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قابـل  ت يـ اهم داراينكـه مخـارج دولـت در كشـورهاي در حـال توسـعه       ين مطالعه با توجه بـه ا يدر ا
نكـه  يم و با توجه به ايي انساني هست لت بر شاخص توسعهر مخارج دويتأثل يپي تحلدر ،استاي  مالحظه
هـاي   و بـا داده  بـه عنـوان منـاطق در نظـر گرفتـه شـده       84و  75هاي  در سالران يهاي مختلف ا استان
 مربـوط بـه  ج يتا بتـوان نتـا   شد ي بهره گرفتهيهاي اقتصادسنجي فضا كياز تكن ميرو هست مند روبه مكان
مخـارج دولـت در منـاطق     يرهـاي تأثي دامنهآمده  دست ج بهيبا توجه به نتا.ه نمودئارا را ييفضا هاي ليتحل

) -064/1و438/1(ي  هـاي جـاري در بـازه    ، تغييرات هزينـه 75مختلف كشور بر حسب استان براي سال 
يرات تـأث در حال تغيير است كه دليلي بـر  ) -657/2و755/0(ي  اي عمراني براي اين سال در بازهه هزينه

ايـن تغييـرات در    84براي سال . است هاي ايران ي انساني در استان هاي مالي بر توسعه متفاوت سياست
اي هـ  مربـوط بـه هزينـه   ) -128/0و083/0(ي  هاي جـاري و بـازه   مربوط به هزينه) -146/0و074/0(بازه 
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  مقدمه. 1

امري انكارناپذير  ،ي انساني در كشورهاي در حال توسعه بر توسعه مخارج دولتتأثير 
، ستهيسطح زندگي آبرومندانه و شايعني HDI1زيرا كه سه نماگر مطرح شده در  ؛است

كشورهاي در  به عنوان عناصر اصلي درهاي تحصيل و درآمد سرانه  ميانگين طول سال
در كنار موضوع در منطقه با  ها هستند، حال توسعه تحت تأثير نقش و دخالت دولت
شود و  به صورت كلي محاسبه مي HDIقلمرو جغرافيايي مانند كشور ايران معموالً 

مورد نظر  HDIولي  ؛شود مخارج دولت نيز به صورت يك عامل كلي در نظر گرفته مي
و به همين طريق تأثير مخارج دولت در مناطق  استوت در مناطق مختلف ايران متفا

اخير گوناگون بوده  ي مختلف كشور با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي در چند دهه
است و برخي مناطق به عنوان مناطق محروم همواره مورد توجه خاص و يا مشمول 

 .اند هاي خاص بوده سياست
استان در نظر نگرفته و آن را به صورت كشوري اكثر مطالعات اين تأثير را به تفكيك 

مورد بررسي ) نه كشوري(را استان به استان  مخارجلذا جا دارد كه تأثير اين .اند ديده
ها از  يرپذيري مكانتأثقرار داده و با توجه به اينكه اقتصادسنجي فضايي بحث مجاورت و 

ير تأثدر اين پژوهش اين . گيرد ير مورد ارزيابي قرار ميتأثشود، اين  يكديگر را شامل مي
  .شود كارگيري رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي به تفكيك استان بررسي مي هبا ب

بندي و محـل قرارگيـري    ي انساني به عنوان شاخصي براي رتبه شاخص توسعه
هـاي   از طرفـي داده . هسـتند يافتگي در مقايسه با يكديگر  كشورها به لحاظ سطح توسعه

هايي مكانمند هستند و چگونگي توزيع شاخص  هاي ايران داده در استان HDIمربوط به 
دهند و عـواملي ماننـد مجـاورت و     ي انساني را در مناطق مختلف كشور نشان مي توسعه

  .هاي مشاهده شده را نمايان خواهند كرد وابستگي فضايي در بين داده
اي بين ه به عنوان يكي از تكنيك 2GWRهمچنين تخمين كاربرد تكنيك 

اي كاربرد فراوان  اي و هم در مطالعات بين رشته اي كه هم در مطالعات منطقه رشته
تواند ضريب و  به طوريكه اين تكنيك مي. شود دارد، در اين مطالعه به كار گرفته مي

                                                  
1Human Development Index 
2Geographical Weighted Regression 
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گيري  ، اندازهباشداستان يك دولت را بر حسب هر منطقه كه  مخارجميزان تأثيرگذاري 
  :مير هستيپي اهداف زن مقاله دريت موضوع در ايله و اهمف مسأيبا توجه به تعر .نمايد
در مناطق مختلف كشور بر حسب  HDIبر  مخارج دولتتحليل فضايي تأثير )الف

  .استان
در مناطق مختلف كشور  HDIبر نماگرهاي  مخارج دولتتحليل فضايي تأثير )ب

  .برحسب استان
  .انساني در ايران بر حسب استان ي تحليل وابستگي فضايي توسعه)ج

  :ميا مورد توجه قرار داده را ريهاي ز هيبه منظور تحقق اهداف ذكر شده فرض
  .ايران مؤثر بودهاست) ها استان(ي انساني در مناطق مختلف  بر توسعه مخارج دولت) الف
 ايران متفاوت بوده) ها استان(ي انساني در مناطق مختلف  بر توسعه مخارج دولت) ب

  .است
  .هاي ايران داراي وابستگي فضايي است ي انساني در استان شاخص توسعه)ج

داراي جـزء  (منـد   رو هستيم كـه مكـان   ايي روبهه كه در اين پژوهش ما با داده  از آنجايي
هـاي   هـاي اقتصادسـنجي عمـومي، از تحليـل     هستند، به جاي اسـتفاده از روش ) مكاني

ء   ي داراي جـز ا هـاي نمونـه   زمـاني كـه داده  . اسـت گيري شده  اقتصادسنجي فضايي بهره
هاي نمونـه در   وابستگي فضايي ميان مشاهده)1: له رخ خواهد دادمكاني هستند دو مسأ

سـازي   ناهمسـاني فضـايي در روابطـي كـه مـدل     ) 2نقاط مختلف وجود خواهد داشـت،  
كه با حركـت  كه اين امر ناشي از روابط يا پارامترهاي مدل است  دكنيم رخ خواهد دا مي

  )1384اكبري، ( .يابد اي تغيير مي هاي نمونه         ي مختصات همراه با داده بر روي صفحه

