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Abstract
Objective: Regional convergence is one of the major challenges in developing economies. In Iran, the
whole development programs before and after the revolution have not succeeded in creating a
regional balance, and spatial polarization continues. One of the axes of regional convergence is oil
and its revenues. The purpose of this study is to investigate the direct effects and spatial spillover of
oil revenues on regional convergence in Iran based on the space Solow model. According to this
model, less developed economies grow faster than developed economies and the result of this process
is the convergence between regions.
Methods: The research variables include per capita income, oil revenue, and human capital, saving
rate, population growth rate, and capital stock. To study the subject, have been used the latest data of
the provinces of the country in the period 2005-2017. Connections between regions that are the
outcome of natural needs and geographical, political, cultural, social, and economic commonalities
can accelerate their development while providing the shortcomings of regions. In the regional
economic literature, the convergence of per capita income growth in the regions is a function of the
situation within the region and also the surrounding areas, which appears as spillover effects.
Therefore, in regional studies, explanatory variables contain the dimension of place (space) and
spatial relationship and have direct and indirect (spillover) effects on the dependent variable. Hence, it
is necessary for growth and convergence studies to consider the dependence between regions. Since
the use of location-based data in conventional econometrics is contrary to Gauss-Markov
assumptions, therefore the Dynamic Spatial Durbin (DSDM) econometrics technique is used. To
estimate the coefficients have been used Stata software.
Results: According to the results, the occurrence of regional convergence in the country is confirmed.
So that the convergence speed is 0.062. Therefore, every year, the per capita income gap of the
regions decreases by %6.2 and the regions move in the direction of balanced growth towards a steadystate situation. In other words, provinces with lower per capita incomes grow faster than provinces
with higher per capita incomes, and in the long run, will decrease the per capita income gap between
regions. Despite the positive and significant direct effect, the oil variable has a negative spillover
effect on the regional convergence process. Other results show that among the influential factors,
human capital has the highest direct effects and spillover on regional growth and convergence.
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Abstract

Therefore, in Iran, investing in human capital and providing the necessary conditions to use its
potentials has the greatest role in regional convergence.
Conclusion: The results of this study are in order to strengthen decision-making power and create
conditions that provide the necessary basis for proper use of resources and factors affecting regional
convergence as one of the main priorities and goals of development programs. In Iran, the effective
role of oil in regional convergence depends on strengthening communication channels between
regions and institutional reforms and creating efficient institutions that Guaranteed transparency and
accountability and prevent centralization and rent distribution of benefits from resources between
individuals, organizations and regions.
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چکیده
هدف :همگرایی منطقهای یکی از چالشهای مهم در اقتصادهای در حال توسعه است .در ایران مجموعه برنامهه ههای عمرانهی ق ه و بعهد از
انقالب ،موفق به ایجاد تعادل منطقهای نشده اند و همچنان قط ی شهدن فاهایی ادامهه دارد .یکهی از موورههای همگرایهی منطقههای نفهت و
درآمدهای حاص از آن است .هدف این مطالعه ،بررسی آثار مستقیم و سرریزهای فاایی درآمدهای نفتی بر همگرایی منطقهای در ایران بر پایه
الگوی سولوی فاایی است .بر پایه الگوی مذکور ،اقتصادهای کمترتوسعهیافته نس ت به اقتصادهای توسعهیافته دارای رشد سریعتری هسهتند و
نتیجه این فرایند همگرایی بین مناطق است.
روش :متغیرهای توقیق شام درآمد سرانه ،درآمد نفت ،سرمایه انسانی ،نرخ پس انداز ،نرخ رشد جمعیت و موجهودی سهرمایه اسهت .بهرای
بررسی موضوع از آخرین دادههای استانهای کشور در دوره زمانی  6931-6931استفاده شده است .پیوندهای بین مناطق که موصول نیازههای
ط یعی و مشترکات جغرافیایی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است ،میتواند ضمن تامین کم ودهای مناطق ،روند تکام آنها را تسهری
نماید .در ادبیات اقتصاد منطقهای ،همگرایی رشد درآمد سرانه مناطق تابعی از وضعیت درون منطقه و همچنین منهاطق پیرامهون اسهت کهه بهه
صورت اثرات سرریز ظاهر میشود .بنابراین متغیرهای توضیوی حاوی بعد مکان (فاا) و ارت اط مکانی هسهتند و دارای آثهار مسهتقیم و ریهر
مستقیم (سرریز) بر متغیر وابسته هستند .بر همین اساس ضروری است در مطالعات رشد و همگرایی منطقهای ،وابستگی بین مناطق در نظر گرفته
شود .از آنجا که استفاده از داده های دارای بعد مکان در اقتصادسنجی متعارف مغایر با فهرو

گهوس -مهارک

اسهت ،بنهابراین از تکنیه

اقتصادسنجی دوربین پویای فاایی( )DSDMاستفاده میشود .برای برآورد ضرایب نیز از نرم افزار استاتا استفاده می گردد.
یافتهها :مطابق نتایج ،وقوع همگرایی منطقهای در کشور تأیید میگردد .بطوریکه سرعت همگرایی  2/210است .بنابراین هر سال  1/0درصهد از
شکاف درآمد سرانه مناطق کاسته میشود و مناطق در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار حرکت میکنند .به بیان دیگر استانهای با درآمد
سرانه پایین تر رشد سریعتری نس ت به استانهای با سطح درآمد سرانه باالتر دارند و در بلندمدت شکاف درآمد سرانه بین مناطق کاهش خواهد
یافت .متغیر نفت علیررم تأثیر مستقیم مث ت و معنادار ،دارای تأثیر سرریز منفی بر روند همگرایی منطقهای است .سایر نتایج نشان مهیدههد ،در
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بین عوام تاثیرگذار ،سرمایه انسانی دارای باالترین آثار مستقیم و سرریز بر رشد و همگرایی منطقهای است .بنابراین در ایران سرمایهگذاری در
سرمایه انسانی و فراهم آوردن شرایط الزم برای استفاده از پتانسیلهای آن دارای بیشترین نقش در همگرایی منطقهای است.
نتیجهگیری :نتایج این توقیق در راستای تقویت توان تصمیم گیری و خلق شرایطی است که زمینه الزم برای استفاده مناسب از مناب و عوامه
تأثیر گذار بر همگرایی منطقهای به عنوان یکی از اولویتها و اهداف اصلی برنامه های توسعه فراهم آورد .در ایران ایفهای نقهش مهوثر نفهت در
همگرایی منطقهای در گرو تقویت کانالهای ارت اطی بین مناطق و اصالحات نهادی و ایجاد نهادههای کهارایی اسهت کهه متاهمن شهفافیت و
پاسخگویی باشند و مان از تمرکزگرایی و توزی رانت مناف حاص از مناب بین افراد ،سازمانها و مناطق گردند.

