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چکيده
در این پژوهش فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرفکننده استانهای کشور با استتااده
از روش تحلیل خوشهای طی دوره زمانی  1382تا  1395مورد بررسی قرار گرفته است .باوجود
شباهتهای بسیاری که میان استانهای کشور از نظر عوامل مؤثر بر سطح قیمتهتای عمتومی
وجود دارد ،اما نتایج بهدست آمده براساس روش خوشهای ،وجود همگرایی سطح قیمتها میان
استانهای ایران را به طور کلی تأیید نمتی کنتد .بتا ایتن وجتود ،سته خوشته همگترا در میتان
استانهای کشور مشاهده میشود 19 .استان در خوشه اول 3 ،استان در خوشته دو 4 ،،استتان
در خوشه سو ،قرار داشته و استان تهران نیز ،یک خوشه غیرهمگرا را تشکیل میدهتد .ارتبتا
خاصی میان استانهای واقع در هر خوشه بر اساس سطح توستههیتافتگی ،جررافیتا و جمهیتت
وجود ندارد .رد فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرفکننده و خوشتهای شتدن آن دلتتت بتر
چندپارچگی بازارها در ایران ،متااوت بودن سطح هزینههای زندگی و پایداری آن در طول زمان
و متااوت بودن تأثیرات سیاستهای پوتی بر سطح قیمتها در استانها دارد.
طبقه بندي C32, E31, F15 :JEL
واژهاي کليددي :همگرایتی ،شتاخص قیمتت مصترفکننتده ،تحلیتل خوشتهای ،ایتران،
هزینههای زندگی

* .نویسنده مسئول ،شماره تماس :
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 -1مقدمه
آیا سطح عمومی قیمتها میان استانهای ایران همگرا میباشتد در ایتن پتژوهش
تالش گردیده است به سؤال مذکور پاسخ داده شود .طرح این سوال که به طتور ضتمنی
امکان واگرایی قیمتها را پیش میکشد ،درحاتی است که یکتی از دلتتتهتای اساستی
نظریه برابری قدرت خرید ،پیشبینی همگرایی قیمتها در سطح منتاط و استتانهتای
مختلف کشور است (روگوف1996 ،1؛ کریستو 2و همکتاران .)2018 ،بته عبتارتی ،اوتتین
مطلبی که بهد از طرح این سوال ممکن است به ذهن مخاطب خطور کند این است کته
آیا تشکیک در امر همگرایی قیمتها در شرایطی که همه استانهتا از یتک واحتد پتوتی
مشترک استااده نموده و سیاست پوتی واحدی در سطح ملی اعمال متیگتردد ،صتحیح
است
به طور کلی پاسخ به سوال فوق مثبت است ،بدین مهنی که واگرایتی قیمتت میتان
استانهای کشور امری محتمل است .همانطور که شهبازی و همکتاران ( )1391اشتاره
میکنند ،سطح قیمت ها عالوه بر موارد مشترک فوق از عوامل خاص دیگتری نیتز تتأثیر
میپذیرند که از استانی به استان دیگر متااوت است .به طور کلی فرضیه همگرایی سطح
عمومی قیمت ها میان مناط مختلف یک کشتور ممکتن استت بته دلیتل متهتددی رد
گردد؛ مانند هزینههای حملونقل ،اعمال قیمتهتای مختلتف توست بنگتاههتای دارای
قدرت رقابتی و قیمتگذاری ،وجود کالهای غیر قابلمبادته در شاخصهای قیمت نظیتر
مسکن (سچتی و همکاران)2002 ،؛ هزینههای توزیع کالهتا در ستطح ختردهفروشتی و
عمدهفروشی (بابا)2008 ،3؛ تااوت سطح درآمد مناط و فاصله جارافیایی میان منتاط
(ناگایاسو و ایناکورا ،)2009 ،4تااوت نرخ رشتد جمهیتت منتاط (ایکنتو ،)2014 ،5و یتا
چندبخشی بودن بازارها (کازرونی و همکاران .)1393
پرداختن به مسأته همگرایی قیمتها از سه منظر قابل بحث است .نخستت ،آگتاهی
از واگرایی احتماتی سطح قیمتها میان استانهتای کشتور متیتوانتد پترده از برختی از
مشتتکالت ستتاختاری در بازارهتتای کشتتور و یتتا تاتتاوتهتتای قابتتلتوجتته میتتان ستتطح
توسههیافتگی استانها؛ که در بال به پارهای از آنها اشاره گردید ،بردارد.
1. Rogoff
2. Christo et al
3. Baba
4. Nagayasu & Inakura
5. Ikeno
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دو ،،همگرایی (یا واگرایی) سطح عمومی قیمتها در استانهتای کشتور متیتوانتد
اطالعاتی هر چند ناقص و ناکامل در خصوص همگرایی (یا واگرایی) هزینههای زنتدگی
میتتان استتتانهتتای کشتتور ارائتته نمایتتد (فیلیتتول و ستتول .)2007 ،2شتتاخص قیمتتت
مصرفکننده بهعنوان مهیاری از سطح عمومی قیمتها ،در واقع هزینه خرید یتک ستبد
از کال و خدمات بازاری مورداستااده عمو ،مصرفکنندگان را در طول زمان اندازهگیتری
و مقایسه میکند .به همین دتیل شاخص فتوق بته نتوعی مهیتاری هتر چنتد ناکامتل از
هزینههای زندگی نیز میباشد .آگاهی از همگرایی یا واگرایی هزینههای زندگی میتوانتد
نقش مهمی در طراحی مناسب سیاستهای رفاهی دوتت و برقراری عداتت داشته باشتد.
به طور مشخص ،وجود تاتاوتهتای قابتلمالحظته میتان ستطح عمتومی قیمتتهتا در
استانهای کشور و تداو ،آن در طول زمان (واگرایی قیمتها) ،میتواند تتأثیرات زیتادی
بر نرخهای واقهی دستمزد در سطح استانها و استاندارد زندگی در ایتن منتاط داشتته
باشد.
سو ،،همگرایی سطح عمومی قیمتها میان استانهتای کشتور یکتی از ابهتاد مهت
بحث اقتصاد منطقهای میباشد (دتر و همکاران .)1996 ،3این در حاتی است کته تتوازن
منطقهای و کاهش نابرابریهای منطقهای همواره یکی از اهداف اصلی اغلب برنامتههتای
توسهه اقتصادی در ایران بوده است (سالمی ،مجیدی و محمدی .)1395 ،متااوت بتودن
هزینههای زندگی و یا عد ،همگرایی قیمتها ،یکی از مصادی و نشانههای عتد ،تتوازن
منطقهای میباشد .از سوی دیگر ،برختی شتواهد نشتان متیدهتد کته همگرایتی ستطح
قیمتها و نرخ رشد اقتصادی استانها همبسته هستند (پورعباداتهان کتویج و همکتاران،
 .)1396از اینرو بررسی رفتار شاخصهای قیمت استانهای کشور نسبت به همدیگر ،به
روشن شدن یکی از ابهاد اقتصاد منطقهای در کشور کمک خواهد نمود.
تاکنون چهار مطاتهه در خصوص همگرایی قیمت در استانهای ایتران انجتا ،شتده
است؛ که مشخصات و نقدهای وارده بر آنها در بخش پیشینه مطاتهتات داخلتی بته طتور
کامل بیان گردیده است .به طور کلی ،مرور مطاتهاتی که تاکنون در این زمینه در داختل
کشور انجا ،شده است نشان میدهد که این پژوهشها از ضهفهای روششناسی خاصی
برخورداراند .در عین حال ،دلتتهای سیاستی ایتن مطاتهتات از تحتاه شتهودی متبه

