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 چکیده 

 در و نهیبه صیتخص شرط به استان، هر هایساخت ریز بهبود و جادیا در بودجه از یمهم بخش عنوان به یعمران اعتبارات     

 -یاجتماع عدالت تحقق روند مدت بلند در و بوده رگذاریتاث استان آن یآت یهالیپتانس در تواندیم هااستان طیشرا گرفتن نظر

 با زانیم چه ات شده ذکر اهداف مختلف، مناطق به بودجه صیتخص روند در که است نیا سوال اما. دینما لیتسه را یاقتصاد

 از ،یجد مشکالت به منجر امر نیا و بوده شیافزا حال در رانیا در هااستان نیب رشد شکاف. است بوده همسو هادولت عملکرد

 ای ییهمگرا یبررس با.  است شده شرفتهیپ یهااستان به ماندهعقب یهااستان از آن با مرتبط یامدهایپ و مهاجرت جمله

 توان یم شود منجر هارساختیز تیتقو به تواندیم که یعامل عنوان به کشور یهااستان در یعمران راتاعتبا عملکرد ییواگرا

 بودجه اقالم از یعمران اعتبارات عملکرد ییهمگرا یبررس با حاضر مطالعه .دیسنج را هااستان در ییواگرا نیا علل از یکی

با استفاده از آزمون  هااستان یعمران اعتبارات عملکرد ییهمگرا آزمودن لدنبا به 7331 تا 7311 یزمان بازه در رانیا یهااستان

باشد. بنابراین تفاوت بین ها همگرا میی استانعمران اعتبارات عملکرد با توجه به نتایج این تحقیق سرانه .ریشه واحد پانلی است

 . ی متفاوت و یا نوع مدیریت جست و جو کردها را باید در موارد دیگر از جمله شرایط جغرافیایی و منابع طبیعاستان

 همگرایی، اعتبارات عمرانی، بودجه، آزمون ریشه واحد پانلی  : های کلیدیواژه
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Abstract 

Development credits as one of the important parts of the budget on creating and improving 

infrastructures of each province, considering optimal allocation and taking the conditions of the 

provinces into account could affect the province's future potential and in the long run, it facilitates the 

process of socio-economic justice. But there is a question to be asked if in budget allocation to 

different regions, desired purposes are parallel with the government’s performance. The existed 

economic gaps among provinces is augmenting with significant and increasing rate, which makes 

serious problems such as immigration and its consequences. By investigating \the convergence or 

divergence of development credits performance in provinces of Iran as a factor that could lead to the 

strengthening of the infrastructure, one of the reasons for this divergence among provinces can be 

measured. 

In this study, we have tried to investigate the convergence of development credits performance 

in provinces of Iran during 1998 -2014 using panel data unit root test.  

Results have revealed that per capita civil credits performance of provinces is convergent. 

Hence the difference among provinces should be determined throughout assessing other factors like 

geographic differences, different natural resources or the way of management. 
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 مقدمه  

 یافتگیهمان طور که روند توسعه  تمام کشورها است. یاز اهداف مهم اقتصاد یکی یبه رشد و توسعه اقتصاد یابیدست

ها و مناطق استان نیر بد یافتگیروند توسعه  زیکشور ن کیمراتب گوناگون است، در داخل  یمختلف جهان دارا یدر کشورها

و  یاز موارد اساس یکیها و مناطق مختلف کشور بخش نیو اختالف ب یوجود نابرابر( 7317 ،افشاری) ستین کسانیمختلف 

بر اساس گردد. یم یاجتماع یهاو تنش یتیها منجر به نارضاینابرابر نی. چرا که اباشدیکشورها م استگذارانیس یمطرح برا

 یها تیفعال عیتوز و ها استان سطح در یمل یدرآمدها از استفاده و یعیطب منابع از یبردار بهرهساسی قانون ا 87اصل 

 خود، استعداد و ازهاین فراخور منطقه هر که یطور به باشد، ضیتبع بدون دیبا کشور، مختلف مناطق و ها استان انیم یاقتصاد

ها و ها به هر منطقه باید بر مبنای استعدادتخصیص منابع و فعالیتباشد. به عبارت دیگر  داشته دسترس در را الزم هیسرما

 (.7333پور و همکاران، شکاف رشد بین مناطق مختلف کشور گردد.)رنج های خاص آن منطقه بوده و موجب کاهشویژگی

شرط تخصیص بهینه و  های هر استان، بهبودجه عمومی در ایجاد و بهبود زیر ساختاعتبارات عمرانی به عنوان بخش مهمی از 

بودجه تسهیل نماید.  ها راگذار بوده و روند رشد آنرهای آتی آن استان تاثیتواند در پتانسیلها میدر نظر گرفتن شرایط استان

در راستای رشد همسو و  بایدبندی مند شدن بودجهها و مناطق مختلف یک کشور با توجه به هدفتعلق گرفته به بخش

 یعملکرد اقتصاد ،یارقابت منطقه شیبا افزا ای مختلف صورت گیرد. چرا که در این صورت همگامههماهنگ در بخش

 .خواهد کرد دایپ شیگرا یروند ثابت کیبهبود و رشد مناطق به  ی امنطقه

رفع شکاف رشد و  صاد،اقت در دولت گاهیجا انان توسعه، مطالعات خود را در زمینهداقتصادتا  سبب شدهاین موارد 

ای در کشورهای مختلف بیانگر آن است که برخی از مناطق در . تجربه اقتصاد منطقهای متمرکز کنندرقراری تعادل منطقهب

تری داشته و در نتیجه از رشد بودجه بیشتری برخوردار هستند. تفاوت در عملکرد مقایسه با مناطق دیگر عملکرد مطلوب

 ریزان و سیاستگذاران کشورهای برنامهترین دغدغهشده که به عنوان یکی از عمده ایهای منطقهها موجب ایجاد نابرابریاستان