  :ح مدليتصر.2
 يجـار مستقل مخـارج   يرهايو متغيانسان ي ن مطالعه شاخص توسعهير ار وابسته ديمتغ
  .هستند 84و  75 يها سال يدولت برا ي سرانه يدولت و مخارج عمراني  انهسر

HDIi :84و  75هاي  هاي ايران در سال ي انساني براي استان معرف شاخص توسعه.  
GECPi :جاري سرانهبه عنوان ابزار سياست مالي در دست دولت  مخارجي  دهنده نشان
  .هاي ايران در استان 84و  75هاي  براي سال
GEIPi: عمراني سرانه به عنـوان ابـزار سياسـت مـالي در دسـت       مخارجي  دهنده نشان

  .هاي ايران در استان 84و  75هاي  ولت براي سالد
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  :آماري ي جامعه.3

هاي  در استان 75و  84هاي  ي انساني مربوط به سال و توسعه يمخارج دولتهاي  شاخص
 ).ده اسـت يـ هاي آماري مربوطه استخراج گرد ها از سالنامه ن دادهيا(است  مختلف كشور

سـال   يبـرا  اسـتان  28 و 75سـال   ياسـتان بـرا   25 هاي در نظـر گرفتـه شـده    استان
افزار مورد نظر استفاده شـده   ها در نرم و طول و عرض جغرافيايي مركز استان هستند84

  .است

  :مباني نظري.4
ي ملـل متحـد    ي توسـعه  ي انساني توسط برنامه نخستين گزارش توسعه 1990در سال 

)1UNDP (اصـوال بـراي شـفاف    اين گـزارش  . گيري توسعه ارائه گرديد به منظور اندازه
ريـزان،   ي برنامـه  نمودن نقاط قوت و ضعف كشورهاي در حـال توسـعه و بـراي اسـتفاده    

شاخص معرفي شده در اين گـزارش عبـارت بـود از شـاخص     . دولتمردان و محققان بود
هـاي تركيبـي بـراي     كه روش جديدي بود بـر اسـاس شـاخص   )HDI(ي انساني  توسعه
اين شاخص از طريـق تلفيـق   . اعي، فرهنگي كشورهاگيري وضعيت اقتصادي، اجتم اندازه

، ميزان تحصيالت و سطح درآمد سرانه بـه  ستهيسطح زندگي آبرومندانه و شانماگرهاي 
بـه بعـد مـورد اسـتفاده قـرار       1990ي انساني از سال  صورت يك شاخص مركب توسعه

ين شـاخص  از آن زمان تا به حال تغييرات و تحوالت مورد توجهي در نماگرهاي ا. گرفت
تر بتواند وضعيت واقعي كشورها از ابعاد اقتصادي،  ايجاد شده است تا هر چه بهتر و دقيق

  .سازد اجتماعي و فرهنگي مشخص مي
ي انساني فراينـدي اسـت كـه     ، توسعه1995ي انساني  بر اساس گزارش توسعه

ا، يـا  هـ  در واقـع ايـن انتخـاب   . سـازد  تـر مـي   دامنه حق انتخاب از سوي مردم را گسترده
گـزارش  . تواند در طول زمان دستخوش تغيير و تحـول شـود   ها پاياني ندارد و مي گزينه

هـاي   گيـري توانمنـدي   يكـي شـكل  : دانـد  ي انساني را داراي دو جنبه مي مذكور، توسعه
كـارگيري ايـن    گـري، بـه  انسان، نظيـر افـزايش سـطح سـالمت، دانـش و مهـارت، و دي      

مقاصـد سـازنده، كسـب آسـايش و يـا فعاليـت در امـور        هاي اكتسـابي در راه   توانمندي
ي انساني نتواند  اگر معيارهاي توسعه: افزايد اين گزارش مي. فرهنگي، اجتماعي و سياسي

                                                  
1United Nation Development Program 
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تعادل الزم بين اين دو جنبه را برقرار سازد، ممكن است آدمـي شـديدا دچـار احسـاس     
زيسـتي غنـي و    در محيطبرخورداري انسان از زندگي دراز و سالم و خالق . ناكامي گردد

ي  همچنـين مفهـوم توسـعه   . ي مدني دموكراتيك هدف نهـايي توسـعه اسـت    در جامعه
اقتصـادي اسـت، زيـرا     ي تر و فراتر از مفاهيم قراردادي توسـعه  انساني به مراتب گسترده

گيـري   انـدازه )GNP1(د ناخـالص ملـي  يـ تول الگوهاي رشد اقتصادي عموما بـا گسـترش  
  )1378اكبري، ( .يت و سطح زندگي انسانشوند تا بهبود كيف مي

هايي معرفي شده كـه بـه صـورت     گيري هر يك از اين ابعاد شاخص براي اندازه
  :زير هستند

كـه بـا معيـار اميـد بـه زنـدگي در بـدو تولـد          سته،يو شا سطح زندگي آبرومندانه) الف
و ) دو سـوم  بـا وزن (ي نرخ سواد بزرگساالن  دانش، كه به وسيله) ب.شود گيري مي اندازه

بـا وزن يـك   (ي ابتـدايي راهنمـايي و متوسـطه     نام ناخالص در دوره نسبت تركيبي ثبت
زندگي، كه از طريق توليد ناخالص داخلي  ي استاندارد شايسته) ج.شود محاسبه مي) سوم

)GDP2 ( سرانه)شود محاسبه مي) بر حسب برابري قدرت خريد دالر امريكا.  
شان، بـه طـور    اقتصاددانان دنيا بدون توجه به مكتب فكريدر حال حاضر اكثر 

مشترك معتقدند كه براي غلبه بر تنگناهاي موجود كشورهاي در حال توسـعه، دخالـت   
 ي توسعهاي در روند هاي اقتصادي ضروري است و دولت بايد نقش عمده دولت در فعاليت

چيده و گسترده است مشكالت كشورهاي در حال توسعه چنان پي. اقتصادي داشته باشد
همچنـين بخـش   . قيمت اميدوار بـود  سازوكارتوان به بازار آزاد و  نمي ها آنكه براي حل 