1

1. Convergence Cost of Living
2. Philips & Sul
3. Deller et al
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بهنظر میرسد .بنابراین ،ضرورت بررسی مجدد و دقی تر این موضوع به ختوبی احستاس
میگردد.
در این پتژوهش از رهیافتت خوشتهای فیلیتول و ستول ( ،)2007جهتت بررستی
همگرایی سطح عمومی قیمتها میان استانهای کشور استااده شده است .این رهیافت،
نه تنها کاستیهای سایر روش هتای موجتود در زمینته همگرایتی را نتدارد؛ بلکته امکتان
جستجو جهت یافتن خوشهها یا زیرمجموعههایی از استانهای همگرا را فراه مینماید.
به طور کلی ،نتایج بهدست آمده از رد فرضیه همگرایی میان استانهتای کشتور و وجتود
چند خوشه همگرا از استانها حکایت دارد .در عین حتال ،نتتایج بتهدستت آمتده نشتان
میدهد که ارتبا خاصی میان استانهای عضو هر خوشه از نظر سطح توستههیتافتگی و
همچنین وضهیت جررافیایی و جمهیتی وجود ندارد.
ادامه مقاته به صورت زیتر متیباشتد .در بختش اول مبتانی نظتری همگرایتی ارائته
میگردد .در بخش دو ،خالصهای از مطاتهات صورت گرفتته در بحتث همگرایتی ستطح
عمومی قیمتها تشریح میگردد .در بخش سو ،،مبانی نظتری و تئوریتک روش تحلیتل
خوشهای تشریح میگردد .در بخش چهار ،دادههتا و نتتایج و در بختش پایتانی نیتز بته
نتیجهگیری پرداخته میشود.
 -2مبانی نظري
در این بخش ،بهصورت خالصه تاریخچهای از بحث همگرایتی و روشهتای بررستی
این مسأته و همچنین نظریه برابری قتدرت خریتد بتهعنتوان پشتتوانه نظتری همگرایتی
شاخص قیمتها ارائه میگردد.

 -1-2مبانی نظري همگرایی و روشهاي تجربی مربوطه
ماهو ،همگرایی ابتدا در مدل هتای رشتد و بترای توصتیف وضتهیت درآمتد سترانه
کشورها نسبت به همدیگر در بلندمدت ،طرح گردید .امتا ایتن ماهتو ،در ستایر مباحتث
اقتصادی نیز ،بهکار گرفته میشود :مثالً وضهیت شاخصهای قیمت استانهتا نستبت بته
همدیگر .از آنجا که این ماهو ،بهطور کلی در مدلهای رشد طرح گردیتده استت ،بترای
توضیح آن از ادبیات موضوعی این حوزه استااده میکنی .
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همگرایی ،یکی از دلتتهای اساسی مدل رشد نئوکالسیک ستوتو )1956( 1استت.
در ادبیات رشد اقتصادی ،همگرایی بته دو صتورت تهریتف متیگتردد :همگرایتی بتتا 2و
همگرایی سیگما .3همگرایی بتا زمانی رخ میدهد که کشورهای فقیر با سرعت بیشتتری
نسبت به کشورهای ثروتمند ،رشد نمایند .همگرایی سیگما نیز زمتانی رخ متیدهتد کته
پراکندگی درآمد سرانه میان کشورهای فقیتر و ثروتمنتد در طتول زمتان ،کتاهش یابتد
(سالی مارتین.)1996 ،4
در کارهای تجربی ،عمدتاً بر همگرایی بتا تأکید شده است .به طور کلتی ،سته روش
برای آزمون این ماهو ،وجود دارد :روش مقطهی ،روش سری زمتانی و روش پانتل دیتتا.
در روش مقطهی ،همگرایی بتا زمانی رخ میدهد که یک همبستگی منای میان متوست
نرخ رشد کشورها در طول دوره با سطح درآمد سرانه اوتیه آنهتا در ابتتدای دوره وجتود
داشته باشد .اما همانطور که برنارد و دارتتوف ،)1995( 5پستران )2007( 6و فیلیتول و
سول ( 2007و  )2009نشان دادهاند ،منای شدن همبستگی میتان متوست نترخ رشتد
دوره با سطح درآمد سرانه اوتیه اتزاماً به ماهو ،همگرایی میتان کشتورها نمتیباشتد .بته
همین دتیل برنتارد و دارتتوف ( )1995و دیگتر محققتان بته جتای روشهتای مقطهتی،
استااده از روشهای سری زمانی ریشه واحد و همجمهی را برای مطاتهته همگرایتی بتتا
پیشنهاد کردهاند .همجمع نبودن سریهای زمانی به ماهو ،واگرایی آنهتا خواهتد بتود.
اما ،همانطور که پسران ( )2007اشاره کرده است ،استااده از آزمونهتای همجمهتی در
حاتتی که تهداد مقاطع زیاد است دشوار میباشد .به همتین دتیتل ،محققتان بته آزمتون
ریشه واحد برای شکاف میان مقاطع در طول زمان روی آوردهانتد .در ایتن حاتتت ،ابتتدا
تگاریت شاخص قیمت هر است تان از تگتاریت یتک استتان پایته (و یتا تگتاریت متوست
استانها) کسر شده و سول وجود ریشه واحد در ایتن ستری جدیتد آزمتون متیگتردد.
وجود ریشه واحد در این سری جدید ،به ماهو ،واگرایی خواهد بود .در مطاتهتات اوتیته،
برای بررسی ریشه واحد و همگرایی از آزمونهای تک متریره نظیر آزمتون دیکتی-فتوتر
استااده میگردید .اما همانطور که ستچتی و همکتاران ( )2002اشتاره کتردهانتد ،ایتن
1. Solow
2. Beta convergence
3. Sigma convergence
4. Sala-i-Martin
5. Bernard and Durlouf
6. Pesaran
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آزمونها در پاره ای از موارد از توان پایینی جهت رد فرضیه صتار نادرستت ریشته واحتد
برخوردارند .به همین دتیل محققتان از آزمتونهتای ریشته واحتد پتانلی بترای بررستی
همگرایی استااده می نمایند که از توانتایی بتالتری بترای رد فرضتیه صتار ریشته واحتد
برخوردار است.
اما نتایج روشهای ریشه واحد پانلی نیز نسبت به استان پایه یا مقطع پایه حستاس
میباشد .پسران ( ،)2007ضمن اشاره به برخی دیگتر از مشتکالت تکنیکتی و ماهتومی
این روشها ،رویکرد دوبهدو 1را پیشنهاد کرده است .در این روش ،به جای انتختا یتک
مقطع بهعنوان پایه ،همگرایی هر جات از استتانهتا بتهصتورت جداگانته بتا استتااده از
آزمونهای ریشه واحد تک متریره مورد بررستی قترار متیگیترد .امتا در ایتن روش نیتز
احتمال دارد دو استان بهصورت جداگانه با استان سومی همگرا باشند ،درحاتی که ختود
واگرا هستنند.
فیلیول و سول ( ،)2007نقد جدیتتری بته رویکترد ریشته واحتد همگرایتی وارد
کردهاند .از نظر این نویسندگان وجود ریشه واحتد میتان تااضتل تگتاریتمی ستریهتای
درآمد یا سریهای قیمت استانها اتزاماً به ماهو ،واگرایی آنها نمیباشتد .آنهتا ضتمن
بررسی دقی این مسأته ،رویکرد جدیدی برای تجزیه و تحلیل مسأته همگرایتی مهرفتی
کردهاند که در آن به جای بررسی کردن ویژگی دادهها از نظتر ریشته واحتد ،پراکنتدگی
میان مقاطع در طول زمان و امکان کاهش آن مورد مطاتهه قرار متیگیترد .از ایتن نظتر
رهیافت آنها برای بررسی مسأته همگرایی یک نوع آزمون همگرایتی ستیگما متیباشتد،
درحاتی که مطاتهات پیشین ،همگرایی را از منظر همگرایی بتا مورد مطاتهه قرار دادهاند.
در عین حال ،رویکرد آنها بسیار انهطتافپتذیر استت .بترای مثتال ،یکتی از مهت تترین
مزیتتهتتای ایتتن روش آن استت کتته در آن امکتتان بررستی همگرایتتی خوشتتهای میتتان
زیرمجموعههایی از مقاطع وجود دارد.