واژههای کلیدی :درآمدهای نفتی ،سرریز فاایی ،اقتصادسنجی فاایی ،همگرایی منطقهای.
طبقهبندی .R58، R23 ،R11 : JEL

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :افراسیابی ،مهران؛ پهلوانی ،مصیب؛ حسینزاده ،رماان .)6933( .بررسی اثردرآمهدهای نفهت بهر همگرایهی منطقههای در
اقتصاد ایران :رهیافت اقتصادسنجی فاایی .توسعه و سرمایه.6-61 ،)0(5 ،

مقدمه

پیام واگرایی منطقهای ناکارایی اقتصادی ،جریان مهااجرتی قاوی و وشاوبهای اجتماایی اسات کاه هماواره منجار باه
فشارهای سیاسی برای از میان برداشتن شکاف بین مناطق شده است (نصرالهیزاده .)1391 ،به همین دلیل بررسی ارتباا
بین ساختار فضایی و همگرایی منطقهای یکی از مسائل مهام ادبیااا اقتصااد و ماورد توجاه صاانبن ران و سیاساتگذاران
است .ن ریه همگرایی نشاا گرفته از الگوهای رشد نئاو کسسایم مانناد الگاوی رشاد ساولو ( )1991و ساوان)1991( 1
است .در قالب این ن ریه ،اقتصادهای کمترتوسعهیافته نسبت به اقتصاادهای توساعهیافتاه دارای رشاد ساریعتری هساتند و
نتیجه این فرایند همگرایی بین مناطق است(کسارایی .)1339 ،مطالعااا باارو ،)1991( 2باامو  ،)1931( 3و باارو و سااا-
وی -مارتین ،)1992( 4دیسنم ،)1933( 9نشان دادکه نوانی کمتر توسعه یافته رشد ساریعتری نسابت باه ناوانی توساعه
یافته دارند(افشاری.)1333 ،
گستره جغرافیایی وسیع ،تنوع وب و هوایی ،نحوه توزیع و مدیریت مناابع نفتای ،اقتصااد متکای باه نفات و گااز ،توزیاع
نابرابر امکاناا و فرصتهای وموزشی و سرمایه انسانی ،تنوع قومیتی و جمعیتی بایا گردیاده اسات ،کشاور ایاران دارای
پتانسیل زیادی برای شکل گیری شکافهای منطقهای باشد .به همین دلیال یلیارمم اینکاه همگرایای منطقاهای و ضارورا
تحقق ون همواره در برنامه ریزیهای توسعه مورد توجه بوده است ،بررسیهاا و شاواهد نااکی از ون اسات کاه باا وجاود
تسشهای صورا گرفته ،همچنان نابرابریهای اقتصاادی و اجتماایی در باین اساتانهای مختلا

وجاود دارد (میرزایای و

بانویی.)1394 ،
یکی از مؤلفههایی که ظهور ون در یم صد سا اخیر ساختار فضایی و ابعااد سیاسای ،اقتصاادی ،اجتماایی و فرهنگای
مناطق در ایران را به شدا تحت تأثیر قرار داده است ،نفت است که در ارتبا با بح رشد و همگرایی منطقهای مایتواناد
نقش محوری داشته باشد(صانب هنر و ندری .)1392 ،در واقع وجود نفت در مناطق نفت خیز ایان پتانسایل را دارد کاه باه
طور مستقیم از طریق فراهم نمودن امکاناا برای پرسنل و اهالی منطقه ،گسترش بازارهاا و درونای کاردن فرایناد تولیاد باه
واسطه ارتبا پسین بخش نفت و توسعه صنایع پایین دستی و سایر بخشهای اقتصادی زمیناه خلاق ثاروا و افازایش ساط

توسعه و سرمایه /دورۀ پنجم /ش  /0پیاپی 9 /3

رفاه این مناطق را فراهم وورد (اثر مسقیم) .همچنین به واسطه ارتبا بین مناطق کشور در زمیناه انتقاا داناش و تکنولاویی،
نیروی انسانی متخصص ،سرمایهگذاری در مناطق مجاور و تأمین نهادهها و اقسم مورد نیاز ،به صورا میر مستقیم نیاز زمیناه
رشد و همگرایی مناطق فراهم نماید (اثر سرریز).
با توجه به اهمیت و نقش درومدهای نفتی بر همگرایی بین مناطق ،هدف اصلی تحقیاق ،بررسای وثاار مساتقیم و سارریز
نفت بر روند همگرایی منطقهای در اقتصاد ایران طی دوره  1334-1391است .از ویژگیهای برجسته این مطالعه  ،تاکید بار
مطالعه نقش نفت بر روند همگرایی منطقهای است که بر پایه الگوی رشد و همگرایی فضایی ساولو -ساوان و باا اساتفاده از
تکنیم اقتصادسنجی فضایی (روش دوربین پویای فضایی )DSDM(1انجام میشود.
بر این اساس ،این مطالعه شامل پنج بخش است .بخش بعدی به بررسی مبانی ن اری و پیشاینه مطالعااا اختصاا

دارد.

در بخش سوم روش شناسی تحقیق ارائه میشود .بخش چهارم و پنجم نیاز باه ترتیاب شاامل باروورد الگاو و تحلیال نتاایج،
جمعبندی و ارائه پیشنهادهای تحقیق است.
مبانی نظری و مطالعات پیشین
مبانی نظری