ای مطرح گیری نابرابری منطقههایی که برای مطالعه و اندازهجمله روش(. از 777ص  7371)عسگری و همکاران، باشد.می

 ترفیضع یمناطق اقتصاد ترعیحرکت سر را ییهوم همگرامف (1ص  7331) 7مارتین -ییبارو و ساالباشد. است، همگرایی می

لزوم  یامنطقه شرفتیلذا در جهت رشد و پ .کنندیم فیتعر به سمت یک سطح استاندارد تریقو یبه مناطق اقتصاد نسبت

 دارد. یاژهیو تیها اهماستان نیب ییهمگرا

ها چه میزان با عملکرد دولت اما سوال این است که در روند تخصیص بودجه به مناطق مختلف، اهداف ذکر شده تا 

ها می توان از بودجه استان 1های کشور به عنوان یک پراکسیهمسو بوده است؟ با بررسی عملکرد اعتبارات عمرانی در استان

توان علل پیشرفت و یا های یک استان میساختموارد ذکر شده را مورد بررسی قرار داد. چرا که با تاثیر این اعتبارات بر زیر

 باشد را مورد بررسی قرار داد.هبود وضع زندگی که در رابطه مستقیم با میزان اولویت هر منطقه برای دولت میب

با توجه مواردی که اشاره شد و وجود یک نگاه تبعیضی متصور در نحوه تخصیص بودجه استانی، این تحقیق سعی دارد 

ها به این سوال پاسخ دهد که آیا های عمومی بودجه استانآمدتا با مطالعه همگرایی عملکرد اعتبارات عمرانی از محل در

در تحقیق حاضر با بررسی همگرایی عملکرد اعتبارات عمرانی از اقالم شوند یا خیر. ها در طول زمان همگرا میعملکرد آن

های ایران در بین استانبه دنبال نشان دادن این موضوع است که آیا  7331تا  7311های ایران در بازه زمانی بودجه استان

-همگرایی عملکرد اعتبارات عمرانی سرانه وجود دارد یا خیر. چرا که اگر همگرایی وجود داشته باشد، بیانگر همسو بودن بودجه

 باشد. می 7818انداز ساله توسعه و اهداف سند چشمهای پنجبندی دولت با برنامه

نظری و مطالعات تجربی انجام شده پرداخته خواهد شد. قسمت سوم  در ادامه مقاله و در قسمت دوم به توضیح مبانی

های فرضیه همگرایی در قسمت چهارم های انجام آزموناختصاص به بررسی روند عملکردهای اعتبارات استان ها دارد. روش

دی و نتیجه گیری از نتایج های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به جمع بنشود و در قسمت پنجم یافتهتوضیح داده می

 شود. تحقیق پرداخته می

                                                           
1 Barro and Sala-i- Martin 
2 proxy 



 

 

 پایه های نظری

های اخیر توجه زیادی را به خود جلب باشد که در سالهای رشد اقتصادی میفرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل

متر، نسبت به اقتصاد با درآمد باشد که براساس آن اقتصاد با درآمد سرانه ککرده است. ایده اصلی همگرایی به این صورت می

معروف است. این نوع همگرایی  3کند. این موضوع در ادبیات اقتصادی به همگرایی بتاسرانه بیشتر نرخ رشد باالتری را تجربه می

 از سطح یک به نهایتاً  اقتصادها تمامی مطلق همگرایی در .شودمی تقسیم 1شرطی همگرایی و 8مطلق همگرایی نوع دو خود به

 1شودمی همگرا خود با ثبات ویژه تعادلی سطح اقتصاد به هر  شرطی همگرایی در اما .شوندمی همگرا و درآمد سرانه 6باثبات عادلت

 و اقتصادی که از تعادل با ثبات خود فاصله بیشتری داشته باشد، رشد اقتصادی باالتری را تجربه خواهد کرد. 

ویکرد عمده وجود دارد: رویکرد کالسیک همگرایی که شامل انجام یک در مورد چگونگی اثبات وجود همگرایی دو ر

 در سرانه اولیه درآمد سطح و مشخص دوره یک طی سرانه درآمد رشد بینباشد. در واقع اثبات ارتباط منفی رگرسیون مقطعی می

-می مدل مقطعی به صورت زیر میتصریح عموباشد. مختلف دلیل بر وجود همگرایی نوع بتا بین آن اقتصادها می بین اقتصادهای

 باشد.

      (7                                                                                     )                     iii yGy   0.ln 

 

باشد که برابر است دوره مورد نظر می طی iبرابر متوسط نرخ رشد اقتصاد iGyکه در آن،

,,0با lnln iTii yyGy   (0,ln iy لگاریتم درآمد سرانه در ابتدای دوره وTiy ,ln  لگاریتم درآمد سرانه در انتهای دوره می

01برآورد شده بین ̂باشد(. حال چنانچه ضریب    باشد، در این صورت فرضیه همگرایی بین اقتصادها در طول دوره

 رسد.    مورد بررسی به اثبات می

تحت عنوان  3( 7331. لذا روش دوم آزمون همگرایی توسط برنارد و دورالف)7باشداین روش اثبات همگرایی دارای انتقاداتی می

 های زمانی پیشنهاد گردید. روش سری

تمرکز اصلی روی رفتار بلندمدت اختالف درآمد سرانه بین اقتصادها نسبت به همدیگر یا نسبت به یک مقدار در این روش 

 باشد.متوسط می

                                                           
3   convergence 
4 Absolute   convergence 
5 Conditional  convergence 
6 Steady State 

می باشد،  در واقع فرض اصلی در همگرایی شرطی این است که هر اقتصاد به لحاظ این که دارای پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی خاص خود -7 

صادهای دیگر متفاوت ویژه خود خواهد بود که در شرایط متفاوت بودن پارامترها، سطح تعادلی آن با اقت (Steady State)لذا دارای نقطه تعادلی 

 خواهد شد. 