خصوصي نيز توانايي حل اين معضالت را ندارد، زيرا فاقد توانايي مالي، ابتكار، رشد كافي 
 ناپـذير  هاي اقتصادي بخـش جـدايي   لذا دخالت دولت در فعاليت. هاي الزم است و انگيزه
هـاي   گـذاري  و به عنوان اولين گام، دولـت سـرمايه  ي اقتصادي اين كشورها است  توسعه

باغيان،  قره(. كند خود را در بخش ايجاد تسهيالت زيربنايي و خدمات عمومي متمركز مي
1371(  

تـوان تحـت    دهد مـي  تقريباً تمام وظايف مرتبط با توسعه را كه دولت انجام مي
  :بندي كرد يمپنج سرفصل به صورت زير تقس

                                                  
1Gross National Production 
2Gross Domestic Production 
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هاي انتقالي،  اي، مقررات اقتصادي، پرداخت ،مخارج سرمايهمخارج مستمر عادي

 )1،1999كيت گريفين. (هاي توليدي مستقيم گذاري در فعاليت سرمايه

هـاي مختلـف انجـام     ها از طريق مخارجي كه بـه طـور عمـده در زمينـه     دولت
تحت تـأثير قـرار دادن نماگرهـاي    دهند، از مسيري كه در ادامه تشريح خواهدشد، با  مي

  .آورند مي ي انساني موجبات بهبود اين شاخص را فراهم  شاخص توسعه
ور كه پيش از اين نيز ذكر شد، يكي از مشكالت مربوط بـه بهداشـت و   ط همان

ي تـأمين و بهبـود خـدمات     ها در زمينـه  ، بدين ترتيب، مخارجي كه دولتاستسالمت 
ي خـدمات   هاي درماني همگاني، واكسيناسيون رايگان، ارائـه  ي بيمه بهداشتي نظير ارايه

بهداشتي درماني مناسب در مناطق دورافتاده، تأمين آب آشاميدني مناسب و خدماتي از 
 سـته يسطح زنـدگي آبرومندانـه و شا  دهند، از يك سو با بهبود نماگر  اين قبيل انجام مي

ديگر با بهبود كيفيت نيروي  ي انساني شده، از سوي سبب باالرفتن سطح شاخص توسعه
ي انساني موجب افزايش  كار به عنوان يكي از عوامل توليد و به عبارتي با افزايش سرمايه

رشد اقتصادي، درآمد ملي و در نهايت درآمد سرانه خواهد شد و بار ديگر بـه طـور غيـر    
  .كنند را فراهم مي HDIمستقيم موجبات بهبود شاخص 

ح سواد پايين و آموزش نامناسب و عـدم وجـود   ديگر مشكالت مطرح شده سط
ــا  هــا مــي مجــدداً دولــت. اســتزمينــه تحقيــق و توسعهفضــاي نامناســب در  تواننــد ب

گذاري در اين زمينه از طريق فراهم آوردن امكانات آموزشـي مناسـب درمنـاطق     سرمايه
، از يـك سـو بـا بهبـود شـاخص      . . . دورافتاده، اعطاي تسهيالت آموزشي و تحصـيلي و 

ي انسـاني   آموزش و از سوي ديگر با بهبـود كيفيـت نيـروي انسـاني و انباشـت سـرمايه      
  .ي انساني را فراهم آورند موجبات افزايش سطح شاخص توسعه

تأمين امكانات زيربنايي و تـالش در زمينـه توزيـع مجـدد     ها با  همچنين دولت
ب و كار را فـراهم  توانند، امنيت و ثبات اقتصادي الزم براي يك محيط امن كس ميدرآمد

گـذاري   ي مناسب براي افزايش سرمايه نموده، با رفع مشكل عدم امنيت اقتصادي، زمينه
ي خود موجب افزايش توليد و درآمد ملي سرانه  اين امر به نوبه. خصوصي را فراهم آورند

  .ي انساني خواهد شد و درنتيجه بهبود شاخص توسعه

                                                  
1Griffin, Keith 
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گونگي اثرگذاري مخـارج دولـت بـر    در ادامه براي بهتر مشخص شدن فرايند چ
ي انساني، ابزار سياست مالي به دو قسمت مخارج جاري و مخارج عمراني  شاخص توسعه

بنـدي در شـكل    هايي مربوط به هر كدام از مخارج به صورت دسـته  تقسيم شده و نمونه
  .نشان داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مطالعات محقق

  سياست مالي

  دولت

  ماليات  مخارج

  مخارج عمراني ريجامخارج

مخارج دولت در جهـت تـأمين آب آشـاميدني     مخارج دولت در جهت تأمين امنيت غذايي

ــه  ــت در زمين ــارج دول ــات   ي مخ ــأمين امكان ت  توزيع مجدد درآمديزمينهدر هاي دولتتالش

 مخارج دولت در جهت تأمين بهداشت عمومي تحقيق و توسعهيمخارج دولت در زمينه

 تحصيل هاي  ميانگين سال اميد به زندگيدرآمدسرانه

HDI 
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  :نمندمكا يها و كاربرد آن در دادهاقتصادسنجي فضايي.5

اي  هـاي نمونـه   طور وسـيع مبتنـي بـر داده    به ياجتماعانجام كارهاي تحقيقاتي در علوم 
صـورت   هاي مشخص شده كه بـه  ها و محل اي است، كه محقق با مراجعه به مكان منطقه

حـال وقتـي در تحقيـق بـا     . يابـد  دست مي ها آنبه  ،اند نقاطي در فضا تعيين مكان شده
هـاي   هكـارگيري شـيو   هايي روبرو هستيم كه داراي جزء مكـاني هسـتند، ديگـر بـه     داده

  . چندان مناسب نيست يعموماقتصادسنجي 
، دو موضوع، يعني وابستگي فضايي و ناهمساني فضايي را يعموماقتصادسنجي 

فروض مورد استفاده در اقتصادسـنجي   ها آنگيرد، چرا كه در صورت توجه به  ناديدهمي
هـاي حـداقل    زننـده  كه خصوصيات مطلوب تخمـين  1ماركف -، يعنيفروض گاسيعموم

است كـه  ماركف فرض بر اين  -گاس ي هدر قضي. مربعات معمولي است نقض خواهد شد
ند، ولي وجـود وابسـتگي فضـايي در    هاي تكراري ثابت گيري متغيرهاي توضيحي در نمونه