در الگوهای اولیه نئوکسسیم مطرح شده از سوی سولو ( )1991و سوان ( )1991یامل اصلی رشاد اقتصاادی ،سارمایه
فیزیکی(ماشین واا ،تجهیزاا ،تأسیساا و ساختمان) اسات و پیشارفت تکنولاویی در ناد یام متغیار برونازا در ن ار
گرفته شده است .در ارتبا با جایگاه تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی طی چناد دهاه اخیار اقتصااددانان ن ریااا
متفاوتی بیان داشتهاند (شاهوبادی و همکاران .)1394 ،به طوریکه ابتدا بار ایان بااور بودناد کاه وفاور مناابع تنهاا از کاناا
مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر مثبت میگذارد .اما به تدریج ونها شاهد تأثیر متفاوا وفور منابع بر رشاد کشاورها
با مدیریت متفاوا شدند .بطوریکه برخی مناطق برخوردار از منابع طبیعی با استفاده صحی و یلمی از درومدهای ناصل
از صادراا ون شرایط مناسبی را برای سایر یوامل تولید فراهم نمودند و با تخصیص بهینه منابع مالی به بخشهای تحقیاق
و توسعه ،سرمایهگذاری در وموزش نیروی انسانی ،افزایش بیش از پیش سارمایههای فیزیکای و توساعه ماالی زمیناه سااز
رشد و همگرایی مناطق شدند .در واقع این شیوه نگاه و مدیریت منابع هم راستا با الگوهای رشد درونزا است که متکی باه
ساز و کارهای درونی اقتصاد و نشاا گرفته از سرمایه انسانی ،تحقیق و توسعه و اختراع ،نوووری و تضامین کنناده رشاد
بلندمدا اقتصادی است.
با وجود گستردگی الگوهای رشد و همگرایی  ،ادبیاا ن ری پاسخ روشنی به ارتباا باین رشاد اقتصاادی و همگرایای
منطقهای ارائه نداده است .رویکردهایی که پایاۀ ن ریاههای همگرایای منطقاهای را تشاکیل مایدهناد ،یبارتاناد از( باارو و
ساایی -مارتین:)1991 ،
ال  -رویکرد نئوکسسیم یا رویکرد تعاد فضای :طرفداران این رویکرد معتقدند ،فرایند همگرایی منطقهای در بساتر
رشد اقتصادی مناسب و مستمر مناطق میگذرد .بنحویکه همگام با رشد اقتصادی ،واگرایی منطقهای در مرانل اولیه رشاد
افزایش مییابد اما با گذشت زمان از طریق جابجایی نیروی کار و سرمایه ،همگرایی بین مناطق ناصل میشود.
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ب  -رویکرد جغرافیای اقتصادی نوین یا رویکرد واگرایی فضایی :مطابق ون ،سرمایه و نیروی کار ،مناطق یقب ماناده
را ترک میکند و جذب مناطق در نا رشد میشوند .بنابراین واگرایی منطقهای با گذشت زمان کااهش نمییاباد ،بلکاه
روند افزایشی دارد.
در این تحقیق برای بررسی تأثیر درومدهای نفتی بر همگرایی منطقهای از الگوی سولوی فضایی که از الگوهاای مطارح
در رویکرد تعاد فضایی است ،استفاده میشود .بر پایه این الگو در پروسه رشد و همگرایی منطقهای نمیتوان یم منطقاه
را مستقل از مناطق مجاور دانست .همچنین شر همگرایای باین منااطق ،همگرایای در رشاد دروماد سارانه ونهاا باه سامت
یکدیگر است .برای این من ور ،مناطق باید در قالب کانا های یلمای ،وموزشای ،فنای و تجااری باا هام ارتباا داشاته و از
نیروی کار ،دانش ،تخصص ،منابع و بازارهای یکدیگر استفاده نمایند(شهبازی و همکاران.)1394 ،
مطابق فرض الگوی سولوی فضایی ،به دلیل بازده نزولی سرمایه ،مناطق باا ساط سارمایه پاایین ،تولیاد نهاایی سارمایه
بیشتری دارند .ویژگی مذکور را میتوان امتیااز یقاب مانادگی بارای ایان منااطق محساوب نماود .بطوریکاه باا هار میازان
سرمایهگذاری ،بازده بیشتری نسبت به مناطق ثروتمند ایجاد میشود .در نتیجه سرمایهگذاری  ،مهاجرا نیاروی کاار باین
منطقهای ،تحرک سرمایه و انتقا فنآوری در مناطق یقب مانده جذابتر میگردد .به این ترتیب ،اثر سارریز باین منطقاهای
بای تسریع رشد ونان میگردد و مناطق به سمت یکدیگر همگرا میشوند(گیلبرتو  1و همکاران  .)2119 ،الگوی ساولو باا
وجود پیشرفت فنی در نالت کلی با تابع تولید زیر شروع میشود:
)) (

( )1

(

که در ون  yسط تولید K ،موجودی سرمایه L ،نیروی کار و ) A(tسط دانش یا پیشرفت فنی اسات .باارو و سااا -
وی مارتین تابع تولید باا را به صورا تابعی از نیروی کار مؤثر) ) ( ( نشان میدهند.
()2

(

) )(

بنابراین تولید در طو زمان با افزایش در موجاودی سارمایه و نیاروی کاار ماؤثر رشاد مایکناد .تغییار در موجاودی
سرمایه( )DKبرابر است با سرمایهگذاری کل( )Iمنهای ضریبی از موجودی سرمایه ( )δKکه مستهلم میشاود (= I-δK
 .)DKرشااد نیااروی کااار مااؤثر نیااز ناشاای از ناارد رشااد جمعیاات ( ) و ناارد رشااد بهااره وری نیااروی کااار( ) اساات
) (

(

) .با فرض همگن بودن تابع تولید نسبت به نهادهها ،تابع تولید سرانه نیروی کاار ماؤثر باه صاورا

زیر است:
()3

) (

)

یا

)(

(

)(

که در ون تولید سرانه  ،تابعی از سرمایه سرانه مؤثر ( ) است .در بلندمدا ،سارمایه سارانه ماؤثر و در نتیجاه دروماد
سرانه به یم مقدار ثابت میرسند .بنابراین در الگوهای رشد ،در بلندمدا و در سط پایدار ،نرد رشد سرمایه سرانه صافر
است (
()4
()9

) .نرد رشد که ونرا با
]

نشان میدهیم برابر است با:
) (

[

) (

) (
) (

) (

) ) ( (

) (

) (

) (
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از ونجا که تابع پس انداز بلندمدا برابر با  S=SYو در تعاد  I=Sاست ،بنابراین داریم:
)δ

()1

)δ

(

(

معادله  1معادله اساسی رشد سولو نامیده میشود .که در ون

) (

) (

نرد رشد موجودی سارمایه،

نرد رشد تکنولویی و δنرد استهسک سرمایه است .رابطه ) 𝛿

(

) (

نارد رشاد جمعیات،
را میتوان باه صاورا

زیر نشان داد.
y

)f(k
)
𝑔𝐴ion 𝛿here
𝑔(𝑘 T
pe 𝐿equa

𝑦

C

)Sf(k

I
k

𝑘

𝑘0

نمودار .1الگوی رشد و همگرایی سولو– سوان

مسن ه میگردد ،مصرف سرانه برابر با تفاوا بین ) ( و ) ( است و خط) δ
ازم برای نگهداشتن  Kدر سط جاری است .سط پایدار و که باا
) ( و)𝛿
مختل

(

و

( مقادار سارمایهگذاری

نشاان داده مایشاود ،در محال برخاورد

تعیین میشود .با استفاده از این الگو میتوان فرضایه همگرایای را بارای اقتصااد یاا منااطق