 8- )300.,1998( pEvanseباشند که به دلیل ناهمگنی شود اقتصادها دارای سطوح مقطعی یکسانی میکند که در روش مقطعی فرض میبیان می

 باشد. زیاد اقتصادها این فرض درست نمی

 )98.,1995( pDurlaufandBernard شوند ممکن ادی از اقتصادهای موجود در نمونه همگرا میکنند که در وضعیتی که تنها تعداثبات می

 .ا روش سری زمانی را پیشنهاد می کنندبین صفر و منفی یک برآورد شود، در حالی که کل نمونه همگرا نیست. از این رو آن ه  است ضریب
 

 
9 Bernard and Durlauf  



 

های ( فرضیه همگرایی را براساس آزمون سری زمانی به این صورت بیان کردند که اگر پیش بینی7331برنارد و دورالف)

همگرا خواهند بود.  jو iدر یک زمان مشخص برابر شود، اقتصاد کشورهای jو iبلندمدت از محصول سرانه برای دو کشور 

سری زمانی اختالف بین لگاریتم محصول سرانه  همگرا خواهند بود کهjو iبه سخن دیگر براساس این آزمون زمانی دو کشور

 آن ها دارای ریشه واحد نبوده و پایا از مرتبه صفر باشد. 

های آزمون ریشه واحد از در عمل با توجه به محدودیت در تعداد مشاهدات آماری موجود برای اقتصادها، استفاده از روش

های مورد استفاده گونه موارد از نظر آماری و تأیید فروض اساسی آزمون یافته و غیره، در اینفولر تعمیمهای دیکیقبیل آزمون

و با استفاده از  77های تابلوییکنند که این آزمون روی دادهپیشنهاد می  71 (7336ایونس و کاراس) باشند. لذا ساز میمشکل

 های تابلویی صورت گیرد.های مخصوص دادهروش

اقتصاد با سطح تکنولوژی یکسانی را در نظر می گیرند، مطابق  nای متشکل از( مجموعه7336ایونس و کاراس) برای این منظور

ها چنانچه اختالف درآمد سرانه اقتصادها از مسیر رشد تعادلی بلندمدت، با گذشت زمان در حال کاهش باشد، در این تعریف آن

قع خواهد شد. در این صورت مقادیر اولیه درآمد سرانه این اقتصادها )زمان صورت فرضیه همگرایی این اقتصادها مورد قبول وا

ها در بلندمدت اثری نخواهد داشت چرا که نهایتاً تمام اقتصادها به یک استاندارد واحدی شروع سری(، بر سطوح درآمدی آن

 متمایل می شوند. 

 می توان آنچه را که در باال آمده، به صورت زیر بیان نمود. 

      (1                                                                       ) 

های قابل وژیتواند به عنوان تکنولروند مشترکی است که می taباشد. ام میtام در زمان nدر آمد سرانه کشور  ntyکه 

Nnدسترس برای ,...,2,1  .اقتصاد در نظر گرفته شودn باشد. پارامتر اثرات ثابت میn  سطح مسیر رشد تعادلیn 

آن ها برابر صفر  nباشند در این حالت ی کند. در حالت خاص، وقتی اقتصادها دارای ساختار یکساناقتصاد را مشخص می

 باشد و همه اقتصادها به مسیر رشد مشابهی همگرا خواهند بود. می

توان اثبات (  می7336قابل مشاهده نیست، ولی مطابق ایونس و کاراس) taیکی از اشکاالت این تعریف این است که 

-رضیه همگرایی برقرار است، میانگین مقطعی درآمد سرانه هر اقتصاد نسبت به سطح روند مشترک همگرا میکرد که وقتی ف

 باشد. 

(3      )                                                    

 شود.   ه کار برد که به صورت زیر نشان داده میبرای فرضیه همگرایی ب taرا به جای  tyتوان متغیر لذا می

   (8)                                                                                            

ها مقطعی آناز میانگین  اقتصاد nتوان همگرایی را به صورت اختالف سطح درآمد سرانه در واقع از لحاظ نظری می

)( ty، ( زمانی که اختالف مشاهده 8کند، تعریف کرد. در واقع براساس معادله )نهایت میل میزمانی که زمان به سمت بی

                                                           
10 Evans and Karras  
11 - Panel Data 



 

)(ها  اقتصاد از میانگین مقطعی آن nشده ما بین سطح درآمد سرانه tit yy  توان سری ایستا باشد، می از نظر آماری یک

 شوند. همگرا می nها به یک مقدار ثابتگیری کرد که اقتصادنتیجه

 (  مدل زیر را پیشنهاد می کنند:7336برای این منظور و با هدف عملی کردن آزمون فرضیه همگرایی ایونس و کاراس)

   (1                                       )                                                       tntnnnt yy ,1.    

که در این معادله  2
, ,0..

ttn Ndii   باشد و میn باشد. در این معادله درآمد سرانه زمانی پایا است نیز اثر ثابت می

 باشد.  0که 

گیرد، فرضیه همگرایی شرطی با به کار بردن که فرضیه همگرایی به وسیله آزمون ریشه واحد پانل مورد آزمون قرار در صورتی 

شود و همچنین فرضیه همگرایی مطلق به وسیله آزمون ریشه آزمون ریشه واحد پانل با وجود اثرات ثابت انفرادی آزمون می

 ن خواهد شد. واحد پانل بدون وجود اثرات ثابت انفرادی آزمو

 مطالعات تجربی انجام شده

مطالعات تجربی زیادی برای بررسی فرضیه همگرایی در کشورها و مناطق مختلف صورت گرفته است که عمده تفاوت 

 شود. ها اشاره میباشد که در ادامه به تعدادی از آنهای بررسی آزمون فرضیه همگرایی میاین مطالعات در روش

باشد می (7331( و بارو ساالیی مارتین )7376) 71گرفته در مورد فرضیه همگرایی توسط بامول اولین مطالعات صورت

 که در این مطالعات از روش مقطعی برای بررسی آزمون فرضیه همگرایی استفاده شده است. 