 -2-2نظریه برابري قدرت خرید
همگرایی شاخص قیمت استانهای کشور ،یکی از دلتتهای نظریه برابتری قتدرت
خرید PPP 2است .نظریه برابری قتدرت خریتد برگرفتته از قتانون قیمتت واحتد 3استت.
1. Pairwise Approach
2. Purchasing Power parity
3. Low of One Price
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براساس این نظریه ،در غیا هزینههای حملونقتل و موانتع تجتاری ،بازارهتای رقتابتی
طوری عمل می کنند کته قیمتت کالهتای مشتابه در کشتورهای مختلتف و یتا منتاط
مختلف ،یکسان و برابر خواهد بود (روگوف .)1996 ،1در سطح بیناتمللی ،نظریه برابتری
قدرت خرید پیشبینی میکند که نرخهای ارز کشورها ،با توجه بته تاتاوت تتور ،میتان
آنها تهدیل شود .درحاتی که در داخل یتک کشتور ،تاتاوتهتای منطقتهای قیمتتهتا،
کوتاهمدت بوده و در بلندمدت حتذف خواهتد شتد (کریستتو 2و همکتاران .)2018 ،امتا
پیشبینیهای نظریه برابری قدرت خرید ،به خصوص در سطح بتیناتمللتی ،بته دلیلتی
نظیر موانع تجتاری (تهرفتههتا و عتوارض گمرکتی) و عتد ،واکتنش نترخ ارز استمی بته
شوکهای قیمتی مورد تأیید قرار نگرفته است .از اینرو بسیاری از محققان ،دلتتتهتای
تئوری مذکور را با استااده از سطح قیمتهای داخلی استانها و یا مناط مختلتف یتک
کشور مورد آزمون قرار دادهاند .در این حاتت ،مشکالت مذکور مصداق نداشتته و محقت
میتواند با آسودگی خیال بیشتری به آزمون این نظریه و دلیل احتماتی رد آن ،بوتردازد
(سچتی ،مارک و سونورا.)2002 ،3
 -3پيشينه پژوهش

 -1-3مطالعات خارجی
برخی از مطاتهات خارجی انجا ،شده در این زمینه به شرح ذیل میباشد.
کریستو و همکاران ( ،)2018با استااده از تکنیک خوشهای همگرایی شتاخصهتای
قیمت  50ایاتت آمریکا را مورد بررسی قرار دادهاند .نتتایج مطاتهته نشتان متیدهتد کته
باوجود رد فرضیه همگرایی میان ایالت مذکور ،یازده خوشه همگرا میان آنها وجود دارد.
مون ،)2017( 4در پژوهشی به بررسی همگرایی قیمتتهتای نستبی در  15منطقته
کره جنوبی طی دوره  1990تا  ،2016با استتااده از روش ریشته واحتد پتانلی پرداختته
است .نتایج این پژوهش از همگرایی قیمتهای نستبی در ایتن منتاط همگترا حکایتت
دارد.

1. Rogoff
2. Christo et al
3. Cecchetti, Mark & Sonora
4. Moon
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کاراناسوس و همکاران ،)2016( 1به بررسی همگرایی نرخ تور ،میان کشورهای
اتحادیه اروپا طی دوره  1980تا  ،2013با استااده از رویکرد تحلیل خوشهای پرداختند.
نتایج از وجود سه باشگاه همگرایی بین کشورهای اروپایی طی دوره مذکور حکایت دارد.
ایکنتو ،)2014( 2بتا استتااده از رویکترد دوبتهدوی قیمتتی ،بته بررستی بلندمتتدت
همگرایی شاخص قیمتهای محلی در ژاپن پرداخته و به این نتیجته رستید کته بختش
قابلتوجهی از قیمتهای محلی در ژاپن همگرا بوده است.
هوانگ و همکاران ،)2012( 3در پژوهشی تحت عنوان همگرایی سطح قیمتتهتا در
شهرهای ایالت متحده آمریکا ،به بررسی همگرایی سطح قیمتها میان  17شتهر عمتده
آمریکا برای دوره  1918تا  2008پرداختهاند .نتایج بهدست آمده در پتژوهش حتاکی از
وجود همگرایی قوی در سطح قیمتها بین شهرهای آمریکا برای دوره مذکور است.
فرش و کوزین ،)2011( 4با استااده از رویکرد تحلیل خوشهای فیلیول و سول ،بته
بررسی همگرایی در سطح قیمتها ،هزینه هر واحد نیتروی کتار ،درآمتد و بهترهوری در
سطح اروپا طی دوره  1960تا  2006پرداختند .نتایج این تحقی از وجتود خوشتههتای
همگرا در متریرهای مذکور در اروپا حکایت دارد.
بارتوسکا و ریدل ،)2009( 5به بررسی همگرایی درآمد در مناط مختلف اروپا طتی
دوره  1990تا  ،2005پرداختهاند .نتایج بهصتورت زیتر استت :نتتایج روش خوشتهای از
وجود  5خوشه همگرا در بین کشورهای اروپایی حکایت دارد و نتایج یک متدل پروبیتت
نشان میدهد که شرای اوتیه مانند سرمایه انسانی و درآمد سرانه ،نقش چشتمگیری در
شکلگیری باشگاههای همگرایی در مناط اروپایی داشته است.
با مرور کلی مطاتهاتی که در خارج از کشور با استااده از روش فیلیول و ستول بته
بررسی مسأته همگرایی پرداختهاند ،میتوان به سه نتیجه کلی در ایتن خصتوص دستت
یافت .نخست ،روش همگرایی خوشتهای بته رویکترد استتانداردی در ادبیتات همگرایتی
تبدیل شده است .دو ،،استااده از این روش زمتانی کته نتاهمگونی میتان مقتاطع متورد
بررسی زیاد است ،اطالعات بهتری از وضهیت همگرایی ارائه میدهد .ستو ،،کتاربرد ایتن
روش به خصوص در مطاتهات مربو به کشورهای عضو یک اتحادیه شایعتر است.
1. Karanasos et al.
2. Ikeno
3. Huang et al.
4. Fritsche & Kuzin
5. Bartkowska & Riedl
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 -2-2مطالعات داخلی
تاکنون چهار مطاتهه در خصوص بحث همگرایی شاخصهای قیمت در ایران انجتا،
شده است .در اوتین مطاتهه شهبازی و همکاران ( ،)1391همگرایی شاخصهتای قیمتت
در استانهای ایران را طی دوره  1381تا  1389با استااده از آزمتونهتای ریشته واحتد
پانلی ،مورد بررسی قرار دادهاند .مه ترین نتیجه این مطاتهه؛ کته اتااقتاً مهت تترین نقتد
وارده بر آن نیز میباشد ،آن است که همگرایی شاخص قیمت در استانهتای کشتور بته
انتخا استان پایه بستگی دارد .ترییر وضهیت همگرایی میان استانها ،با ترییتر استتان
پایه بیش از هر چیز دیگری بیانگر ناهمگونی حاد میان استانها است .پل ،برای بررسی
مسأته همگرایی لز ،است از روشی بهره گرفته شود که این مسأته را مدنظر قترار دهتد.
به طور کلی ،مسأته همگرایی میان استانهای ایران در این پژوهش بتدون پاستخ مانتده
است.
کازرونی و همکاران ( 1393اتف و ) ،در دو پژوهش جداگانه به بررسی همگرایتی
سطح عمومی قیمتها و مقایسه درجهی همگرایی سطح قیمت کالها بتا ختدمات بتین
استانهای ایران بترای دوره  1386تتا  1391پرداختتهانتد .آنهتا از رهیافتت دوبتهدوی
قیمتی تهمی یافته پسران برای پژوهش خود بهره گرفتهاند .نتایج مطاتهات ،از همگرایتی
هر چند ضهیف شاخصهای قیمت حکایت دارد .اما برخی از نتایج بهدست آمده در ایتن
مطاتهات جای تأمتل دارد .بترای مثتال ،در مطاتهته کتازرونی و همکتاران (1393اتتف)،
مشاهده میشود که دو استان تهران و مازندران با استان ترستان همگرا میباشند ،اما در
کمال تهجب خودِ این دو استان با همدیگر همگرا نیستند .دلتتهای این مسأته از نظتر
سیاستگذاری مبه به نظر میرسد :این موضتوع کته دو استتان تهتران و مازنتدران بتا
همدیگر همگرا نمیباشند اما هر دوی آنها بهصورت جداگانته بتا استتان ترستتان همگترا
میباشند ،چه دلتتی از نظر سیاستگذاری دارد به نظر میرستد کته استتااده از روش
خوشهای ،تا حد زیادی تناقض هر چند ظاهری موجود در این زمینه را رفع خواهد نمود.
در مطاتهه چهار ،پورعباداتهان کویج و همکاران ( ،)1395به بررسی عوامل مؤثر بتر
همگرایی سطح قیمتها بین استانهای ایران در دوره  1386تا  ،1392پرداختتهانتد .در
این پژوهش ،برای بررسی همگرایی از رهیافتت دوبتهدوی تهمتی یافتته پستران و بترای
بررسی عوامل مؤثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتهتا از متدل پروبیتت استتااده شتده
است .نتایج نشان میدهد که همگرایی قیمتها فقت تحتت تتأثیر متوست نترخ رشتد
درآمد سرانه بین استانها ،قرار میگیرد؛ به نحوی که با نرخ رشد درآمد سترانه متاتاوت
بین استانها ،همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران غیرمحتمل است.
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به طور کلی ،با مرور مطاتهات داخلی سه نتیجه کلی حاصل میگردد .نخست ،نتایج
بهدست آمده قطهی نمیباشد .دو ،،نقدهای جدی به روشهای بهکار گرفته شده و نتایج
بهدست آمده وارد است .سو ،،با توجه به دو نقد پیشین به نظر میرسد که اصتل مستأته
همگرایی سطح عمومی قیمتها به طور کلی ،بدون پاسخ مانده است.
در این پژوهش ،برای بررسی بهتر مسأته همگرایی سطح عمومی قیمتتهتا از روش
خوشهای استااده شده است .در بخش بهدی جزئیات این روش تشریح گردیده است.
 -3روش شناسی