ماركف -كند؛ همچنين ناهمساني فضايي، فرض گاس ها اين فرض را نقض مي ميان نمونه
چـرا  . كند اي وجود دارد نقض مي ت نمونهخطي مشخص بين مشاهدا ي هرا كه يك رابط

 ،فضـايي  ي ههاي نمون ها با حركت بين داده كه با فرض وجود وابستگي فضايي ميان داده
رابطه تغيير خواهد كرد و ضرائب، تابع خطي بر حسب متغير وابسـته نخواهـد بـود و در    

، كــاربرد نخواهــد داشــت و روش مناســب، يعمــومهــاي اقتصادســنجي  نتيجــه شــيوه
  .هاي مختلف آن است اقتصادسنجي فضايي و روش

ـ   هاي نمونـه  ماركف داده-گاس ي هبر اساس قضي ) 1( ي هصـورت رابطـ  ه اي رگرسـيون، ب
  :هستند

  
)1                  (= X + Y  

  
ازمتغيرهـاي   nkبيـانگر يـك مـاتريس    Xمشـاهده،   nبـرداري از   ي هدهنـد  نشانYكه

فراينـد  . جملـه خطـاي تصـادفي اسـت     nبرداري از  پارامتري و  Kبردار  توضيحي، 
اند و در نتيجه  ، ثابتو پارامترهاي صحيح  Xاي است كه ماتريس  گونهه ها ب ايجاد داده

                                                  
1. Gauss - Markov 
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بـر اسـاس   . اسـت كوواريانس همانند  –داراي ساختارواريانس Yتوزيع بردارهاي نمونه 
هنگـام حركـت در   اي است كه بـه   گونهه ب Yماركف توزيع مشاهدات در -گاس ي هقضي

مقدار ثابتي را نشان خواهد داد و در نتيجه كوواريـانس بـين مشـاهدات     ،بين مشاهدات
اي كـه داراي وابسـتگي فضـايي و ناهمسـاني      هاي نمونـه  كه در داده در حالي. صفر است

  .فضايي هستند، اين پديده وجود نخواهد داشت
هـاي   از واقعيـت  چهـارچوب كـاملي  1پروفسور انسـلين  1988اولين بار در سال 

. ارائه نمود» ها ها و مدل اقتصادسنجي فضايي؛ روش«اقتصادسنجي فضايي در كتابي بنام 
ســپس، در ادامــه كارهــاي انســلين موضــوع اقتصادســنجي مــورد اســتقبال بســياري از 

اي قــرار  هقــطــور كلــي علــوم منط شناســي و بــه متخصصــين اقتصــاد، جغرافيــا، جامعــه
  (Anselin,1988).گرفت

  وابستگي فضايي .1- 5
اي داراي عنصر مكاني روي  هاي نمونه اي است كه در داده مسأله وابستگي فضايي، پديده

وجود داشته باشد، ايـن  iاي مربوط به يك محل مانند كه وقتي مشاهده طوريه ب. دهد مي
تواند بين چندين  وابستگي مي. وابسته استijهاي  مشاهده به مشاهدات ديگر در مكان

را اختيار كند، چـرا  i = 1,…,nتواند هر مقداري از   مي iكه  طوريه دهد ب مشاهده رخ
اي مشاهده شده در يك نقطه از فضا به مقادير مشاهده  هاي نمونه رود داده كه انتظار مي
  )1384، ياكبر(.بر اساس فرمول زير داريم. هاي ديگر وابسته باشد شده در مكان

)2                (Yi = f(yj)          i = 1,…,n      j i  
  

ير صـرفاً عوامـل درون همـان    تـأث تحـت   iبيكاري درمكاني ماننـد   ي بهطور مثال پديده
نيست، بلكه عوامل ديگري تحت عنوان وابستگي فضايي كه ناشـي از مجـاورت    iمنطقه 

اين منطقه با ديگر مناطق است و همچنين بعد فاصله اين منطقـه بـا سـاير منـاطق بـر      
امكـان بـرآورد و    يعمـوم دخالت دارند، كه اقتصادسنجي  iي هبيكاري در منطق ي هپديد

 .گونه عوامل را نخواهد داشت شناسايي اين

                                                  
1 .Anselin 
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  ناهمساني فضايي.2- 5

 يهـا  سطح مكاناصطالح ناهمساني فضايي اشاره به انحراف در روابط بين مشاهدات در 
  :صورت زير هستيم خطي به ي هفرض كنيم داراي يك رابط. فضا دارد يجغرافياي

  
)3                  (Yi = Xii + i  

  
i  آمده در  دست بهبيانگر مشاهداتi = 1, …,n  ،نقطه در فضاxi   نشـانگر بـردار(1k) 

متغير وابسـته در   yiمربوط به آن،iاز متغيرهاي توضيحي همراه با مجموعه پارامترهاي
 ي هبا توجه بـه رابطـ  . مذكور است ي هبيانگر خطاي تصادفي در رابط iiمشاهده يا مكان

اي نشـانگر ميـانگين و    هـاي نمونـه   مذكور هنگام حركت در بين مشـاهدات توزيـع داده  
طور مثال اگـر قيمـت فـروش واحـدهاي مسـكوني را در       به. واريانس ثابتي نخواهند بود

: ي همسكوني را در سـه دسـت  مناطق مختلف يك شهر در نظر بگيريم و قيمت واحدهاي 
گران قيمت، متوسط و ارزان قيمت در نظر داشته باشيم، احتماالً با ايـن واقعيـت روبـرو    

هايي كـه   مثالً خانه. شويم كه سه توزيع مجزا از قيمت واحدهاي مسكوني وجود دارد مي
هـايي كـه داراي    تـر و خانـه   نزديـك  CBD1داراي قيمت پائين هستند به مركـز شـهر   

بنابراين وجـود سـه توزيـع مجـزا بـراي      . هستنددورتر  CBDهاي باال هستند از  قيمت
ماركف كه با حركـت در ميـان مشـاهدات،    -قيمت واحدهاي مسكوني با اين فرض گاس

 2جيسـ يل(.ند، متناقض خواهد بـود اي داراي ميانگين و واريانس ثابت هاي نمونه توزيع داده
  )1380به نقل از عسگري و اكبري 