تحت  (7331ف )باشد. لذا روش دوم آزمون همگرایی توسط برنارد و دورالاین روش اثبات همگرایی دارای انتقاداتی می

 های زمانی پیشنهاد گردید. عنوان روش سری

فرضیه  و برای بررسی آزمون (1116) 78( و ایرالت و پلین1118) 73(، کونادو و همکاران7331برنارد و دورالف )

 اند.استفاده کرده "های سری زمانیداده"همگرایی از روش های 

نیز با برخی انتقادات مواجه  "های زمانیهای سریروش"ستفاده از ها در تعداد مشاهدات آماری، ابا توجه به محدودیت

اند. های پانلی برای بررسی فرضیه همگرایی استفاده کرده( در تحقیقی برای اولین بار از داده7336گردیدند، لذا ایوانز و کاراس )

( و نیز 1171) 77( و کیونگ و لئو1117) 71(، سیلوستر و سوتو1111) 76(، ماپا و همکاران7333) 71همچنین فانک و استرالینگ

 اند. های پانلی استفاده کردههای دادهنیز برای بررسی فرضیه همگرایی از روش

 یسالها یط نیپیلیف در یمنطقها بودجه رشد ییهمگرا وجود یبررس به یقیتحق در( 1111)  73همکاران و ماپا 

 م،یا و( LLC) چو ن،یل ن،یلو یآزمونها و یپانل یدادهها از ییهمگرا یبررس یبرا قیتحق نیا در. پرداختهاند 7377-1111

  یزمان مختلف یپارامترها مدل در ایپو ییهمگرا. است شده استفاده واحد شهیر واحد شهیر آزمون یبرا( IPS)  نیش پسران،

(TVP )مورد منطقه هفت مطالعه، مورد منطقه چهارده از که دهدیم نشان جینتا. شودیم مشخص  کالمن لتریف از استفاده با 

 . باشدینم همگرا منطقه شش و باشدیم همگرا یمل سرانه GDPرشد نرخ نیانگیم سمت به منطقه هفت مطالعه،

 1111-7311 یها سال یط نیچ در یمنطقها ییواگرا لیدال یبررس به یقیتحق در( 1171) 11الئو و کنگ

 یخط ریغ و یخط واحد شهیر یآزمونها و یپانل یهاادهد از ییهمگرا یههایفرض یبررس یبرا قیتحق نیا در. پرداختهاند

 یرساختهایز ن،ییپا تورم در و باشدیم 7311 سال از یمنطقها اختالفات شیافزا نشاندهنده قیتحق جینتا. است شده استفاده

                                                           
12 - Baumol (1986) 
13 - Cunado, Gil-Alana, Gracia, (2004) 
14 - Erlat, Pelin(2006) 
15 - Funke and Strulik, 1999. 
16 - Mapa,Sandoval, and Yap, (2007) 
17 - Silvestre and Soto, (2008) 
18 - Keung and LAU(2010) 
19 Mapa et al 
20 Keung and Lau 



 

 نقش زین یانانس هیسرما نیهمچن و دهد قرار ریتأث تحت را نیچ بودجه رشد تواندیم باز تجارت و نقل و حمل و ارتباطات

 . دارد بودجه رشد در یادیز

 نیا در. پرداختهاند کایآمر متحده االتیا در یمنطقها درآمد ییهمگرا یبررس به گرید یقیتحق در( 1171) الئو و کنگ

 هر جینتا. است شده استفاده یخط ریغ و یخط واحد شهیر یآزمونها و یپانل یدادهها از ییهمگرا هیفرض یبررس یبرا قیتحق

 .دارد وجود االتیا نیب گمایس و بتا ییهمگرا دو هر که دهدیم نشان یخط ریغ و یخط واحد شهیر یآزمونها دو

 سطح ییهمگرا قیتحق نیا در. کردند یبررس کایآمر کشور یبرا را متیق سطح ییهمگرا( 1177)  17یلمازکودایی و ازگانی

 زده نیتخم عمر مهین نیانگیم و است شده مطالعه نینو یسنج اقتصاد روش از استفاده با کایآمر شهر 11 نیب طرفه دو متیق

 .باشدیم کایآمر یبرا مشابه مطالعات از ترنییپا اریبس شده

-اند که به صورت خالصه به برخی از آنها اشاره میها نمودهدر ایران نیز برخی محققین اقدام به بررسی همگرایی استان

ی سرانه هر استان دارید یسپرده ها رانیدر ا یمنطقه ا ییرشد بودجه و همگرانوان خود با ع در مقاله (7373رحمانی )  شود:

 پرداخته است. رانیا یاستانها ایمناطق  ییهمگراسرانه هر استان در نظر گرفته و با روش مقطعی به بررسی  GDPرا به عنوان 

بتا چه مطلق و چه شرطی  ییهمگراو  نیست. ای ایران یک فرآیند همگرافرآیند رشد بودجه منطقه دهد کهنتایج نشان می

 شود. ها تایید نمیهای دیداری سرانه استانبرای سپرده

بعد از  7313-77های های ایران طی سالبررسی همگرایی باشگاهی بین استان ا هدفب( 7333پور و همکاران )رنج

 ها از روش های ریشه واحد پانلی استفادهبین گروه ها با استفاده از روش های مقطعی، فرضیه همگرایی دردسته بندی استان

استان( و  77های با درآمد پایین )تعداد می توان استان ها را به دو گروه استان دهد کهاین تحقیق نشان می نتایجاند. کرده