که الزاماً از ن ر تابع تولید و سایر پارامترهای الگوی رشد یکسان نیستند و در نتیجه

یکسانی ندارند( همگرایی

شرطی𝛽 ) ،شرح داد.
نرد رشد تولید سرانه هر منطقه را میتوان به صورا

=

بیان کرد .مطابق این رابطاه ،نارد رشاد تولیاد سارانه هار

منطقه در نرکت به سمت تعاد بلندمدا به مقدار تولید سرانه موجود و تولید سارانه تعاادلی بلندمادا ون بساتگی دا رد و
اقتصادی که دارای تولید سرانه پایینتری است ،دارای نرد رشد تولید سرانه بااتری است .در نتیجه تولیاد سارانه منااطق باه
سوی یکدیگر همگرا میشوند .فرضیه همگرایی از اینجا ناصل میشود که در بلندمدا نرد رشاد سارمایه برابار باا صافر
است(

) .بنابراین مقدار منحصر به فردی برای  Kکه همان

است به دست میوید .با توجاه باه رابطاه  1مایتاوان

نشان داد.
)δ

()3
()3

) (

(

) (

بر اساس رابطه  3قسمت او رابطه  3یم منحنی با شیب نزولی و قسمت دوم ون یم خط افقی اسات .بناابراین فاصاله
بین منحنی و خط ،نرد رشد سرمایه سرانه است .نمودار 2این مطلب را نشان میدهد.
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نمودار  .2مسیر حرکت نرخ رشد سرمایه سرانه مناطق

مطابق نمودار  2از ونجا که طبق رابطه  3نرد رشد سرمایه سرانه برابر باا فاصاله یماودی باین
است ،بنابراین در مناطقی که
نرکت میکند و با نزدیم شدن به

) (

و)𝛿

است ،نرد رشد سرمایه سرانه مثبت است .باا افازایش سارمایه سارانه،
به صفر نزدیم میشود .همچنین در منااطقی کاه

سرانه منفی است و با کاهش سرمایه سرانه K ،به سمت
سرمایه افزایش مییابد و با نزدیم شدن به

(

K

باه سامت

اسات ،نارد رشاد سارمایه

نرکت میکند .در این صورا با کاهش Kنرد رشد موجاودی

به صفر نزدیم میشود .در نتیجه در بلندمدا و در جریان انتقا نارد رشاد

سرمایه سرانه ،در هر یم از مناطق موجودی سرمایه به سمت سط پایدار ون منطقه و به طور متناظر سط درومد سرانه نیاز
به سمت نالت پایدار میل میکند و همگرایی منطقهای محقق میگردد .از این رو برای هر مقدار اولیه

سیستم پایادار

است و هر منطقه به سمت نالت پایدار منحصر به فرد خود همگرا میشود .بنابراین اقتصاد مناطق فقیر با نرد رشد سریعتر باه
سمت نالت پایدارشان نرکت میکنند و در نتیجه شکاف بین مناطق کاهش مییابد.
مروری بر پیشینه تحقیق
مطالعات داخلی

در ایران بیشترین فراوانی مطالعاا مربو به تکنیمهای اقتصادسنجی دادههای مقطعای ،تاکساونومی یاددی ،تحلیال
یاملی و الگوی رگرسیون با وقفه توزیعی( )ARDL2بوده اسات .همچناین در ایان مطالعااا ،در بیشاتر ماوارد از متغیرهاای
کشاورزی ،زیربنایی و رفاهی ،بهداشتی و درمانی ،وموزشی ،اجتمایی ،فرهنگی ،صنعتی ،اقتصاادی ،بازرگاانی ،ارتبااطی و
ساختمانی در الگوهای تحلیلی استفاده شده اسات و در زمیناه نقاش محاوری نفات و سارمایه انساانی در رشاد و همگرایای
منطقهای مطالعهای صورا نگرفته است.
صانب هنر و ندری ( )1392در این مطالعه باا اساتفاده از روش خودرگرسایون بارداری بیازین باه بررسای ارتباا میاان
درومدهای نفتی و توزیع درومد در ایران در بازه زمانی  1392-1339پرداختهاند .برای تخماین ضارایب الگاو از شاش تاابع
مختل

همچون مینسوتا استفاده شده است .نتایج ناکی از ون است که افزایش درومدهای نفتی بای افازایش ناابرابری در

ایران شده است .همچنین افزایش تورم ،مخارج دولت و نسبت مخارج مصارفی باه مخاارج یمرانای دولات نیاز ناابرابری را
افزایش میدهد .اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.
شهبازی و همکاران()1394به بررسی همگرایی اقتصادی تحت اثراا سرریز فضایی در بین ده یضاو ساازمان همکااری
اقتصادی (اکو) در بازه زمانی  2111-1991پرداختهاند .به این من اور از وزمونهاای همگرایای مطلاق ،سایگما و همگرایای
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شرطی فضایی استفاده شده است .بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی ناکی از وقوع واگرایی سایگما و همگرایای شارطی
برای کشورهای یضو اکو است.
متفکر وزاد و همکاران ( )1394با استفاده از الگوهای همگرایی استخراج شاده از الگوهاای رشاد و روشهاای وزماون
ریشه واند پانل به بررسی همگرایی واقعی اقتصادی بین استانهای ایاران در دوره 1333-1339پرداختناد .نتاایج نشاان داده
است ،وزمون فرضیه همگرایی بتای مطلق یدم همگرایی ،درنالیکاه نتاایج وزماون فرضایه همگرایای بتاای شارطی وجاود
همگرایی را تأیید میکند.
د انگیزان و همکاران ( )1391با استفاده از شاخص نابرابری تایل و تکنیم اقتصادسانجی فضاایی باه بررسای ناابرابری
رشد اقتصادی استانها و همگرایی رشد ونها در دوره زمانی 1334-1392پرداختهاند و نشان دادند ،در نالیکه رشاد صانعتی
یامل افزایش رشد اقتصادی استانها است ،ولی واگرایی رشد اقتصادی ونها را در پی داشته است.
معصوم زاده و همکاران( ،)1391بر پایه روشهای همگرایی مطلق ،همگرایی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضایی به بررسای
همگرایی بهرهوری استانهای ایران در دو سا 1331و  1339پرداختهاند .نتایج نشان میدهد هر دو نوع همگرایی نااکی از
وجود همگرایی بهرهوری استانهای کشور است.
فقه محمدی و همکاران( ،)1391در این پژوهش ،فرضیه همگرایی مصرف سرانه ،در میان استانهای ایران با استفاده از
روشهای وزمون ریشه واند ،همگرایی باشاگاهی ،ومااره تایال و تحلیال خوشاهای بررسای شاده اسات .نتاایج نااکی از
واگرایی متوسط مصرف سرانه خانوار در استانهای ایران است.
کریمی موماری و براتی( )1391با هادف ارزیاابی همگرایای منطقاهای و شناساایی یوامال تعیاین کنناده ون از تحلیال
شاااخص ترکیباای در  9بعااد اقتصااادی ،دانااش و ساارمایه انسااانی ،زیربنااایی ،اجتمااایی و زیساات محیطاای در دوره -1392
1331استفاده نمودهاند .نتایج نشان دهنده همگرایی مناطق در دوره مذکور است.
وفایی و همکاران( ،)1393به من ور ارزیابی توسعه متوازن در ایران ،به مطالعه همگرایی رفاه اجتمایی اساتانها در دوره
 1392-1339و با استفاده از الگوی ناهار و ایندر پرداختند .نتایج نشان میدهد ،اکثار اساتانهای ایاران دارای رفااه کمتاری
نسبت به میانگین جامعه هستند و توسعه متوازن رفاه مناطق مناسب نبوده است.
رنمااانی و مسبهراماای( ،)1393بااه ارزیااابی نقااش بودجااه دولاات باار همگرایاای مناااطق کشااور بااا اسااتفاده از تکنیاام
اقتصادسنجی فضایی و روش همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی در دوره 1339-1393پرداختهاناد .نتاایج نشاان مایدهناد،
بودجههای تخصیصی به استانها موجب واگرایی و افزایش شکاف درومدی بین استانها شده است.
مطالعات خارجی