 -1-3ماهيت روش خوشهاي فيليپس و سول ()200
در رهیافت فیلیتول و ستول ( ،)2007کته بته آزمتون همگرایتی رگرستیون log t

مهروف است ،همگرایی بهصورت کاهش فاصله و پراکندگی میان مقاطع در طتول زمتان
رخ میدهد .بنابراین همگرایی در روششناسی فیلیول و سول ،شبیه همگرایتی ستیگما
است .شکل این رگرسیون بهصورت زیر است:
H

log ( H1 ) − 2 log log t = a + blog t

() 1
قبل از توضیح اجزای این رگرسیون و تشریح چگونگی بهدست آوردن آن ،بته طتور
خالصه همگرایی (فرضیه صار) زمانی رخ میدهد که ضریب برآوردشتده رگرستیون بتال
 b̂ ≥ 0باشد .فرضیه صار همگرایی  b̂ ≥ 0به راحتی با استااده از آمتاره  tقابتل آزمتون
کردن است .برای مثال ،چنانچه آماره  tبهدست آمده برای ضریب برآورد شتده ̂ t bکمتتر
از  -1/65باشد ،آنگاه فرضیه صار همگرایی در سطح اطمینان  5درصد رد خواهتد شتد.
در ساخت آماره آزمون یتک طرفتهی فتوق ̂ ،t bاز انحتراف مهیارهتای مقتاو ،نستبت بته
1
خودهمبستگی و واریانل ناهمسانی استااده میگردد .رگرستیون بتال ،بهتد از حتذف r
درصد از مشاهدات اوتیه برآورد میگردد .با این کار بر رفتار شاخص قیمت در بلندمتدت
تمرکز میگردد .فیلیول و سول ( ،)2007مقدار ( 0/3یتا  30درصتد) را بترای پتارامتر r
پیشنهاد دادهاند .در آزمون رگرسیون بال هیچ اشارهای بته وضتهیت مانتایی یتا نامانتایی
متریر مورد بررسی نگردیده است و در اصل تزومی به بررسی این موضتوع وجتود نتدارد.
این در حاتی است که در دیگر روشهای سری زمانی و پانلی همگرایتی ،از آزمتونهتای
ریشه واحد جهت بررسی مانایی متریرها و ریشه واحد استااده میگردد.
t

1. HAC standard error
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در رگرسیون بال  Htواریانل (پراکندگی) متریری به نا hit ،است:
1

Ht = N ∑N
)(hit − 1
𝑖=1

() 2

متریر  hitنیز شکل نرمال شده روند بلندمتدت متریتر اصتلی متورد بررستی یهنتی
 CPIitاست .از آنجا که همگرایی یک ماهو ،بلندمدت است بته جتای ختود متریتر کته
حاوی اجزای سیکلی نیز میباشد ،بر روند بلندمتدت آن کته بتا استتااده از روش فیلتتر
هدریک -پرسکات بهدست میآید ،متمرکز میگردی :
CPIit
hit = ۱
() 3
N
CPIit

∑

i=1

N

فیلیول و سول CPIit ،را بهصورت حاصلضر دو مؤتاته تهریتف متیکننتد :یتک
عنصر به نا μt ،که میان تما ،استانها مشترک است و یک عنصر دیگتر بته نتا δit ،کته
خاص هر استان بوده و در طول زمان ترییر میکند .بهطور مثال ،در اینجتا  μtمتیتوانتد
نمایانگر تأثیرات افزایش نقدینگی بر سطح عمومی قیمتها در تمامی استانهتای کشتور
و به همین ترتیب  δitنیز میتواند بیانگر تأثیر شوکهای محلی و یا هر چیز دیگتری بتر
سطح عمومی قیمتهای استان مربوطه باشد .پل داری :
X it = δit μt
() 4
درصورت همگرا شدن جزء  δitمیان استانهای مختلف ،به طور مثال همگرا شتدن
آن به سمت مقدار ثابت  ،δمترییر  X itنیز به سمت مقدار مشترک  μtهمگرا خواهد شد.
به عبارتی X it ،زمانی همگرا خواهد شد که  δitهمگرا شود .بنابراین لز ،است که مسأته
همگرایی بر رفتار جزء  δitمتمرکز گردد .پل ،شکل نرمال شده آن را متیتتوان مجتدداً
بهصورت زیر نوشت:
δit
۱ N
∑ δ
N i=1 it

() 5

=

CPIit
۱ N
∑ CPIit
N i=1

= hit

طب مهادته ( )5درصورت همگرا شدن جزء  δitبه سمت یک مقدار ثابتت نظیتر ،δ
آنگاه مقدار متریر  hitبه سمت عدد یک میل خواهد نمود .بنابراین همگرا شتدن  hitبته
سمت عدد یک ،به ماهو ،کاهش واریانل آن در طول زمان خواهد بتود (همتان ماهتو،
همگرایی سیگما) .پل درصورت همگرا شتدن  hitقاعتدتاً واریتانل آن در ابتتدای دوره
یهنی  H1از واریانل آن در دورههای بهد  Htبزرگتر خواهد بود .به همین دتیل ،نستبت
1

H

واریانل دوره اول به واریانل دورههای بهد (یهنی  ،)Hدر طول زمان رشد خواهد کترد.
t

380

تحقيقات اقتصادي  /دورهي  ،54شمارهي  ،2تابستان 1398

از اینرو اگر شاخص قیمت مصرفکننده در استتانهتای کشتور در طتول زمتان همگترا
باشند ،نسبت

1

H

Ht

تابع مثبتی از زمان خواهد بود .بهعبارتی بهتتر ،همگرایتی مستتلز ،آن
1

H

است که در صورت رگرس کتردن )  log(Hبتر روی تگتاریت زمتان ،ضتریب رگرستیون
t
بهدست آمده از تحاه آماری مثبت و مهنادار باشد:
1