ی ریشه واحد پانلی در هابا استفاده از آزمون ایشان همچنین بندی نمود.استان( طبقه 71های با درآمد باال )تعداد استان

. در نتیجه اند( رسیدههمگرایی مطلق )یا میل به یک استاندارد خاصبه وجود بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و باال، 

   .های ایران تأیید می شودهمگرایی باشگاهی بین استان

با  7371-7313های ران طی سالهای ایبه بررسی همگرایی اقتصادی بین استان (7338متفکرآزاد و همکاران )

 . برای این منظور دو نوع همگرایی بتای مطلق و بتای شرطیاندپرداختههای تابلویی های ریشه واحد در دادهاستفاده از آزمون

ولی های ایران همگرایی بتای مطلق وجود ندارد دهد که بین استاننشان می ایشان . نتایج تحقیقانددادهمورد بررسی قرار  را

 .باشدهای ایران برقرار میهمگرایی بتای شرطی بین استان

 7371 هایسال نیدر ب رانیا هایاستان یبخش کشاورز یارشد منطقه ییهمگرا یبررس( با 7338ی )مقدس ی واکبر

وجود که  انددست یافته نتیجه بهسوان مورد -مدل سولو هیبر پا رانیا هایاستان نیب ییوجود همگرا هیفرض و 7331تا 

نشان  زین ییهمگرا بیضر نیتخم وجود داشته وبه  رانیا هایاستان نیب یمطلق در ارزش افزوده بخش کشاورز ییهمگرا

 راتیبه رغم تاثهمچنین . ابدییکشور کاهش م هایاستان نیاز شکاف موجود در رشد بودجه ب %17/1که هر ساله  دهدیم

 از بلکه اندنبوده ییهمگرا یدولت در راستا هایاستینه تنها س ،یخش کشاورزب اینطقهدولت در رشد م هایاستیمثبت س

حجم محدود  ای و هابه استان التیغلط منابع و تسه صیبه تخص توانیکاهش را م نای علت که اندکاسته زنی آن سرعت

تمام  ترافتهیثروتمندتر و توسعه  هایاستاننسبت داد که در کل به نفع  یبه بخش کشاورز افتهی صیو اعتبارات تخص التیتسه

 شده است.

ها بررسی اند . در مورد ایران و استاناکثر مطالعات داخلی به بررسی همگرایی واقعی و سایر انواع همگرایی پرداخته

درآمد های مختلف اقتصاد سنجی  انجام شده است و بیشتر تمرکز روی ها و درآمدها با روشها بر اساس هزینههمگرایی استان

ها به همراه نگرش بودجه ای و توجه به تاثیرآن در تفاوت ها بوده است. لذا در تحقیق حاضر همگرایی استانسرانه استان

 گیرد.  ها انجام میاستان

 

 

                                                           
21 Yazgan and Yilmazkuday 



 

 مروری توصیفی بر روند عملکرد اعتبارات استانی

( رتبه بندی 7اند. نمودار )بندی شدهی دوره رتبهها از لحاظ بودجه سرانه در ابتدای دوره و انتهابدین منظور ابتدا استان

 )ابتدای دوره( نشان می دهد. 7311ها را براساس سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی در سال استان

 

 
 ، )ابتدای دوره(1711ها براساس سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی در سال بندی استان: رتبه1 نمودار

 منبع: سالنامه آماری. 

ای های سرمایه( استان ایالم بیشترین سرانه و تهران کمترین سرانه عملکرد اعتبارات تملک دارایی7با توجه به نمودار )

تر است، این استان کمترین ها بیشباشند. با توجه به این که جمعیت تهران نسبت به سایر استانرا در ابتدای دوره دارا می

 باشد. ی را دارا میعمران اعتبارات عملکرد سرانه

 )انتهای دوره( نشان می دهد. 7331ها را براساس سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی در سال ( رتبه بندی استان1همچنین نمودار )

 

 
 )انتهای دوره (،1732ها براساس سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی در سال بندی استان: رتبه2 نمودار

 منبع: سالنامه آماری.  



 

 

ای های سرمایه( استان بوشهر بیشترین سرانه و تهران کمترین سرانه عملکرد اعتبارات تملک دارایی1با توجه به نمودار)

ر حالی است که استان ایالم بعد از بوشهر بیشترین عملکرد اعتبارات عمرانی را دارد. با باشند. این درا در انتهای دوره دارا می

سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی برای توجه به این که بوشهر نیازمند توجه ویژه برای استفاده از منابع طبیعی آن منطقه است 

  11باشد.ها در این منطقه بیشتر از سایر مناطق میایجاد زیرساخت

رتبه بندی کرده  7331-7311ها براساس متوسط رشد ساالنه سرانه عملکرد  اعتبارات عمرانی طی دوره ( استان3نمودار )

 است. 

 
 ، 1732-1711ها براساس متوسط رشد ساالنه سرانه عملکرد  اعتبارت عمرانی طی دوره بندی استان: رتبه7 نمودار

 های پژوهش. فتهمنبع: یا

شرقی دارای کمترین متوسط رشد ساالنه سرانه دهد استان های اردبیل و آذربایجان( نشان می3همانطوریکه نمودار )

داشته و استان های بوشهر و قم بیشترین میزان را داشته است.  به منظور  7331-7311عملکرد اعتبارات عمرانی را طی دوره 

انحراف لگاریتم طبیعی سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی از لگاریتم طبیعی میانگین کل د نظر، بررسی بهتر روند متغیر مور

 شوند.( برای هر گروه نشان داده می8،1،6،1های )تایی از استان و نمودار1های ها به صورت تفکیک شده به گروهاستان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ها که تورم در استانتوان مقدار عملکرد اول و آغر دوره را با هم مقایسه کرد. ولی با فرض اینکه اعداد ذکر شده اسمی هستند، نمیتوجه به اینبا 11 

 ها مقایسه کرد.  ها را در هر دوره با دیگر استانتوان ارقام عملکرد استانتقریبا یکسان است، می



 

 

 

ها از میانگین مقطعی عملکرد اعتبارات عمرانی سرانه کل استان ی سرانه استان: انحراف لگاریتم طبیعی عملکرد اعتبارات عمران4نمودار 

 ها.  