در مطالعاا خارجی سهم بااتر استفاده از تکنیم اقتصادسنجی فضایی محسوس اسات .یاسوه بار ایان ،بخشای از ایان
مطالعاا بین کشوری و برخی نیز مربو به مناطق داخلی کشورها است.
پافرمایر  )2119( 3با استفاده از اقتصادسنجی فضایی مقطعی و بار مبناای الگاوی ساولوی فضاایی و همگرایای سایگمای
شرطی فضایی در منطقه اتحادیه اروپا در دوره 1931-2112مورد بررسی قرار دادناد .نتاایج بررسای بار پایاه هاردو الگاوی
تأییدکننده اثراا سرریز فضایی و همگرایی بین مناطق است.
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تیان  3و همکاران ( ،)2111به ارزیابی درومد منطقهای در چین بر پایه روش همگرایی پرداختهاند .نتایج نشان داده اسات
که متغیرهای سرمایهگذاری و سرمایه انسانی موجب همگرایی بین استانهای مختل

شده است.

فورکوا  9و همکاران ( )2113بر پایه رویکرد همگرایی بتاا و تکنیام اقتصادسانجی فضاایی باه بررسای وثاار تحقیاق و
توسعه و سرریزهای ون بر یملکرد اقتصاادی و همگرایای منااطق اتحادیاه اروپاا در دوره  2113-2113پرداختهاناد .مطاابق
نتایج ،تأثیر مثبت و معنادار بین شاخصهای تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی و همچناین ارتباا فضاایی در منااطق اتحادیاه
اروپا به اثباا رسیده است.
یو  11و همکاران ( )2113با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی ،روند همگرایی بهرهوری صنعتی در 31استان کشاور
چین را بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدند که همگرایی در بهره وری صنعتی مناطق مختل

وجود ندارد.

کاوالیری و فرانته  ،)2119( 11به ارزیابی اثر مخارج دولتی بر همگرایی و کاهش نابرابریهای جغرافیایی در کشور ایتالیا
پرداختهاند .برای این من ور از دادههای پانلی  21منطقه در دوره زمانی  1991-2111استفاده شده است .نتایج مطالعه نااکی
از همگرایی بین مناطق ایتالیا بوده است.
وانگ  12و همکاران ( )2119همگرایی بهرهوری کل یوامل در بخش کشااورزی چاین در دوره  2113-2119را ماورد
بررسی قرار دادهاند .مطالعه نشان داده است که این همگرایی در بخش کشاورزی چین وجود ندارد.
مقایسه بین پژوهش ناضر و مطالعاا انجام شده قبلی در نوزه همگرایی منطقهای نشان میدهاد کاه یلیارمم مطالعااا
متعدد در نوزه همگرایی منطقهای در کشور ،یامل فضا و نفت و نقاش اثرمساتقیم و سارریز ون در بررسای همگرایای باین
منطقهای نادیده گرفته شده است که در این مطالعه سعی شده است تا این کاستی برطرف شود.
روش شناسی و دادههای تحقیق

استفاده از تکنیمهای سنتی اقتصادسنجی نئوکسسیم که بر پایه استقس بین مناطق و اقتصادها از یکادیگر و در نتیجاه
نادیده گرفتن وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی استوارند ،برای دادههاایی کاه دارای بعاد مکاان و ارتباطااا فضااییاناد
کارایی ندارد و استفاده از این نوع دادهها بای نقض فروض گاوس -مارک ( فرض یدم وجود وابستگی فضایی در میاان
نمونهها و فرض رابطه خطی بین مشاهداا) و در نتیجه منجر به خطای تخمین برازش و استنبا نادرست ومااری مایگاردد
(اکبری .)1334 ،در اقتصادسنجی فضایی و در الگوهای رشد و همگرایی فضایی ،وابساتگی فضاایی متغیرهاای توضایحی و
وابسته در ن ر گرفته میشود .محاسبه و اندازه گیری پدیده وابستگی فضایی نیز از طریق لحاظ ماتریس وزنی فضایی میسار
میگردد (انسلین .)1999 ،13چارچوب یم الگوی فضایی به صورا زیر است:
∑

( )9
که در ون

متغیر وابسته منطقه  iدر زمان  A ،tجزء ثابت،

 iبر تولید استان  iیا اثر مستقیم را نشان میدهد.

∑

بردار متغیرهای توضیحی و اثر نهادههای اساتان

ماتریس وزنای فضاایی اسات و

ینصار  iو jام از مااتریس وزنای

 N*Nجغرافیایی که ارتبا فضایی متغیر مکان  iبا متغیار مکاان  jرا نشاان مایدهاد.

∑ وقفاه فضاایی متغیار

وابسته ( میانگین وزنی لگاریتم تولید ناخالص واقعی سرانه استان  iدر زمان  ) tاست .ضریب  ρاثر تولید اساتان iبار تولیاد
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∑ وقفه فضایی متغیرهای توضیحی است و ضریب اثر نهادههای استان  iبر تولیاد

استان  jرا نشان میدهد.
استان  jو بیانگر اثر سرریز است.