() 6
1

H

H

log ( ) = a + blog t + ut
H
t

فیلیول و سول برای تضمین خصوصیات مجانبی رگرسیون بتال بته جتای عبتارت
1

H

)  ،log(Hعبارت  log (H ) − 2 log logtرا بر تگاریت زمان رگرس کردهاند:
t

t

() 7

1

H

log ( ) − 2 log logt = a + blog t + ut
H
t

مهادته بال همان مهادته شماره ( )1است؛ که به خوبی نشان میدهد چرا همگرایتی
مستلز ،آن است که  b̂ ≥ 0باشد .بنابراین مسأته همگرایتی در روش فیلیتول و ستول،
بسیار ساده است .کافی است کته رگرستیون ستری زمتانی ( )1بترآورد گردیتده ،ستول
فرضیه صار  b̂ ≥ 0با استااده از آماره آزمون  tکه آنرا ̂ t bمینامی آزمون میگردد.
در آزمون بال ،فرضیه رقیب ،شامل دو گزینهی اتف (واگرایی کلتی) و (همگرایتی
خوشهای) است .به عبارت دیگر ،رد شدن فرضیه صار اتزاماً به ماهو ،واگرایی کلی میتان
استانها نیست؛ زیرا امکان دارد که همگرایی جزئی میان زیرمجموعههتایی از استتانهتا
که به آن همگرایی خوشهای گاته میشود وجود داشتته باشتد .مهت تترین مزیتت روش
فیلیول و سول ،امکان شناسایی این خوشههای همگرا استت .امتا ستوال اینجاستت کته
درصورت رد شدن فرضیه صار همگرایی مقاطع ،نحوه شناستایی خوشتههتای همگترای
احتماتی چگونه خواهد بود فیلیول و سول مکانیس زیر را برای شناسایی خوشتههتای
همگرا پیشنهاد دادهاند.

 -2-3الگوریتم شناسایی خوشههاي همگرا
فیلیول و سول ( )2009 ،2007یک اتگوریت چهتار مرحلتهای را بترای شناستایی
خوشههای همگرا به شرح ذیل پیشنهاد کردهاند:
گام اول :اگر قرار باشد که خوشههای همگرایی میان مقاطع و یا استتانهتا وجتود
داشته باشد ،این پدیده حتماً در آخترین دوره مشتاهدات رتیتت خواهتد گردیتد .یهنتی
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مقادیر این استان ها در آخرین دوره تقریباً مشابه همدیگر بوده و در یتک محتدوده قترار
خواهند داشت .بنابراین در گا ،اول ،مقاطع یا استانها را براستاس مقتادیر آخترین دوره
زمانی ،از بزرگترین به کوچکترین مقتدار مرتتب متینمتایی و ستول کتار شناستایی
خوشههای همگرا را شروع میکنی  .در این روش شناسی ،استان اول استان پایه نامیتده
میشود.
گام دوم  :تشکیل گروه هسته :ابتدا فرضیه همگرایی را میان دو استان اول بررستی
میکنی زیرا اگ ر درصورت وجود یک گروه همگرا ،ایتن گتروه حتداقل دو عضتو خواهتد
داشت .به این منظور ،رگرسیون  log tرا بتا استتااده از دادههتای دو استتان اول بترآورد
میکنی  .اگر مقدار آماره از مقدار بحرانی آن در سطح اطمینان  95درصد یهنتی -1/65
بزرگتر باشد ،این دو استان همگرا خواهند بود و اوتین گروه همگرا با دو عضتو تشتکیل
خواهد شد .در مرحله بهد استان ستو ،را بته دو استتان اول اضتافه متیکنتی و مجتدداً
رگسیون  log tرا برآورد میکنی  .اگر مقدار آمتاره ̂ ،t bبتزرگتتر از  -1/65باشتد تهتداد
استانهای همگرا به سه استان افزایش مییابد و گروه با سه استان تشکیل خواهتد شتد.
در مرحله بهد استان چهار ،نیز به سه استان اول اضافه و مجدداً رگستیون  log tبترآورد
میگردد .این مراحل تا جائی ادامه پیدا میکند که مقدار آماره ̂ t bآخرین استتان اضتافه
شده کمتر از  -1/65گردد .هر زمان که مقدار آماره ̂ t bاز عدد  -1/65کمتر گردیتد ،کتار
اضافه کردن استانها را متوقف میکنی  .بهد از رسیدن به این نقطه ،به عقب برگشتته و
آن گروهی که مقدار آماره ̂ t bآن از دیگر گروهها بیشتر است را بتهعنتوان گتروه هستته
انتخا میکنی  .دقت شود در اینجا انتخا گروه هسته طتوری صتورت متیگیترد کته
مقدار آماره ̂ t bآن بزرگتر باشد .درواقع با این کار احتمال اینکه یک استان به اشتباه در
گروه هسته گنجانده شود ،به حداقل ممکن کاهش خواهتد یافتت (کتاهش خطتای نتوع
دو .)،لز ،به ذکر است اگر مقدار آمتاره ̂ t bبترای دو استتان اول کمتتر از  -1/65باشتد،
استان اول حذف و کار شناسایی گروه هسته با استان دو ،و سو ،پیگیری شده و مراحتل
بال تکرار خواهد گردید .اگر مقدار آماره ̂ t bبرای هیچکدا ،از دو استتان اول بتزرگتتر از
 -1/65نباشد ،میتوان نتیجه گرفت که هیچ خوشه همگرایی میان استانهتا یتا مقتاطع
وجود ندارد و استانها به طور کلی واگرا خواهند بود.
گام سوم :غربال کردن دادهها برای شناسایی اعضای جدید خوشه هستته (اعضتای
باشگاه) :پل از تشکیل گروه هسته ،فرایند شناسایی سایر اعضای گروه انجا ،متیگیترد.
در این مرحله هر بار یکی از واحدها یا استانهای باقیمانده به طتور جداگانته بته گتروه
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اصلی اضافه شده و رگرسیون  log tاجرا میشود .در پایان هر کدا ،از استانهتای ختارج
از گروه هسته که مقدار آمتاره ̂ t bمربتو بته آن بتزرگتتر از مقتدار بحرانتی  Cباشتد،
بهعنوان یکی از اعضای جدید خوشه یا باشتگاه شناستایی متیگتردد .مقتدار بحرانتیC ،
مهمولً مقدار صار یا  -1/65در نظر گرفته میشود .اگر صار بهعنتوان مقتدار بحرانتی در
نظر گرفته شود ،ریسک گنجاندن اشتباه یک مقطع یا استتان در خوشته همگترا کتاهش
مییابد (فیلیول و سول .)2009 ،در این مطاتهه ،مقدار صار بهعنوان مقتدار بحرانتی در
نظر گرفته شده است .پل از شناسایی اعضای جدید باشگاه ،در نهایت یک آزمتون log t
برای کل اعضای خوشه یا باشگاه انجا ،و در صورتیکه مقتدار آمتاره بتزرگتتر از -1/65
باشد ،این خوشه یا باشگاه بهعنوان اوتین باشگاه همگرا شناسایی خواهد شد.
گام چهارم :قانون توقف و بازگشتی :پل از تشکیل اوتین خوشته همگترا ،آزمتون
همگرایی میان تما ،واحدهای باقیمانده انجا ،خواهد شد .درصورت عد ،رد فترض صتار
( ،)t b̂ < -1/65یک خوشه یا باشگاه همگرایی جدید شناسایی خواهد شد .در صتورت رد
شدن فرض صار ،مراحل  2 ،1و  3برای واحدهای باقیمانده تکترار متیشتود .درصتورت
عد ،شناسایی خوشه جدید ،میتوان نتیجه گرفت که واحدهای باقیمانده واگرا هستند و
فق یک خوشه یا باشگاه همگرا وجود دارد.
 -4دادهها و نتایج

 -1-4توصيف دادهها
داده های مورد استااده در ایتن پتژوهش شتاخص بهتای کتال و ختدمات مصترفی
استانهای کشور طی دوره  1382-1395است که توس بانک مرکتزی تهیته و منتشتر
میگردد .شاخص قیمت مصرف کننده میانگین وزنی از نسبتهای قیمت یک سبد ثابت
از کال و خدمات است (نسبت قیمت هر کال و خدمات در هر سال نسبت به ستال پایته)
که در آن وزن مربو به هر نسبت قیمتی با استااده از روش لسویرز محاسبه میگتردد.
مطاب با اطالعات بانک مرکزی در هر استان از وزنهای خاص آن استان بترای محاستبه
شاخص قیمت مربوطه استااده میگردد .این وزنها بر استاس مطاتهتات بودجته ختانوار
استان استخراج میگردد .بنابراین نسبت هزینههای زندگی یا همان وزنهای بهکار رفتته
در محاسبه شاخص برای استانها متااوت بوده و در نتیجه شاخصهای بتهدستت آمتده
ترییرات قیمتها و هزینه های زنتدگی ختاص هتر استتان را در طتول زمتان محاستبه و
اندازهگیری می نماید .از طرف دیگر جهت جلوگیری از بتروز تتورش در محاستبه ستطح

بررسی همگرایی شاخص قيمت مصرفکننده بين استانهاي ایران ...