 ی پژوهش.هامنبع: یافته

اند که ها قرار گرفتههای ایالم و بوشهر در طول مدت بررسی باالتر از میانگین کل استان( استان8با توجه به نمودار )

شود استان تهران پایین تر از سطح  میانگین باشد. این که مالحظه میان ها میها در این استحاکی از نیاز به توسعه زیرساخت

ها نیاز کمتری داشته توان چنین تفسیر کرد که این استان در عملکرد عمرانی سرانه برای ایجاد زیرساختکشور است را می

 است. 

 

کل استان  سرانه یعمران اعتبارات عملکردها از میانگین مقطعی : انحراف لگاریتم طبیعی عملکرد اعتبارات عمرانی سرانه استان5-نمودار

 ها، 

 ی پژوهش.هامنبع: یافته

باشد ولی در انتهای بازه زمانی ها میتر از میانگین کل استانهای خراسان رضوی و فارس پایین( استان1در نمودار )

سیستان و بلوچستان، زنجان و سمنان در بازه زمانی مورد های شوند. استانها همگرا میمورد مطالعه به میانگین کل استان

ها ها نیازمند توسعه در زمینه زیرساختاند شاید بتوان گفت این استانمطالعه در میزان عملکرد اعتبارات استانی نوسان داشته

این استان برای بودجه عمرانی به  دهنده نیازها قرار گرفته که نشانهستند. استان خوزستان همواره باالتر از میانگین کل استان

 باشد. ها میمنظور بهبود زیر ساخت



 

 

 
 ها از میانگین مقطعی عملکرد اعتبارات سرانه کل استان ها، : انحراف لگاریتم طبیعی عملکرد اعتبارات عمرانی سرانه استان6نمودار 

 ی پژوهش.هامنبع: یافته

کهگیلویه و بویراحمد در بازه زمانی مورد مطالعه همواره باالتر از انی استان( عملکرد اعتبارات عمر6با توجه به نمودار )

استان است، ولی در مقایسه با سایر استان ها میزان  6باشد. این میزان در این نمودار باالتر از سایر ها میمیانگین کل استان

ا، کمتر از استان بوشهر است. این بدین معنا است که همثبت بودن این انحراف از میانگین عملکرد اعتبارات عمرانی کل استان

ها بوده است. در ضمن استان قم ها بیش از سایر استانها و جادهها مانند احداث راهها نیاز برای توسعه زیرساختدر این استان

لکرد اعتبارات عمرانی نیز در طی چند سال اخیر شاید بنابر دالیلی همچون اهمیت به گردشگری و زیارتی بودن این شهر عم

هایی همچون گلستان و بهتری داشته است. چرا که بهبود عملکرد اعتبارات عمرانی در سال های انتهای بازه بهتر از استان

 باشد. کرمان می

 
ان، همدان و یزد از های گیالن، لرستان، مازندارن، مرکزی، هرمزگ: انحراف لگاریتم طبیعی عملکرد اعتبارات عمرانی سرانه استان1نمودار 

 ی پژوهش.هامیانگین مقطعی عملکرد اعتبارات عمرانی سرانه کل استان ها،  منبع: یافته

های بوشهر، ایالم، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان و هرمزگان توان گفت استانمی 1تا  8های بر طبق نمودار

ها سعی در حرکت به سوی بارات عمرانی سرانه و بهبود زیرساختیافته هستند که با عملکرد مناسب اعتهای کمتر توسعهاستان

کل کشور  سرانه یعمران اعتبارات بودجه عملکردچنین بیشترین انحراف از میانگین مقطعی تر دارند. همیافتههای توسعهاستان

ربایجان شرقی بیشترین انحراف های گیالن، گلستان، لرستان و آذاتفاق افتاده است که استان 7337تا  7377های ما بین سال



 

توان گفت که این شوک ها گذرا بوده و های ذکر شده فقط در یک سال اتفاق افتاده است، میاند. ولی چون برای استانرا داشته

 ها نیز همگرا به میانگین مقطعی سرانه عملکرد بودجه عمرانی کل کشور هستند. این استان

 تصریح مدل

، عدم وجود ریشه واحد برای توضیح داده شده است( 7336نچه که توسط ایوانز و کاراس )فرضیه همگرایی مطابق آ

سری  
tnt

yy   را برایN دهد. به سخن دیگر اگر اقتصاد نشان میity  بهty  همگرا شود در این حالت 
tnt

yy   باید

بر روی انحراف از میانگین  ADFباشد. بدین منظور از مدل زیر )که معادل آزمون  I(0) انباشتگی صفراز درجه همایستا 

 کنیم: های ایران استفاده میمشاهدات می باشد( به منظور آزمون فرضیه همگرایی عملکرد اعتبارات بین استان

(7)                                                 
 

ti

L

z

ztztizittiiitnt

i

yyyybayy ,

1

,,11,
  






















          
عملکرد  میانگین مقطعی tyو  tدر زمان  n=1,2,…,30ام nسرانه برای استان  عملکرد اعتبارات ، برابرntyکه در آن

 باشد.می tها در زمان سرانه برای تمام استان اعتبارات

 رضیه مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:فرضیه صفر و ف
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باشد، به سوی مقدار تعادلی پایدار همگرا میityتوان رد کرد وباشد بدین معنا است که فرضیه همگرایی را نمی 0bاگر 