هاي مكاني در  هايي روبرو هستيم كه جنبه ، معموالً با دادهيتحقيقات يهادركار
پيش از مطرح شدن مسـأله وابسـتگي و ناهمسـاني فضـايي بايـد بـه       . مطرح است ها آن

براي انجام اين موضوع دو منبـع  . هاي مكاني پرداخت تعيين كميت و مقدار عددي جنبه
مختصات كه از طريق طول و عرض  ي هيكي موقعيت در صفح. استاطالعاتي در اختيار 

هـر نقطـه در فضـا را يـا      ي هتوان فاصل شود و بر اين اساس مي جغرافيايي نشان داده مي
 يثابت يا مركـز فاصله هر مشاهده قرار گرفته در هر نقطه را نسبت به نقاط يا مشاهدات 

                                                  
1.Central Business District 
2lesag 
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از هـم   يي كـه هـا  آنترند نسـبت بـه    بنابراين مشاهداتي كه به هم نزديك. محاسبه نمود
ـ . وابستگي فضايي، باالتر باشـند ي ندهكن دورترند، بايد منعكس عبـارت ديگـر وابسـتگي    ه ب

  .يرات آن بين مشاهدات بايد با افزايش فاصله بين مشاهدات، كاهش يابدتأثفضايي و 
 ي كننـده  دومين منبع اطالعات مكاني، مجاورت و همسايگي است كه مـنعكس 

اي مشاهده، نسبت به واحدهاي ديگـري از آن   موقعيت نسبي در فضاي يك واحد منطقه
 ي هآمــده از روي نقشــ دســت بــهمعيــار نزديكــي و مجــاورت بــر اطالعــات . اســتقبيــل 
توان تعيين نمود كـه   مبتني خواهد بود و بر اساس اين اطالعات مي همورد مطالعي جامعه

هستند، يعني داراي مرزهايي هستند كـه بـه هـم    كدام مناطق با هم، همسايه يا مجاور 
 ي هبنابراين با در نظـر گـرفتن وابسـتگي فضـايي واحـدهايي كـه داراي رابطـ       . رسند مي

ها يـا واحـدهايي كـه دورتـر هسـتند بايـد        همسايگي يا مجاورت هستند نسبت به محل
منبـع  كـه ايـن دو    دبايد متـذكر گرديـ  . وابستگي فضايي باالتري را نشان دهند ي درجه

ـ  اطالعات ايجاد موقعيت مكاني، لزوماً متفاوت نيستند و مي جـاي هـم اسـتفاده    ه تواند ب
، ياكبـر (. اند هر چند در برخي از كارهاي تحقيقاتي هر دو در يك مدل وارد شده. شوند

1384(  
  GWRيجغرافياي يروش رگرسيون وزن .5-3

 يخطـ  ونيشوند،رگرس يم فرض ستايا نديفرا كيدر ييفضا يها داده يخط ونيدررگرس
  :استريز صورت به يعموم

n,...,,2,1iX...XXY inini22i110i   4(  
 

  :هستند ثابت هادرفضا مدل گونه نيا يريگ دراندازه پارامترها نيتخم
  

)5   (  YXXX T1T 
  

  
 ونيرگرسـ  چـارچوب  افتـه ي گسـترش GWRييايجغراف يوزن ونيرگرس مدل كه يدرحال
  :راستيز صورت بهGWRياصل ي جوهره. است يعموم

)6    (    n,...,2,1iXv,uv,uy iikiikii0i    



  
 1393نيمه ي  دوم  ، 18ي  ، سال نهم، شمارهاقتصاد كالن  ژوهشنامه يپ........................42

 
  
 وستهيپ يتابعβ k(ui , vi)دهد يم نشان را درفضا نقطه نيامiمختصات(ui , vi)كه ييجا
ــهk (u , v)βاز ــتiدرهرنقطــ ــايمتغxi1,… xipو اســ ــ يرهــ  يحيتوضــ

  .هستندجزخطاεiوiدرنقطه
 ازمراحـل  بااسـتفاده k (ui , vi)βيا منطقه يپارامترها شده داده يها داده مجموعه يبرا

ــداقل ــات حــــــ ــ مربعــــــ ــ يوزنــــــ ــ زده نيتخمــــــ ــوند يمــــــ   .شــــــ
 ازفواصـل  يا وسـته يپ تابع عنوان به(ui , vi)تيدرهرموقعj=1,2,…,nيبراWijيها وزن

  :ديريررادرنظربگيز سيماتر. نديآ يم دست هب يا داده گرنقاطيودiنقاط نيب

)7(    
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  :است شده رحاصليز ي رابطهباهرسطر. است يا منطقه يپارامترها سيس،ماتريماتر نيا

  
)8(        YiWXXiWXi TT 1ˆ 

  
  
 يرهـا يمتغ سيمـاتر X،س  هستند يماتر سطور ي دهنده نشانi=1,2,…,pكه يطور به

 صـورت  به كه است ييفضا يوزنn×nسيماترW(i)و است روابستهيمتغY،است مستقل
  :است ريز

)9(    
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 از سـت ين ثابـت  يوزن سيماتر ،امااست مربعات حداقل زن نيتخم كي) 8( در زن نيتخم
 يا داده ازهرنقطـــه يبـــيتقرWijو شـــده محاســـبهiهرنقطـــه يبراديـــباW(i)رو نيـــا

 نيدرتخمــ يشــتريب وزن يداراiبــه كيــنزد يا داده نقــاط. دهــد يرانشــانمiتيــدرموقع
  .هستنددورتر نقاط به نسبتβ(i)يپارامترها

 وتـابع  يگاووسـ  كرنـل  ن،تـابع يتر متـداول  هسـتندكه  فيـ تعر قابـل  يمتفاوت يوزن توابع
  .نتوابعپرداختهشدهاستيحايدرادامهبهتوض. استbi-squareيوزن
  :برابر است با يگيهمسا نيتر كيدرنزد شده فيتعرbi-squareتابع

)10(    




 

0

bd1W
22

ij
ji

  
 ياداده نقاط يچگال به وابسته يقيباندتطب يپهنا كيكندو يرمييدرفضاتغ كرنل تابع نيا

ــارا ــ هي ــه يم ــ كــه يطــور دهد،ب ــدازه افتني  .,Brundson(اســت درنظــر Nنــهيبه ان