383

عمومی قیمتها ،سال پایه مهمولً هر چند سال یکبار عوض میگردد .بررستی آمارهتای
بانک مرکزی نشان میدهد که طی دوره مورد بررسی سال پایه دو بار ترییر کرده استت
(سال پایه  1386و سال پایه  .)1390به عبارتی بهتر شاخصهتای قیمتت استتانهتا در
برخی از سالها بر اساس سال پایه  1386و در دیگر سالها بر استاس ستال پایته 1390
محاسبه گردیده است .بنابراین در گا ،اول دادهها براساس سال پایته  1390تهتدیل و از
این طری ناهمگونی دادهها رفع گردید.
اما انتخا سال  90بهعنوان سال پایه یک اتگوی همگرایی و سول واگرایی کتاذ
میان شاخصهای قیمت ایجاد میکند زیرا مقتدار شتاخصهتا در ستال پایته برابتر 100
خواهد بود .به همین ترتیب انتخا آخرین دوره زمانی مشاهده شده بهعنوان سال پایته،
موجب بروز همگرایی و انتخا سال اول بهعنوان سال پایه موجب بتروز واگرایتی کتاذ
شده و این مسأته ممکن است که نتایج بهدست آمتده را تحتت تتأثیر قترار دهتد .بترای
جلوگیری از چنین مشکالتی ،بهد از تنظی دادهها بر اساس سال پایه  ،90مجددا دادهها
براساس سال اول دوره مورد بررسی یهنتی ستال  1382تنظتی گردیتده (ستال پایته) و
سول برای حذف اثر سال پایه بخشی از دادههای ابتدای نمونه حذف میگردد.

6.90

ماکزیم
داده هایی که باید حذف شوند

میانه

6.40
5.90

مینیم

5.40
4.90
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/
/
/
4/
4/
/
/
6/
6/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4/
4/
/
/

4.40

نمودار  .1مينيمم ،ميانه و ماکزیمم لگاریتم شاخص قيمت مصرفکننده
منبع :یافته های پژوهش

نمتتودار  ،1اختتتالف حتتداکثر ،حتتداقل ،و میانتته مقتتاطع شتتاخص تگتتاریت قیمتتت
مصرفکننده را طی دوره مورد بررسی در  27استان کشور نشان میدهد .همتانطورکته
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مشاهده میگردد آمارههای مذکور در سال  1382یکسان هستند که بهدتیل تهدیل سال
پایه میباشد .عالوه بر این ،با توجه به نمودار ،تأثیر سال پایه بهد از  73دوره (ماهیانه) از
بین رفته است .بنابراین ،برای جلتوگیری از اثتر ستال پایته در محاستبات 73 ،مشتاهده
ماهانه اول دور ریخته میشود .بدین ترتیتب دوره متورد نظتر از ستال  1388تتا 1395
خواهد بود.

 -2-4مسير انتقال نسبی استانها
نمودار  ،2پارامترهای انتقال نسبی استانها طی دوره  1388تا  ،1395با استااده از
روند بلندمدت شاخص قیمت مصرفکننده را نشان متیدهتد .1بتا توجته بته نمتودار ،2
مشاهده میشود که شاخص قیمت یا هزینههای بازاری زندگی برای استتانهتایی ماننتد
آذربایجان غربی نسبت به میانگین استانهای کشور افزایش یافته است؛ در حاتیکه ایتن
روند برای استانهایی مانند بوشهر و تهران کاهشی بوده است .برخی استانها نیز ،ماننتد
اصاهان ،روند تقریباً ثابتی را در این نسبت به میانگین کشتوری طتی کتردهانتد .در ایتن
نمودار همگرایی کلی میان شاخصهای قیمت در استتانهتا مشتاهده نمتیگتردد ،زیترا
پراکندگی میان مسیر حرکت استانها افزایش یافتته استت .در ایتن حاتتت احتمتال رد
فرضیه صار همگرایی و وجود خوشههای همگرا بال خواهد بود.
1.02
1.01
1.00
0.99
1395M06

1395M02

1394M10

1394M06

1394M02

1393M10

1393M06

1393M02

1392M10

1392M06

1392M02

1391M10

1391M06

1391M02

1390M10

1390M06

1390M02

1389M10

1389M06

1389M02

1388M10

1388M06

نمودار .2مسير انتقال نسبی استانهاي کشور طی دوره 1388-1395
منبع :یافته های پژوهش
 .1روند بلندمدت شاخصهای قیمت با استااده از فیلتر هدریک-پرسکات بهدست آمده است.

1388M02

اصاهان

بوشهر

آ.غربی

0.98
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 -3-4نتایج
پل از محاسبه پارامتر انتقال نسبی برای استتانهتا ،در مرحلته اول بتا استتااده از
مهادته ( ) 3واریانل یا پراکنتدگی ایتن پارامترهتا در هتر دوره در طتول زمتان محاستبه
میگردد .سول ،مهادته ( )5یا همان رگرسیون  log tبرای بررسی همگرایی کلی بترازش
میشود .نتایج حاصل از تخمین این مهادته بهصورت زیر است:
− ۰/۵۷۸۴
log t
) − ۲ log logt = −۰/۵۳۰۲
.
.
)(−۷۴/۵۵

)(−۱۳/۵۵

H۱
Ht

( log

اعداد داخل پرانتز مقادیر آماره  tضرایب مربوطه میباشتد .مشتاهده متیگتردد کته
ضریب  ،bکوچکتر از صار است ،کته نشتاندهنتده عتد ،وجتود همگرایتی کلتی میتان
شاخص قیمت مصرفکننده استانهای کشور است .همچنین  t b̂ >-1/65میباشتد؛ کته
به مهنی رد فرضیه صار همگرایی برای شاخص قیمت مصرفکننده در سطح  ،٪5استت.
در ادامه امکان همگرایی خوشهای میان شاخصهای قیمت استتانهتای کشتور بررستی
خواهد گردید.
فرایند خوشهبندی استانها ،از تهیین استان پایه و تشکیل گروه هسته شروع شتده
و با استااده از رگرسیون  log tسایر اعضای گروه هستته شناستایی متیشتود .نتتایج در
جدول  1گزارش شده است .با توجه فرایند گا،بهگامی کته در بختش قبتل توضتیح داده
شد ،در نهایت نتایج خوشهبندی استانها به این صورت بود که  4خوشه همگترا در بتین
استانهای کشور شناسایی شد .استانهای ق  ،آذربایجان غربی ،ترستان ،سمنان ،فتارس
و گیالن در خوشه اول قرار گرفتند .خوشه دو ،شامل استانهای چهارمحال و بختیتاری،
اردبیل ،کرمانشاه ،کردستان ،همدان ،قزوین ،مازندران ،ایال ،،اصتاهان ،یتزد ،خوزستتان،
مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد شناسایی گردید .در خوشه سو ،نیز استانهای هرمزگان
و آذربایجان شرقی گروه هسته را تشکیل میدهند و نتایج تخمینها نشان میدهتد کته
استان کرمان نیز در این زیرگروه قرار میگیرند .خوشه چهار ،نیز از استانهای گلستتان،
زنجان ،سیستان و بلوچستتان و بوشتهر تشتکیل شتده استت و استتان تهتران در هتیچ
خوشهای قرار نمیگیرد و به تنهایی یک گروه غیرهمگرا را تشکیل میدهد.
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جدول  .1نتایج تحليل خوشهاي شاخص قيمت مصرفکننده