جمله اخس با میانگین صفر و واریانس ثابات،

اثاراا ثابات فضاایی و اثاراا

ثابت زمانی هستند .به من ور پاسخ یه این پرسش که ویا در ایران مناطق یلیرمم تفاوتهای اولیه ،با گذشات زماان همگارا
میشوند؟ و نفت چه تاثیری بر روند همگرایی منطقهای دارد؟ از بین انواع الگوهای همگرایی ،از ونجا که در ایان تحقیاق
مناطق از ن ر ساختار اقتصادی (مانند تکنولویی ،نرد رشد جمعیت ،نرد پس انداز و سط سرمایه سرانه) متفاوااناد ،از
الگوی همگرایی شرطی بتا استفاده به یمل میوید .فرم کلی الگاو باه صاورا زیار اسات (باارو و سااا-وی– ماارتین

14

:)1991،
Β

()11
یبارا)

(

( (

))

̂

0

متوسط نرد رشد درومد سرانه در طو دوره تحقیق و

متغیرهای توضایحی اسات .در ایان الگاو هار

اندازه  Βاز صفر کوچکتر و معنادار باشد ،نشان از وجود همگرایی شرطی باین دادههاا اسات .باا توجاه باه اینکاه متغیرهاای
تحقیق دارای بعد مکان هستند و هدف بروورد وثاار مساتقیم و ساریز متغیرهاای توضایحی اسات ،بناابراین تصاری الگاوی
همگرایی بتای شرطی با لحاظ ماتریس وزنهای فضایی (
()11

∑

(

)
)

) و متغیرهای توضیحی به صورا زیر است:
∑

∑
(

∑

∑

لگاریتم طبیعی تولید سرانه واقعی که متغیر وابساته الگاو و بار نساب هازار میلیاارد ریاا ،
طبیعی تولید سرانه واقعی نیروی کار در سا گذشته+ %9( ،

)LN

 LNلگااریتم

بیانگر مجموع متوسط نرد رشد نیروی و نرد پیشرفت

برونزای فنی و نرد استهسک سرمایه است  S .نرد پس انداز کاه برابار باا نسابتی از  GDPو بار نساب درصاد  H ،شااخص
سرمایه انسانی و متغیر نفت مناطق بر نسب هزار میلیارد ریا است .برای محاسبه متغیر سرمایه انسانی از ومار توزیع نسابی
جمعیت شامل 11ساله و بیشتر برنسب متوسط سا های تحصیل دانشگاه و قبل از دانشگاه است .هماانطور کاه اشااره شاد،
رابطه  11به صورا تابلویی همراه با اثراا ثابت مقطعی و زمانی برازش میشود .اثراا ثابت انفرادی و

اثراا ثابات

زمانی را نشان میدهد .اثراا ثابت زمانی در واقع اثراا میر قابل مشاهده و میر قابل اندازه گیری را الگوسازی میکند که
برای همه مناطق یکسان بوده ولی در طو سا فرق کرده و تولید سرانه نیروی کار را تحت تاأثیر قارار مایدهاد .یباارا
∑ میانگین موزون فضایی متغیر وابسته در پانال اسات کاه اثاراا سارریز را الگوساازی مایکناد .ضاریب
وابستگی فضایی است که نماینده اثراا سرریز مناطق روی یکدیگر است و نشان دهنده تاأثیر رشاد اساتانهای مجااور بار
استان مورد ن ر است .نرد همگرایی و سریت همگرایی نیز در دوره زماانی تحقیاق برابار باا

T

زمانی تحقیق است .همچنین و به ترتیب وثار مستقیم و سرریز متغیرهای توضیحی را نشان میدهند.

𝜃 اسات T .دوره
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دادههای تحقیق

جامعه تحقیق کلیه استانهای کشور ایران است .در زمینه ساختار جغرافیای ازم به توضی است که مرکز وماار ایاران
در سا  1339برای اولین بار تولید ناخالص داخلی برای  23استان کشور محاسبه کرد .در سا  1333استان خراسان به ساه
استان خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی تقسیم شدند و در سا  1333نیز استان البرز از استان تهران جدا شد بطوریکه تعداد
استانهای کشور در نا ناضر شامل  31استان است .در این تحقیق اطسیاا مربو به استان تهران و استان البرز در قالاب
استان تهران نشان داده میشاود .بناابراین تعاداد اساتانها در ایان تحقیاق  31اساتان اسات .دادههاای ماورد نیااز از گازارش
نسابهای منطقهای و سالنامه وماری استانی تهیه شده است .همچنین ومار تولید ناخالص داخلی سرانه اسمی استانی سا های
 1334تا  1391با توجه به شاخص قیمت استانی واقعی شده است .متغیر جایگزین نرد پاس اناداز ( ،)Sنسابت سااانه نجام
سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی واقعی( ) است .برای محاسبه متغیر سرمایه انسانی( )Hاز ومار توزیع نسابی جمعیات
شامل 11ساله و بیشتر برنسب وضع سواد و سط تحصیسا که در سالنامه وماری استانها موجود است ،متوساط ساا های
تحصیلی دانشگاه و قبل از دانشگاه محاسبه شده است .همچنین از تفاضل بین  GDPاستانی با نفت و  GDPاستانی بادون نفات
نیز به ینوان جایگزین متغیر نفت( ) استفاده شده است.
یافتههای تحقیق

در الگوهایی که از دادههای مکانی استفاده میشود ،قبل از انجام بروورد باید مشخص شود کاه خودهمبساتگی فضاایی
در الگو وجود دارد یا خیر؟ وزماون خودهمبساتگی فضاایی باه من اور بررسای وجاود پدیاده سارریز باین منااطق و امکاان
الگوسازی در نضور بعد فضا ضروری است .در این مطالعه ،برای تشاخیص خودهمبساتگی فضاایی از وزماون ماوران  19و
وزمون والد استفاده شده است .همچنین به دلیل استفاده از دادههای تابلویی ،وزمون هاسمن فضایی  11به من ور انتخااب باین
تکنیمهای اثراا ثابت فضایی و اثراا تصادفی فضایی انجام میشود .نتاایج ناصال از وزمونهاای ماذکور در جادو 1
ارائه شده است .از ونجا که میزان انتما وزمون موران و وزمون والد کمتر از  %9است ،فرض  Hصفر مبنی بار یادم وجاود
خودهمبستگی فضایی بین متغیرهای وابسته رد میشود .ضمناً بر اساس وزمون هاسمن فضایی ،از ونجاا کاه انتماا وزماون
کمتر از  %9است ،روش اثراا ثابت فضایی کاراتر از روش اثراا تصادفی فضایی است.
جدول  .1نتایج حاصل از آزمونهای تشخیص فضایی و پانلی