Fotheringham and Charlton,2002(  
  GWRمدل جينتاتصريح و . 6

 GWRحال با توجه به مباني نظري بيان شده در رابطه با اقتصادسنجي فضايي و مدل 
هاي آن، مدل استفاده شده در ايـن تحقيـق بـه صـورت زيـر       به عنوان يكي از زير شاخه

=  : تصريح شده است β ( ) + (i) + (i)GE +  
  :متغيرهاي مدل

HDIi :84و  75هاي  هاي ايران در سال ي انساني براي استان توسعه معرف شاخص.  
GECPi :ي مخارج جاري سرانه به عنوان ابزار سياست مالي در دست دولت  دهنده نشان
  .هاي ايران در استان 84و  75هاي  براي سال
GEIPi :ي مخارج عمراني سرانه به عنـوان ابـزار سياسـت مـالي در دسـت       دهنده نشان

  .هاي ايران در استان 84و  75هاي  سالدولت براي 
ي ميـان   مطرح شده در اين مدل ماتريسي است قطري كه بر مبناي فاصـله  wiماتريس 

افـزار   ها به طور خودكار با توجه بـه طـول و عـرض جغرافيـايي وارد شـده در نـرم       مكان
تـر وزن بيشـتري اختصـاص داده     ي دو مكـان نزديـك   شود كه هرچه فاصله محاسبه مي

  .شود مي
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اول است كه  ي مدل ديگر در نظر گرفته شده مدل خودرگرسيون فضايي مرتبه

هم شامل متغيرهاي توضيحي و هم شامل متغير وابسته به عنوان متغير توضيحي و بـه  
باشد؛ مدل در نظر گرفته شده به صورت  منظور بررسي وابستگي فضايي در طول فضا مي

HDI  :زير است = ρWHDI + αGECP + βGEIP + ε 
  

HDI :84و  75هاي  هاي ايران در سال ي انساني براي استان بردار شاخص توسعه.  
GECP : جاري سرانه به عنوان ابزار سياست مالي در دست دولت بـراي   مخارجماتريس

  .هاي ايران در استان 84و  75هاي  سال
GEIP : عمراني سرانه به عنوان ابزار سياست مالي در دست دولت براي  مخارجماتريس

  .هاي ايران در استان 84و  75هاي  سال
W ي شود كه معموالً ماتريس مجاورت مرتبه عنوان ماتريس وزني فضايي شناخته مي به 

ــارامتر. اول اســت ــته فضــايي  پ ــر وابس ــارامتر WHDIضــريب متغي  و αاســت و پ
مـدل  . اسـت  HDIير متغيرهاي توضيحي بر انحـراف در متغيـر وابسـته   تأثي دهنده نشان

  .شود خودرگرسيون فضايي ناميده مي -مدل مختلط رگرسيون اصطالحاً
ذكر خواهد شد و سپس  ها آنو توضيحات مربوط به  75در ابتدا جداول مربوط به سال 

  :شود پرداخته مي 84به سال 
  :در اولين جدول نتايج مربوط به مدل رگرسيون عمومي آورده شده است

  
  75رگرسيون عمومي مربوط به سال نتايج حاصل از مدل  -شماره ي يك جدول 

GLOBAL REGRESSION PARAMETERS  
T Std Err Estimate  Parameter  
46/13 055/0 735/0  Intercept 

897/0 034/0 299/0  GECP75 

472/2- 357/0 883/0 -  GEIP75 

  هاي محقق يافته:منبع
نشان داده شده است كـه   75نتايج رگرسيون عمومي براي سال ) 1(در جدول 

كه بر اساس ( 299/0برابر با  75برآورد ضرايب مربوط به مخارج جاري سرانه براي سال 
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كه با توجه  است -883/0و براي مخارج عمراني سرانه برابر با ) استمعنادار ن Tي  آماره
 ي صادسـنجي عمـومي ايـن ضـرايب بـراي همـه      به روش تخمين حداقل مربعات در اقت

توانـد در ايـن ضـرايب     اي نمـي  هاي منطقـه  ها لحاظ شده است و در نتيجه تفاوت استان
اي و متفاوت بودن اثرات مخـارج   هاي منطقه لذا براي نشان دادن تفاوت. نشان داده شود

در نظر گرفته شده، براي هر استان رهيافت رگرسيون وزني جغرافيـايي مـورد اسـتفاده    
  . قرار گرفته شده است

نشان  OLSبر مدل  GWRو تاييد برتري مدل  1آزمون تحليل واريانس) 2(در جدول 
  . داده شده است

  75مربوط به سال OLS مدل برGWRمدلي برتر آزمون  - شماره ي دو جدول 
  ANOVA   

F MS DF SS Source 

- - 3 080084/0 OLS residual 

 -  0071/0 70/8  061495/0  GWR 
Improvement 

0582/5 0014/0 30/13 018589/0 GWR Residual 

  هاي محقق يافته:منبع
 MSي آزادي و  درجـه  DFمجمـوع مربعـات باقيمانـده،     SSدر اين جـدول منظـور از   

نيز حاصل تقسـيم   Fي  مقدار آماره. است) DFبر  SSحاصل تقسيم (ميانگين مربعات، 
MS  مربوط بهGWRImprovement  برMS  مربوط بهGWRResidual  اسـت .

بـر   GWRبرتـري مـدل    0582/5بـا مقـداري برابـر   )2(در جـدول   Fبر اساس آزمـون  
نـي جغرافيـايي بـر    پذيرش روش رگرسـيون وز ي ندهكن شود، كه بيان تائيد مي OLSمدل

  . است 75روش حداقل مربعات در سال 
  75مقايسه بين دو مدل مربوط به سال  -شماره ي سه جدول 

 GWR    Global   

AIC 
Coefficient of 
Determination AdjustedR2AIC 

Coefficient of 
Determination AdjustedR2

97/52- 82/0 65/0 64/62- 22/0  11/0  
  محققهاي  يافته:منبع

                                                  
1ANOVA 
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اي بين دو روش رگرسيون وزني جغرافيـايي و رگرسـيون عمـومي     مقايسه) 3(در جدول 

آيد ضريب تعيين و ضريب تعيـين تعـديل    طور كه از نتايج بر مي ن  هما. آورده شده است
و / Global 22و بــراي روش / 65و  82/0بــه ترتيــب معــادل  GWRشــده، در روش 