ردیف

گام  2گام  1گام 2
Base

Core

گام 1

گام  2گام 1

گام  2گام 1

ق
آذربایجان غربی
Core 0/90
3/67 Base -3/37 -3/37
همدان
2/06
ترستان
چهارمحالوبختیاری
Core -3/61 -3/22
1/59
سمنان
اردبیل
Core 2/59 -5/33
کرمانشاه
Core 5/02 -6/27
کردستان
Core 3/94 -4/70
قزوین
Core 5/20 -3/39
4/98 4/98 -48/31
مازندران
4/38 4/42 -51/26
اصاهان
4/13 3/42 -18/11
ایال،
3/33 2/54 -53/58
یزد
2/62 1/19 -6/20
مرکزی
10/49
فارس
هرمزگان
Core Base -1/50 -1/97 -80/52
4
/
25
1
/
87
24
/
71
شرقی
آذربایجان
Core
4/28
-13/72
کهگیلویهوبویراحمد
-37/09
گلستان
Base -13/5 -13/5 -16/58
3/28
گیالن
3/49
-10/43
خوزستان
5/62 -6/08
-29/52
-12/00
زنجان
9/86
-3/13
-24/11
کرمان
7/54 3/37
-74/59
-8/90
سیستانوبلوچستان
-1/43 -24/94
-7/98
-88/69
تهران
-3/47 -4/34
-170/64
-8/00
بوشهر

منبع :محاسبات پژوهش

خوشه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

استان

خوشه 1

خوشه 2

خوشه 3

خوشه 4

1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
2
4 Core
1
2
4 Core
3
4 Core
- -1/43
4 1/10
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ادغام خوشهها
همانطور که در بخش  2-3عنوان گردید در گتا ،ستو ،اتگتوریت خوشتهای بترای
شناسایی خوشهها ،مقدار بحرانی برار صار قرار داده شد .این کار بهمنظور کتاهش خطتر
قرار گرفتن اشتباهی یک عضو کاذ در یک گروه همگرا انجا ،گرفت .اما این استتراتژی
امکان افزایش خوشهها بهطتور مصتنوعی افتزایش خواهتد داد .بترای رفتع ایتن مشتکل
فیلیول و سول ( ،)2009پیشنهاد تست همگرایی بین خوشتههتای همگترای بتهدستت
آمده را ارائه کردند .روش کار بدین صورت است کته ابتتدا یتک آزمتون همگرایتی بتین
خوشه یک و دو انجا ،میگیرد و در صورتیکه مقدار آماره ̂𝑏𝑡 بزرگتتر از  -1/65باشتد
این دو خوشه د ر همدیگر ادغا ،خواهند گردید و در مرحله بهتد آزمتون همگرایتی بتین
خوشه یک ،دو و سه انجا ،خواهد گرفت و به همین ترتیتب تتا آختر ایتن فراینتد ادامته
خواهد یافت.
نتایج تخمینهای مربو به آزمون همگرایی بین باشگاههای شناسایی شده در بین
استانهای کشور ،در جدول  ،2نشان داده شده است.
جدول  .2نتایج آزمون همگرایی بين خوشهها
خوشهبندي نهایی

̂
)𝑏 𝑓𝑜 𝐸𝑆( ̂𝑏
Club 1 [19] 0/0593

آزمون همگرایی خوشهها
̂
)𝑏 𝑓𝑜 𝐸𝑆( ̂𝑏
Club1+2

()0/0094

0/2025
()0/02
0/0381
()0/034

Club2+3
]Club 2 [3

Club3+4

]Club 3 [4

-0/2265
()0/052

-0/1871
(.)0/062

0/0593
()0/0094

خوشهبندي اوليه

̂
)𝑏 𝑓𝑜 𝐸𝑆( ̂𝑏
Club1 [6] 0/1366

()0/055
Club2 [13] 0/1089
()0/077
Club3 [3] 0/2025
()0/02
Club4 [4] 0/0381
()0/034

منبع :محاسبات پژوهش

در ستون اول خوشههای شناسایی شده نشان داده شده است .با توجته بته مقتادیر
موجود در جدول ،مشاهده میشود که ضریب رگرسیون در هر  4مورد مثبت است که از
خوشهبندی انجا ،گرفته حمایت میکند .از طرفی ،مقادیر ضریب رگرستیونهتا در همته
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موارد کمتر از عدد  2است ،که حاکی از وجود همگرایی نسبی در هتر یتک از خوشتههتا
میباشد ،یهنی سرعت همگرایی میان خوشههای بهدست آمده ضهیف متیباشتد .ستتون
وس  ،نتایج آزمون همگرایی بین خوشهها را نشان میدهتد .مشتاهده متیشتود کته در
خوشههای اول و دو ،،شتواهدی مبنتی بتر امکتان ادغتا ،باشتگاههتا وجتود دارد .پتل،
خوشههای اول و دو ،در ه ادغا ،شده و یتک خوشته بتزرگتتر (خوشته  )1را تشتکیل
میدهند و خوشههای سو( ،اکنون ،خوشه  )2و چهتار( ،اکنتون ،خوشته  ،)3بته همتان
صورت باقی میمانند.

 -4-4تحليل نتایج
نتایج بهدست آمده در این بخش ،چند واقهیت را در خصوص شاخص قیمتتهتا در
استانهای ایتران نمایتان متیستازد .نخستت ،رد شتدن فرضتیه همگرایتی کلتی میتان
استانهای کشور نشان میدهد که فرایند ادغا ،بازارها در ایران ضهیف بوده و در نتیجته
بهدتیل پایین بودن فشارهای رقابتی در برخی از استانها و مناط  ،با پدیدهای با عنتوان
چندپارچگی بازارها مواجه هستتی  .در ایتن حاتتت قیمتت کالهتای مشتابه در منتاط
مخلتف ،متااوت خواهد بود .اما نتایج روش خوشتهای درک متا از ایتن مستأته را بستیار
بهبود میبخشد .با توجه به اینکه اکثر استانهای کشور در خوشه اول قترار گرفتتهانتد و
خوشههای دو ،و سو ،به ترتیب شامل  3و  4استان میباشند ،به نظر میرسد که شدت
چند پارچگی بازارها بسیار حاد نمیباشد.
از طرف دیگر ،اگر شاخص قیمت مصرفکننده را بهعنوان شاخصتی از هزینتههتای
زندگی در نظر بگیری  ،دومین دلتت نتایج بهدست آمده آن است که حداقل بهد بتازاری
هزینههای زندگی در استان های کشور بته طتور کلتی میتل بته همگرایتی نتدارد .اتبتته
هزینههای زندگی میان استانهای کشور در عمل متااوت است ،اما پیتا ،اصتلی نتتایجی
که در اینجا بهدست آمده است نشاندهنده پایداری این تاتاوتهتا در بلندمتدت استت.
عد ،میل به همگرایی هزینههای زندگی ،تااوتهای قابلمالحظهای در بلندمتدت میتان
استانها ایجاد نموده و به عد ،تتوازن منطقتهای دامتن خواهتد زد .بترای مثتال ،ستطح
عمومی قیمتها در خوشه اول که اکثر استتانهتای کشتور در آن قترار دارد نستبت بته
میانگین کشوری در حال افزایش است .با توجه به این مسأته پرداخت یارانههای برابر در
کل استانهای کشور محل اشکال دارد .علیرغ آنکه اکثر استانهای کشتور همگرایتی
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در هزینه های بازاری زندگی را در بلندمدت تجربته خواهنتد کترد ،امتا در ایتن میتان 8
استان مسیر متااوتی در پیش گرفتهاند .مطاب آمارهای جمهیتی کشتور ایتن  8استتان
حدود  41درصد از جمهیت استانهای تحت بررسی در ستال  95را بته ختود اختصتاص
دادهاند که رق بسیار قابلتوجهی است .در عین حال ،نتیجه جاتب این پژوهش آن است
که استان تهران یک مسیر خاص و جداگانه برای خود دارد .به نظر میرستد کته استتان
تهران بهعنوان قطب اقتصادی و سیاستی کشتور ،اتگتوی خاصتی از هزینتههتای بتازاری
زندگی را برای خود شکل داده است که شباهتی به دیگتر استتانهتای کشتور نداشتته و
تمایلی ه به همسویی با آنها در آینده ندارد .بنتابراین ،شتواهد بتهدستت آمتده نشتان
میدهد که سیاستهای پوتی و ماتی دوتت تأثیر متااوتی بر قیمتها حداقل در برخی از
استانهای کشور در مقایسه با سایر استانها داشته است.
سومین دستاورد این پژوهش به محدودیتهای استااده از یک شاخص قیمت کلتی
و ملی برای تهدیل متریرهای اسمی استانها جهت انجا ،مقایسه میان آنها اشتاره دارد.
شاخصهای قیمت استانها همگرا نمیباشد ،در نتیجه نمیتتوان از یتک شتاخص ملتی
برای واقهی کردن متریرهای اسمی استانها برای مقایسه آنها استااده نمود .بترای ایتن
مسأته لز ،است که از شاخصهای خاص هر استان استتااده نمتود .ایتن موضتوع آنجتا
اهمیت ویژه پیدا میکند که دستمزدها هر ساته بر اساس ضریبی از تتور ،ملتی افتزایش
پیدا میکند که این رویکرد در تقابل با نتایج این پژوهش است.