مقدار وماره

انتما

نوع وزمون

1/31

1/1111

وزمون والد( )WT

3133/9

1/1111

وزمون هاسمن فضایی

-133/1

1/1111

وزمون موران ()MO

ماخذ :یافتههای تحقیق

برای بررسی وثار مستقیم و سرریز یوامل تأثیر گذار بر رشد و همگرایی مناطق ،ابتدا الگوی تصری شده بادون در ن ار
گرفتن متغیر نفت بروورد میشود .نتایج ناصل از بروورد در جدو  2ارائه شده است.
جدول  .2تخمین ضرایب الگوی سولو فضایی بدون لحاظ متغیر درآمدهای نفتی مناطق

متغیر

ضریب

مقدار وماره

ارزش انتما ()PV

  = 1/432سریت همگرایی

13/19

1/1111
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=%1/191
(

)

اثر مستقیم

1/11

4/91

1/1111

اثر سرریزی

1/11111

1/1

1/231

اثر مستقیم

-1/139

-3/39

1/1111

اثر سرریزی

1/11113

2/29

1/124

اثر مستقیم

1/31

1/33

1/1111

اثر سرریزی

1/11123

1/31

1/139

4/41

1/111

1/11121
ماخذ :یافتههای تحقیق

اکنون با لحاظ متغیر نفت مناطق مجدداً الگو بروورد میگردد .نتایج ناصل در جدو  3ارائه شده است.
جدول .3

تخمین ضرایب الگوی سولو فضایی با لحاظ درآمدهای نفتی در الگوی به روش SDM

متغیر

)

(

ضریب

مقدار وماره

ارزش انتما ()PV

  = 1/443سریت همگرایی =%1/112

11/39

1/1111

اثر مستقیم

1/11

4/43

1/1111

اثر سرریزی

1/111193

1/91

1/934

اثر مستقیم

-1/133

-4/39

1/1111

اثر سرریزی

1/11113

2/19

1/132

اثر مستقیم

1/29

9/99

1/1111

اثر سرریزی

1/11111

2/3

1/122

اثر مستقیم

1/192

3/33

1/1111

اثر سرریزی

-1/11112

-2/11

1/119

9/31

1/111

1/11131
ماخذ :یافتههای پزوهش

مطابق جدو  2و  3نتایج هر دو الگو نشان میدهد ،ضریب خود همبستگی فضایی( ) ρمثبت و از ن ار ومااری معناادار
است .به این ترتیب وجود وثار سرریز منطقهای در فرایند همگرایی منطقهای در ایران تأیید میگردد .ازم به توضی اسات،
هر اندازه کانا های ارتباطی بین مناطق قویتر باشد ،ضریب خودهمبستگی فضایی نیز بزرگتر است .بر همین اساس گساترش
ارتبا بین مراکز یلمی و وموزش و پژوهشی ،مراکز تولیدی و همچنین توسعه روابط تجاری مناطق ضریب خودهمبساتگی
را باا میبرد.
ضریب همگرایی مناطق( )γدر هر دو الگو بین صفر و یم و از ن ر وماری معنادار اسات .البتاه ساریت همگرایای بتاای
شرطی مناطق پایین و برابر  1/112است. .به بیان دیگر در هر سا  1/2درصد از میزان شکاف بین درومد سرانه واقعی مناطق
و نالت پایای ونها از میان میرود و در مسیر رشد متوازن خود به سمت نالت پایدار نرکت میکنند .بنابراین در بلندمادا
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میتوان شاهد همگرایی بین مناطق بود .به بیان دیگر اساتانهای باا ساط دروماد سارانه پاایینتر رشاد ساریعتری نسابت باه
استانهای با  GDPسرانه بااتر دارند و در بلندمدا قادرند شکاف درومدی خود را با مناطق ثروتمند کاهش دهند.
ضریب اثر مستقیم متغیر نفت

مثبت و معنادار درنالیکه

ضریب اثار سارریز ون منفای اسات ..بناابراین اثار

مستقیم این متغیر روند همگرایی را تقویت در نالیکاه اثار سارریزون همگرایای را تضاعی

مایکناد .مطالعااا نیاز نشاان

میدهند ،استانهای نفت خیز مانند خوزستان ،ایسم ،بوشهر ،تهران ،کرمانشاه و هرمزگان به طور مستقیم از مناافع ناصال از
نفت به شکل رشد بیشتر درومد سرانه و افزایش سط رفاه بر خوردار شدهاند ،اما در زمینه اثار سارریزی متاسافانه باه میار از
برخی استانهای مجاور ن یر استانهای مجاور استان تهران ،سایر استانهای همجوار مناطق نفت خیز از وثار سرریز بهرهمند
نشدهاند .این موضوع نشاندهنده سوق منافع و وثار سرریز منافع نفت به سمت مرکز و کمتوجهی به مناطق نفات خیاز باوده
است(وفایی و همکاران .)1393 ،وابستگی شدید بودجه دولت باه نفات ،نوسااناا قیمات نفات ،تخصایص ناکاارای مناابع
توسط دولت و فشارهای بین المللی و تحریمها ایان وضاع را تشادید کارده است(صاانب هنار و نادری .)1392،از جملاه
پیامدهای چنین وضعیتی اجرا نشدن برنامه توسعه میادین نفتی ناشی از کمبود منابع مالی ،یدم دسترسی باه فنااوری و داناش
فنی جدید ،کمبود تجهیزاا و ابزار در بخش باادستی ،کاهش ضخامت ستون نفتی مخازن به دلیل برداشتهای میار صایانتی
از چاهها و یدم تزریق منطم نفت به ونها که بای کاهش تدریجی میزان تولید و اساتخراج نفات مایشاود ،اسات(امرایی و
همکاران. )1392 ،
و

ضریب

که به ترتیب اثر اثر مستقیم و سرریز سرمایه انسانی

) را نشان میدهناد ،هار دو مثبات و معناادار

هستند .ازم به توی است ،از بین متغیرهای مورد بررسی ،سرمایه انسانی دارای بااترین وثار مساتقیم و سارریزی بار رشاد و
همگرایی منطقهای در ایران است .یلیرمم تأثیر گذاری باای سرمایه انسانی ،بررسیها نشان دهناده یادم اساتفاده کاافی از
ظرفیت سرمایه انسانی در ایران است .در زمینه شاخص بهرهمندی از سرمایه انساانی در ایاران ،مطاابق جدیادترین گازارش
مجمع جهانی اقتصاد در سا  2111ایران با  41/11درصد استفاده از مهاراهای تخصصی و پتانسیلهای سرمایه انساانی ،در
میان  121کشور مورد بررسی ،رتبه  39را به خود اختصا
ضرایب

و

داده است ( مجمع جهانی اقتصاد.)2111 ،13

بیانگر اثر مسقیم و سرریز متغیر) ln(Nit+0.05یعنای مجماوع متغیرهاای نارد رشاد جمعیات ،نارد رشاد