 شوند. ها به سمت یک مقدار مشترک همگرا میبه دیگر سخن عملکرد اعتبارات سرانه استان

)به عنوان استان مبنا  t زمان در هاسرانه کل استان عملکرد اعتبارات نیانگیم قیتحق نیدر ا )ty ظر گرفته شده است.در ن 

، ، 13های لوین لین چوهای تابلویی، یعنی آزموندر عمل برای انجام این آزمون، از شش آزمون ریشه واحد مطرح، براساس داده

 شود.   استفاده می 11و فیشر 18، ایم پسران شین

شود: اول اینکه در نظر گرفته می iaهای تابلویی دو فرض برای های ریشه واحد دادهالزم به ذکر است که در آزمون

iaها  i فرض می شود که در تمامی مقاطع، پارمترها ثابت هستند به این صورت که برای همه a های ارائه باشد. آزمونمی

ها بر این فرض استوار نباشند. دسته دوم آزموبر این فرض استوار می( 1111( و هادری )1111شده توسط لوین لین چو )

که  PPهای ( و فیشر )با استفاده از روش1113های ایم پسران شین )دارد. مانند آزموننمحدودیتی وجود  iaهستند که برای 

 (.16ارائه شده است (1117( و چوی )7333ماداال و وو ) توسط

 

 هاهای تحقیق و تجزیه و تحلیل آنیافته

های لوین لین چو، قیق برای بررسی همگرایی بتای شرطی و مطلق و با هدف داشتن نتایجی محکم از آزموندر این تح

 شود.فیشر استفاده می - PPفیشر و  - ADFبریتانگ، ایم پسران شین، هادری، 

 شود. بیان می در ادامه نتایج آزمون همگرایی تصادفی برای انحراف سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی از میانگین مقطعی

                                                           
23 - Levin, Lin and Chu(LLC) 
24 - Im, Pesaran and Shin (IPS) 
25 - Fisher 
 26 - Maddala and Wu (1999) and Choi (2001) 



 

باشد. درصورتی که نوع همگرایی در همگرایی تصادفی وابسته به لحاظ عرض از مبدأ و جمله روند در معادله ریشه واحد می

های روند و عرض از مبدأ وارد مدل نشود، نوع همگرایی مطلق خواهد بود و در غیر اینصورت همگرایی شرطی کدام از جملههیچ

ها برقرار خواهد بود، هر چند که هر استان به استاندارد خاص خود رطی یک اختالف دایمی بین استانشود. در همگرایی شمی

 شود.همگرا می

 ها: نتایج آزمون همگرایی تصادفی مطلق )بدون روند و عرض از مبدأ( سری انحراف از میانگن مقطعی کل استان1 جدول

 ارزش احتمال  t آماره متغیرها

Levin, Lin & Chu t* -3.387  *** 0.000 

ADF Fisher unit root test -4.905   *** 0.000 

Phillips-Perron fisher test -4.990  *** 0.000  

،  -1637/1 ضریب همگرایی مطلق:  

 های پژوهش. یافته: منبع

ریشه واحد پانلی فقط های باشد. در بین آزمونهای فوق فرضیه صفر واگرایی و فرضیه مقابل همگرایی میدر این آزمون

( از نوع 1111سه نوع آزمون قادر به آزمون فرضیه ریشه واحد بدون روند و عرض از مبدأ هستند. آزمون لوین و همکاران)

های همگن ضریب خودرگرسیون برای کل باشند. در آزمونهای فیشر و فیلیپس و پرون از نوع ناهمگن میهمگن بوده و آزمون

گیری از های ناهمگن ضرایب مختص هر استان بوده و از میانگینشود ولی در مقابل در آزمونظر گرفته میها یکسان در ناستان

آید. در این حالت نوسانات بین عدد صفر گذرا بوده و به مرور زمان اثر آن از بین آنها یک ضریب خودرگرسیون کل بدست می

ها به سمت پذیرفته شده و سرانه اعتبارات تحقق یافته استانهای مذکور فرضیه همگرایی مطلق رود. بر طبق آزمونمی

های کشور به میانگین مقطعی سرانه اعتبارات توان گفت که در بلند مدت استانشوند. بنابراین میمیانگین مشترک همگرا می

 شوند.ای تحقق یافته همگرا میهای سرمایهتملک دارایی

 پردازیم.لحاظ عرض از مبدا و با لحاظ روند و عرض از مبدا( می حال به بررسی همگرایی تصادفی شرطی )با

 نتایج آزمون همگرایی تصادفی با لحاظ عرض از مبدا و با لحاظ روند و  عرض از مبدا:

 هاسری انحراف از میانگن مقطعی کل استان -: نتایج آزمون همگرایی تصادفی با عرض از مبدأ2 جدول

 ارزش احتمال  t آماره متغیرها

Levin, Lin & Chu t* -8.3915  *** 0.000 

Im, Pesaran and Shin W-stat 
-6.29758 

  *** 0.000 

ADF Fisher unit root test 
 135.359 

 *** 0.000  

Phillips-Perron fisher test 
 149.098 

***0.000 

 های پژوهش. یافته: منبع



 

 

 هاسری انحراف از میانگن مقطعی کل استان -ض از مبدأ: نتایج آزمون همگرایی تصادفی با روند و عر7 جدول

 ارزش احتمال t آماره متغیرها

Levin, Lin & Chu t* -8.61902 ***0.000 

Im, Pesaran and Shin W-stat -5.62722 ***0.000 

ADF Fisher unit root test 119.834 ***0.000 

Phillips-Perron fisher test 154.897 ***0.000 

 های پژوهش. یافته: نبعم

توان گفت که فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده، بنابراین عملکرد اعتبارات عمرانی با توجه به نتایج می

 شوند. شوند، با استاندارد ویژه خود نیز همگرا میهای ایران در عین حال که به یک استاندارد ملی همگرا میاستان

آمده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که همگرایی مطلق بین عملکرد اعتبارات کشور وجود ندارد.  با توجه به نتایج بدست

باشد و الزامًا ها به سمت عملکرد اعتبارات تعادلی یکسانی همگرا میاین بدان مفهوم است که عملکرد اعتبارات سرانه استان

رشد باالتری نسبت به استان های با عملکرد اعتبارات سرانه باالتر می  های با عملکرد اعتبارات سرانه کمتر، دارای سرعتاستان

 باشند. 