 -5-4بررسی وضعيت استانهاي هر خوشه از نظر جغرافيا ،جمعيت و درآمد
آیا ارتبا و یا ویژگی مشترک قابل مشاهدهای میان استانهای واقتع در هتر گتروه
وجود دارد بهطور مثال آیا استانهای موجود در هر گروه در یتک منطقته جررافیتایی و
یا در یک طبقه درآمدی مشابه قرار دارند
شکل  ،4نقشه ایران را از نظر وضهیت قرار گرفتن استانهای مختلف در خوشههای
شناسایی شده ،نشان میدهد .در این نمودار استانهای واقع در هر خوشه با رنگ مشتابه
نشان داده شده است .استانهای با رنگ ساید استانهایی هستتند کته بته علتت نتاقص
بودن دادهها از تخمینهای آماری حذف شدند.
با توجه به اینکه اکثر استانهای کشور در خوشته اول جتای گرفتتهانتد ،یتک نتوع
مجاورت جررافیایی میان آنها وجود دارد .اما در اینجا بتا موضتوع مشتاهدات نتاهمگون
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مواجه هستی  ،زیرا فاصله جررافیایی قابلمالحظتهای میتان ستایر استتانهتای واقتع در
خوشههای دیگر وجود دارد و این استانها کمترین مجاورت جررافیایی را دارند .بنابراین
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که رهیافتت فیلیتول و ستول توانستته استت ویژگتی
ناهمگونی شاخصهای قیمت را آشکار نماید.

شکل  .4وضعيت خوشههاي شناسایی شده در نقشه ایران

اما برای بررسی ارتبا درآمدی استانهای عضتو هتر خوشته ،از نتتایج مربتو بته
پژوهش انجا ،شده توس سالمی و همکاران ( ،)1395استااده شتده استت .در پتژوهش
مذکور استان های کشور با استااده از روش تاکسونومی عتددی ،در سته طبقته درآمتدی
بال ،پایین و متوس طبقهبندی گردیدهاند .تطبی اعضای خوشههای شناسایی شتده در
این پژوهش با مطاتهه سالمی و همکاران نشان میدهد که ارتبا خاصی بین استانهای
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موجود در هر خوشه از نظر سطح درآمدی وجود نتدارد و در همته خوشتههتا متیتتوان
استانهایی با درآمد بال ،پایین و متوس را مشاهده کرد .همچنین ،بررستیهتای انجتا،
شده نشان میدهد که ارتبا خاصی میان استانهای واقع در هر خوشته از نظتر ستطح
جمهیت وجود ندارد .در هر خوشه استانهایی با میزان جمهیت متااوت وجتود داشتته و
استان تهران نیز بهعنوان پرجمهیتترین استان کشور در هیچ خوشهای قرار نمیگیرد.
 -6نتيجهگيري
در پژوهش حاضر فرضتیه همگرایتی یتا کتاهش پراکنتدگی میتان ستطح عمتومی
قیمتها در استانهای ایران بتا استتااده از روش تحلیتل خوشتهای متورد بررستی قترار
گرفت .بر اساس نتایج بهدست آمده ،فرضیه همگرایتی ستطح عمتومی قیمتتهتا میتان
استانهای ایران رد میگتردد و شتواهد نشتان متیدهتد کته کتاهش پراکنتدگی میتان
استانهای کشور نه در سطح ملتی (میتان کتل استتانهتا) بلکته در داختل گتروههتا یتا
خوشههایی از استانها رخ داده است .بهطوریکه سه خوشه همگرا میان استانهتا قابتل
شناسایی است .ارتبا جررافیایی ،جمهیتی و یا درآمدی خاصی میان استتانهتای عضتو
هر خوشه وجود ندارد .عد ،همگرایی سطح عمومی قیمتتهتا و خوشتهای شتدن بحتث
همگرایی نشان میدهد که در کشور با پدیده چندپارگی بازارها حتداقل در بهتد ضتهیف
آن مواجه هستی  .از طرفی با توجه به اینکته شتاخص  CPIبیتانگر هزینتههتای بتازاری
زندگی میباشد ،عد ،همگرایتی کلتی و مشتاهده خوشتههتای همگترا بته ماهتو ،عتد،
همگرایی شاخص هزینه بازاری زندگی و خوشهای شدن همگرایی میباشد .بتا توجته بته
این مسأته ،بهتر است دوتت در طراحی سیاستهای رفاهی در استانهای کشور بازنگری
کند و برحسب نیاز ،ترییراتی در سیاستهای رفاهی متناسب با سطح هزینههای زنتدگی
در استانهای مختلف ایجاد شود.
در عین حال ،عد ،همگرایی سطح عمومی قیمتها در سطح ملی و در استتانهتای
کشور ،نشاندهنده آن است که سیاست های کلی دوتت برای کنترل ستطح قیمتتهتا و
مهار تور ،در کشور ،در استانها و منتاط مختلتف کشتور تتأثیرات متاتاوتی بتر ستطح
قیمتها گذاشته است و دوتت باید برای این موضوع راهکار مناسبی در پیش بگیرد.
به طور مشخص ،پژوهشهای بیشتری در این زمینه لز ،است که در آینتده انجتا،
شود .برای مثال ،بهتر است که فرضیه همگرایی بهصورت جداگانه برای کالها و ختدمات
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انجا ،شود .در عین حال یکی از عواملی که میتواند بته عتد ،همگرایتی ستطح عمتومی
قیمتها منجر گردیده باشد ،مسکن و هزینهای مربوطه بته آن استت .از ایتنرو یکتی از
کارهایی که در آینده می تتوان انجتا ،داد بررستی همگرایتی شتاخص قیمتت مستکن و
هزینههای مربو به آن است.
منابع
 .1پورعباداتهان کویج ،محسن ،فالحی ،فیروز و آذری ،زهترا ( .)1396بررستی عوامتل
مؤثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران ،فصلنامه پژوهشتنامه
بازرگانی.175-153 ،82 ،
 .2سالمی ،فریبا ،فقه مجیتدی ،علتی و محمتدی ،احمتد ( .)1395بررستی همگرایتی
درآمدی بتین استتانهتای ایتران بتا تأکیتد بتر روش تحلیتل خوشتهای ،فصتلنامه
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.194-167 ،)80(24 .
 .3شهبازی ،کیومرث ،فالحی ،فیروز و غالمی ،امیر ( .)1391همگرایی شاخص قیمتت
در استانهای ایران ،فصنامه مدلسازی اقتصادی.128-111 ،)4(6 ،
 .4کتتازرونی ،ستتید علیرضتا ،اصتتررپور ،حستتین و رضتتایی ،خدیجتته ( .)1393بررستتی
همگرایی سطح عمومی قیمتتهتا بتین استتانهتای ایتران ،فصتلنامه پژوهشتنامه
بازرگانی.45-23 ،70 ،
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