  . است Globalبه مراتب بهتر از روش  GWRنتايج مربوط به  11/0
  

  75مربوط به سال GWRاي از نتايج خالصه  -شماره ي چهار جدول 
Maximum  Quartile  Median  

Upr 
Lwr 

Quartile  Minimum  Label 

976/0  831/0  744/0  706/0  57/0  Intercept 

438/1  503/0  322/0 -  677/0 -  064/1 -  GECP75 

755/0  238/0 -  896/0 -  532/1 -  657/2 -  GEIP75 

  هاي محقق يافته:منبع
  

نشـان داده  ) 4(در جـدول   GWRاي از تخمين متغيرهاي برآورد شـده توسـط    خالصه
براي مخارج جاري سرانه به ترتيب برابـر بـا    ها آني  انهاند كه حداقل و حداكثر و مي شده
، -896/0، -657/2و بـراي مخــارج عمرانــي سـرانه برابــر بــا    438/1، -322/0، -064/1
ها تخميني جداگانـه بـرآورد شـده كـه در      در اين روش براي تمامي استان. است 755/0

هـا ترسـيم    ها نقشه آيد، كه بر اساس اين تخمين مي دست بهe00 .فايل خروجي با فرمت 
  .اند شده

  75آزمون مونت كارلو مربوط به سال   -جدول شماره ي پنج 
P-value Parameter 

31/0 Intercept 

29/0 GECP75 

21/0 GEIP75 

=***significant at .1% level  
 =**significant at 1% level  
 =*significant at 5% level  

  هاي محقق يافته:منبع
مربوط بـه تغييـرات فضـايي تاييـد شـده در       75آخرين جدول مربوط به سال 

متغيرها بر اساس آزمون مونت كارلو است، در اين آزمون تغييرات فضايي هـيچ كـدام از   
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كـه   اسـت Pمعيار تاييد تغييرات در اين آزمون بر اسـاس مقـدار   . اند متغيرها تاييد نشده
  .داشته باشد 05/0بايد مقدار كمتر از 

  :شود آورده مي 84در اينجا توضيحات جداول مربوط به سال 
 :شود در ابتدا جدول مربوط به رگرسيون عمومي نشان داده مي

  
  84نتايج حاصل از مدل رگرسيون عمومي مربوط به سال   - شماره ي شش جدول

GLOBAL REGRESSION PARAMETERS  
T Std Err Estimate  Parameter  
02/28 026/0 72/0  Intercept 

647/0 025/0 017/0  GECP84 

11/1- 023/0 025/0 -  GEIP84 

  هاي محقق يافته:منبع
آورده شـده كـه بـرآورد     84نتايج رگرسيون عمومي براي سـال  ) 6(در جدول 

و بـراي مخـارج    017/0برابـر بـا    84ضرايب مربوط به مخارج جاري سرانه بـراي سـال   
ي عـدم   دهنـده  مربوط به دو متغير نشان Tي  آماره( است -025/0عمراني سرانه برابر با 

كه با توجه بـه روش تخمـين حـداقل مربعـات در اقتصادسـنجي      ) است ها آنمعناداري 
 .ها لحاظ شده است استان ي عمومي اين ضرايب براي همه

  
  84مربوط به سال OLSبرمدلGWRمدلي برتر آزمون –شماره ي هفت جدول 

ANOVA  
F MS DF SS Source 
- - 3 020416/0  OLS residual 

 -  0017/0  21/8  013582/0 GWR 
Improvement 

0623/4 0004/0 79/16 006834/0  GWR Residual 

  هاي محقق يافته:منبع
در سـال   OLSبر مـدل  GWRبرتري مدل ) 7(در جدول  Fبر اساس آزمون 

 Fي  رهشـود مقـدار آمـا    گونه كه در اين جدول مشاهده مـي  شود، همان نيز تائيد مي 84
پذيرش روش رگرسـيون وزنـي جغرافيـايي بـر روش     ي ندهكن ، كه بياناست 0623/4برابر

  .حداقل مربعات است
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84مقايسه بين دو مدل مربوط به سال  -شماره ي هشت جدول   

 GWR    Global   

AIC 
Coefficient of 
Determination AdjustedR2AIC 

Coefficient of 
Determination AdjustedR2

19/107 - 68/0  46/0  06/113- 05/0  07/0 -  
  هاي محقق يافته:منبع

انجـام   84براي سال  OLSو مدل  GWRاي بين مدل  مقايسه) 8(در جدول 
شود مقدار ضـريب تعيـين و ضـريب     ور كه در اين جدول مشاهده ميط همانشده است 

و بـراي مـدل    46/0و  68/0برابر بـا   GWRدر روش  75تعيين تعديل شده براي سال 
Global  كه برتري مدل  -07/0و  05/0برابر باGWR  بر مدلOLS  استمشخص.  

  84مربوط به سال GWRاي از نتايج خالصه -شماره ي نه جدول 
Maximum  Quartile  Median  

Upr 
Lwr 

Quartile  Minimum  Label 

867/0 811/0 798/0 779/0  682/0  Intercept

074/0 021/0- 047/0- 098/0 -  146/0 -  GECP84

083/0 059/0 013/0- 07/0 -  128/0 -  GEIP84 

  هاي محقق يافته:منبع
اند كه حداقل و حداكثر  هاي متغيرها نشان داده شده اي از تخمين خالصه) 9(در جدول 

و  074/0، -047/0، -146/0براي مخارج جاري سرانه به ترتيب معادل بـا   ها آنو ميانه 
 28(هـا   است براي تمامي اسـتان  083/0، -013/0، -128/0براي مخارج عمراني سرانه 

ها نشـان داده شـده كـه بـر      تخمين e00.در فايل خروجي با فرمت  84در سال ) استان
  .اند ها ترسيم شده ها نقشه اساس اين تخمين
  84آزمون مونت كارلو مربوط به سال   - شماره ي ده ل جدو

P-value Parameter  
33/0 Intercept 

**01/0 GECP84 

*04/0 GEIP84 

=***significant at .1% level  
 =**significant at 1% level  
 =*significant at 5% level  