از سوی دیگر نتایج حاصل از آزمون های همگرایی شرطی نشان می دهد که همگرایی شرطی بین استان های کشور 

تانی که از عملکرد اعتبارات شود و اسوجود دارد. این بدان مفهوم است که هر استان به نقطه تعادلی با ثبات خود همگرا می

 باشد. تری( میسرانه تعادلی بلندمدت خود دورتر )نزدیکتر( است، دارای نرخ رشد عملکرد اعتبارات سرانه باالتری )پایین

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

استفاده  با 7331-7311های های ایران طی دورههدف از این تحقیق بررسی همگرایی عملکرد اعتبارات در بین استان

های رشد بود. برای این منظور دو نوع همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی مورد های همگرایی استخراج شده از مدلاز مدل

در واقع های آزمون ریشه واحد پانل صورت گرفت. بررسی قرار گرفت. در این مقاله بررسی فرضیه همگرایی با استفاده از روش

 برای بررسی همگرایی استفاده گردید. فیشر - PPو، ایم پسران شین، هادری و لوین لین چ از شش نوع  آزمون

های کشور در بازه زمانی توان گفت سرانه عملکرد اعتبارات عمرانی استانگرفته میهای صورتبا توجه به نتایج آزمون

ها همگرا به صفر مشترک استان ها حالت گذرا دارند و انحراف از میانگین مقطعیباشد و شوکهمگرا می  7331تا  7311

ها تفاوت است. بنابراین می توان گفت شاید صاحب نظرانی بر این باور باشند که دولت در تخصیص اعتبارات عمرانی بین استان

 شود. شود ولی این نظر با توجه به نتایج این پژوهش تایید نمیقائل می

 که است شده استفاده قیتحق نیا دربه عنوان داده  شودیم منعکس رانیا آمار مرکز آمار در که آنچه است ذکر به الزم

 71 حدوداین در حالی است که  است هااستان به افتهی صیتخصی اهیسرما یها ییدارا تملک اعتبارات از درصد 71 حدود تنها

...  و نیسنگ عیصنا ، یساز سد ،یعال آموزش همچون ییها طرح بهی که در قالب اعتبارات ملی عمران اعتبارات درصد

 در و شده منتشری هاآمار)  ی مورد استفادهآمارها بر اساس نیبنابرا. شوندینم منعکس ها آمار در ابند،ی یم اختصاص



 

بر اساس مطالعات صورت گرفته در . کرد قضاوت ها استان یافتگی توسعه عدم ای یافتگی توسعه مورد در توان ینم( دسترس

توان چنین ایران و نتایج آن مطالعات که استان های ایران از نظر درآمد سرانه واگرا هستند، می هایزمینه همگرایی استان

، بنابراین صرفا با تکیه به سرانه باشدمینتیجه گیری کرد که  درآمد سرانه نتیجه ای از اعمال تاثیر اعتبارات ملی و استانی 

 د همگرایی یا واگرایی استان های ایران داشت.توان نظر قطعی در مورها نمیاعتبارات عمرانی استان

 

 منابع

 ( بررسی همگرایی استان های ایران، 7317افشاری، زهرا ،)71-7، صص73، شماره 8، دوره پژوهشنامه بازرگانی ایران. 

 رانیا یهادر استان یبخش کشاورز یارشد منطقه ییهمگرا یبررس ،(7338ی، رضا )مقدس و الهام ،رمؤمنیپیاکبر ،

 .731-713 ص، ص11، شماره 1دوره ، جله تحقیقات اقتصاد کشاورزیم

 3 شماره ،33 دوره ،یاقتصاد قاتیتحق مجله ،رانیا در یا منطقه ییوهمگرا یاقتصاد رشد ،(7373) موریت ی،رحمان، 

 .771-711 صص

  ( بررسی همگرایی7333رنج پور، رضا، متفکر آزاد، محمد علی، کریمی، زهرا و غالمی، لیال ،) های باشگاهی بین استان

-787، صص 17، شماره های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(فصلنامه پژوهش، 7377-7313ایران طی سالهای 

717 . 

 ،یکشورها یندرآمد سرانه در ب ییروند همگرا ی(، بررس7371) اصغر ،پورو زارع برات یمهد ی،اله، تقوحشمت عسگری 

، 8شماره ،مقداری اقتصاد فصلنامه یبی،و ترک یمقطع یهاو بتا در داده یگماس ییجهان با استفاده از مفهوم همگرا

 .738-771صص 

 استان یاقتصاد ییهمگرا یبررس ،(7338) الیل ی،انیدریح یغالم و زهرا ی،میکر رضا، ،پور رنج ،یعل محمد ،متفکرآزاد 

 دوره ،یاقتصاد علوم نامهپژوهش ،پانل واحد شهیر یها آزمون از استفاده با 7371-7313 یها سال یط رانیا یها

 .17-1 صص ،73 شماره ،71

 (سال7377مرکز آمار ایران ،)فصل بودجه دولت، تهرانکشوری آماری سال های مختلف نامه ،. 

 تهران ،7366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب(، 7333) اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز. 

 و برنامه مطالعات دفتر ،(ها چالش و مسائل) ایران در ریزی بودجه (،7377، )میاسال شورای مجلس های مرکز پژوهش 
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