پنجصوص در خاند. بندی شدهتقسیم

 کنند و بُعد سرمايهای پیروی میوقلهدمحیطی و امکانات عمومی از الگوی زيستپايداری

عد بُکه سه همگرايی طی زمان گرايش دارد در حالینسانی به دلیل وجود اثر سرريز به ا

سال  44طی  ربُعد علم و نوآوری دديگر در بلند مدت به واگرايی تمايل دارند. همچنین 

 کند.میپیروی  ایقلهاست و از الگوی تک های فقیرترهمگرا به سمت استان

های ها و برنامه، مهم است که سیاستدهدمیو تحلیل نشان همانطور که تجزيه 

و متناسب با ويژگی و شرايط های مختلف در مناطق را هدف قرار داده ای جنبهمنطقه

مانده و توسعه خاص همان منطقه طراحی شود. مناطق لزوماً در تمامی ابعاد توسعه، عقب
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يط ای هدفمند باشد تا منعکس کننده شرامداخالت سیاسی بايد به گونهنیافته نیستند و 

 خاص آن منطقه باشد. 

 تشکر

در زمینه اصالح و که  اللهیآقای دکتر محمدشريف کريمی و آقای دکتر جمال فتحاز 

 نمايیم.بهبود مباحث اين مقاله ما را ياری فرمودند، تشکر می
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