پیشرفت فنی و نرد استهسک سرمایههای ثابت ،هر دو مثبت و معنادار هستند .بنابراین متغیر نرد رشاد جمعیات ،نارد رشاد
پیشرفت فنی و نرد استهسک سرمایههای ثابت تأثیر مثبت بر رشد و همگرایی درومد سرانه استانها دارد .مطابق این نتیجاه،
رشد جمعیت فعا توام با گسترش مناسب سرمایهگذاری و ایجاد زیر ساختها ،پیشرفتهای فنی و افزایش ظرفیات جاذب
فناوریهای جدید و همچنین افزایش بهره وری سرمایه فیزیکی مناطق مسیر رشد درومد سارانه و همگرایای ونهاا را هماوار
میکند.
ضرایب و

بیانگر وثار مستقیم و سرریز نرد پس انداز مناطق(

) است ،که به ترتیب منفای و مثبات هساتند .اثار

مستقیم منفی متغیر نرد پس انداز بر روند همگرایی مناطق ناشی از این است که به دلیل نرد تورم باا ،بارخسف انت اار ،باه
طور متوسط تأثیر افزایش نرد پس انداز بر رشد درومد سرانه مناطق معکوس و موجب تضعی

روند همگرایی مناطق شاده

است (تیموری .)1391 ،در همین زمینه ،مطابق گزارش اقتصادی سا  1393بانم مرکزی ،از سا  1334باااترین نرخهاای
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تورم متعلق به دوره ( )1334-91است .متوسط نرد تورم در این دوره  13/9درصد باوده اسات ( بانام مرکازی جمهاوری
اسسمی ایران ،بانم اطسیاا سریهای زمانی اقتصادی) .در واقع با افزایش نرد تورم ،نرد سود واقعای کااهش مییاباد .در
نتیجه از یم طرف سپردههای بانکی از بانمها خارج میشود و از سوی دیگر موجب تغییار ترکیاب سابد دارایای یاامسن
اقتصادی به نفع داراییهای فیزیکی مانند زمین ،مستغسا ،داراییهای ماالی از قبیال ساهام ،ارز و طاس و همچناین گساترش
دا بازی میشود .نتیجه این فرایند ،کاهش نجم سرمایهگذاری و تنز رشد اقتصادی مناطق خواهد بود.
مقایسه این مطالعه یا سایر مطالعاا انجام شده در داخل کشور نشان میدهد که نتایج به دسات وماده در ایان مطالعاه در
خصااو

همگرایاای بااا مطالعااا متفکاار وزاد و همکاااران ( ،)1394معصااومزاده و همکاااران( ،)1391کریماای موماااری و

همکاران ( )1391همراستا است.
جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهاد

هدف از پژوهش ناضر ،بررسی اثراا مستقیم و سرریز متغیر نفت بر روند همگرایای منطقاهای در اساتانهای ایاران بار
پایه ن ریه همگرایی سولو در دوره زمانی  1334-1391است .برای این من ور از تکنیم اقتصادسنجی روش دوربین پویاای
فضایی ( )DSDMاستفاده گردید.
برای بررسی دقیقتر ،دو الگو یکی بدون لحاظ متغیر نفت و دیگری با در ن ر گرفتن ون بروورد گردید .بر اساس نتاایج
هر دو الگو ،وقوع همگرایی منطقهای در ایران تأیید میگردد .همچنین وزمون تشخیص خودهمبستگی فضایی بیاانگر تأییاد
وجود اثر سرریز منطقهای در فرایند همگرایی مناطق در ایران است.
با توجه به تأیید اثر مستقیم مثبت و معنادار متغیر نفت بر روند رشد و همگرایای منطقاهای در ایاران ،تقویات اثار مساتقیم
نفت بر همگرایی منطقهای در درجه نخست مستلزم نگرش صحی و اصولی نسبت به مناابع نفات باه یناوان ساارمایه ملاای
است .بطور کلی نگرش صحی را میتوان تقدم اصسناا نهاادی بار دساتیابی باه مناابع تبیاین نماود .من اور از اصاسناا
نهادی ،ایجاد نهادهای کارایی است که متضمن شفافیت و پاسخگویی باشاند و ماانع از تمرکزگرایای و توزیاع رانات مناافع
ناصل از منابع شوند .به ینوان مثا نهاد کارای دولت ،به جای تمرکاز بار درومادهای نفتای ،توزیاع رانات و رویاه تصامیم
گیری از باا به پایین ،در زمینه انضبا اداری و مالی ،تخصیص بهینه مناابع باین ساازمانها ،گروههاا و منااطق ،خاودداری از
دخالتهای میر اصولی در اقتصاد ،بهبود فضای کسب و کار و تکیه بر ظرفیتهای مالیاتی متمرکز میشود.
با توجه به یدم تأیید قرضیه اثر مثبت و معنادار سرریز نفت بر همگرایی منطقهای در ایران ،به من ور تقویت اثر سرریز نفات
ضروری است ،جایگاه برنامه ریزی منطقهای در ساختار اجرایی کشور تقویت و زمینه مناساب بارای اساتفاده از مزیاتهاای
نسبی مناطق و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری بویژه در مناطق نفت خیر فراهم گردد .به بیان دیگر ،با توجه باه تاأثیر مساتقیم
توسعه استانی بر توسعه ملی ،رشد و همگرایی منطقهای باید در اولویت سیاسهای کسن کشاور قارار گیارد .در هماین راساتا
بهره گیری از الگوی راهبرد توسعه منطقهای یعنی تخصیص منابع به هر منطقه بر مبنای اساتعدادها و ویژگیهاای خاا

ون

منطقه ضرورتی انکار ناپذیر است .دستیابی به این هدف مستلزم فضای رقابت در تخصیص منابع و ایتماد نمودن به تاوان و
ظرفیتهای مناطق و تسش برای رشد و شکوفایی ونها است .از دیگر راهکارهاای بهباود اثار سارریز نفات ،افازایش ظرفیات
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جذب هر منطقه از مناطق مجاور است .این مهم نیز با تقویت کانا های ارتبااطی باین منااطق از طریاق گساترش رواباط باین
مراکز یلمی ،وموزشی ،تجاری ،تولیدی و فنی فراهم میشود.
با توجه به اینکه در بین متغیرهای تحقیق ،سرمایه انسانی دارای بااترین وثارمستقیم و سرریزی بر روند رشد و همگرایای
مناطق در ایران است ،تخصیص مناسب درومدهای ناصل از نفت در بخشهای وموزش ،تحقیق و توسعه و همچناین ایجااد
فرصتهای شغلی در جهت استفاده از ظرفیتهای سرمایه انسانی زمینه ساز تسریع در همگرایی مناطق خواهد شد.
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