  هاي محقق يافته:منبع
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تغييرات فضايي تاييد شده در متغيرها بـر  ) 10(در آخرين جدول يعني جدول 
ور كـه مشـخص شـده تغييـرات     ط هماناساس آزمون مونت كارلو نشان داده شده است، 

هاي  بر اساس اين آزمون تاييد شده كه نقشه GEIP84و  GECP84فضايي دو متغير 
  .ترسيم شده و نشان داده شده است GISافزار  اين تغييرات در نرم

تـوان سـهم    با توجه به نتايج حاصل از مـدل رگرسـيون وزنـي جغرافيـايي مـي     
. نشان داد GISافزار  جغرافيايي توسط نرمي  شهضرايب متغيرهاي توضيحي را بر روي نق

بـر اسـاس   438/1تـا   -064/1است در دامنـه  مخارج جاري سرانه كه GECP75متغير
ين متغير بر حسب هر منطقه در حال تغيير است، به عبارت ديگر بر ضريب ا) 4(جدول 

ي انسـاني   بـر روي شـاخص توسـعه   GECP75اساس موقعيت فضايي هر منطقه، متغير
ير مثبـت  تأثيرات متفاوتي دارد، به طوري كه اگر اين متغير در استاني مانند خراسان تأث

ير منفـي و  تـأث هـاي غـرب كشـور     ي انساني دارد، در استان دار بر شاخص توسعه و معني
افزار مربوطه است مالحظه  كه خروجي نرم) 1(ور كه از روي نقشهط هماندار دارد؛  معني
 GECP75ير متغيـر  تأثشويم  گردد هر چه از شرق كشور به غرب كشور نزديك مي مي

هر چند در كل مقـدار ايـن   (در حال تغيير است  438/1به سمت مقدار -064/1از مقدار
  )ير منفي اين متغيردر سطح كل كشور استتأثي ندهده است كه نشان -322/0متغير 

  

   
  HDIير آن بر تأثو چگونگي  GECP75 ضرايب متغير-شماره ي يك ي  نقشه
  HDIير آن بر تأثو چگونگي  GEIP75  ضرايب متغير- شماره ي دو  ي نقشه
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      HDIير آن برتأثو چگونگي GECP84ضرايب متغير -شماره ي سهي  شهنق
  HDIير آن بر تأثو چگونگي  GEIP84 ضرايب متغير-شماره ي چهار ي  شهنق   

تـا   -657/2اسـت در دامنـه   هـاي عمرانـي سـرانه     هزينـه كه  GEIP75متغير
ضريب اين متغير بر حسب هر منطقه در حال تغييـر اسـت،   ) 4(بر اساس جدول 755/0
گـردد هـر    بوطه است مالحظه مـي افزار مر كه خروجي نرم) 2(طور كه از روي نقشه همان

از  GEIP75ير متغيــر تــأثشــويم  چــه از شــرق كشــور بــه غــرب كشــور نزديــك مــي 
هر چنـد در كـل مقـدار ايـن     (در حال تغيير است  755/0به سمت مقدار -657/2مقدار

  )ير منفي اين متغيردر سطح كل كشور استتأثي ندهده است كه نشان -895/0متغير 
دار شـدن   از مدل رگرسيون وزني جغرافيـايي و معنـي  با توجه به نتايج حاصل 

جغرافيـايي  ي  شهتوان سهم ضرايب متغيرهاي توضيحي را بر روي نق تغييرات فضايي مي
اسـت در  هاي جاري سـرانه   هزينهكه  GECP84متغير. نشان داد GISافزار  توسط نرم

نطقـه در  ضريب اين متغير بر حسب هـر م ) 8(بر اساس جدول 074/0تا  -146/0دامنه 
  افزار مربوطه است  كه خروجي نرم) 3(ي  شهور كه از روي نقط همانحال تغيير است، 

ير تـأث شـويم   گردد هر چه از شرق كشور به غرب كشور نزديك مي مالحظه مي
هر چند (در حال تغيير است  074/0به سمت مقدار -146/0از مقدار GECP84متغير 

ير منفي ايـن متغيـردر سـطح    تأثي ندهده نشاناست كه  -047/0در كل مقدار اين متغير 
  )كل كشور است
تـا   -128/0اسـت در دامنـه   هـاي عمرانـي سـرانه     هزينـه كه  GEIP84متغير

ضريب اين متغير بر حسب هر منطقه در حال تغييـر اسـت،   ) 9(بر اساس جدول 083/0
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گـردد هـر    افزار مربوطه است مالحظه مـي  كه خروجي نرم) 4(طور كه از روي نقشه همان
از  GEIP84ير متغيــر تــأثشــويم  چــه از شــرق كشــور بــه غــرب كشــور نزديــك مــي 

هر چنـد در كـل مقـدار ايـن     (در حال تغيير است  083/0به سمت مقدار -128/0مقدار
اين  )در سطح كل كشور استير منفي اين متغيرتأثي ندهده است كه نشان -013/0متغير 

موضوع در واقع تغييرات فضايي است كه مدل رگرسيون وزني جغرافيايي قابليـت نشـان   
  .افزار دارد دادن را به كمك نرم

  هاي تشخيصي در مدل فضايي آزمون .6-1
طور كه پيش از اين در فصل سوم نيز اشاره شد، براي بررسي وجود و يـا   همان

نتايج . شود ي موران استفاده مي از آزموني تحت عنوان آمارهعدم وجود وابستگي فضايي 
بـراي سـال   ) 12(و در جدول  75براي سال ) 11(ي مورد نظر در جدول  مربوط به آماره

ضـريب خودهمبسـتگي   ) اما نه برابـر (در واقع اين آماره شبيه . نشان داده شده است 84
دهد كه ساختار  ي كلي است و به ما اين اجازه را نمي يك آماره Iي موران  اما آماره. است

اي خودهمبستگي فضايي براي متغيرها را بررسي نمـاييم، بنـابراين بـراي كشـف      منطقه
  .توزيع فضايي متغيرها استفاده از نمودار پراكنش موران مفيد خواهد بود

  75ي در سال ي انسان نتايج برآورد براي شاخص توسعه - ماره ي يازدهشجدول 
Prob Moran’s I   ضريبMoran’s I  

39/0  86/0  17/0  
  GeoDataافزار  محاسبات تحقيق به كمك نرم: منبع

معنـادار  ) 17/0(اين ضـريب يعنـي    )86/0(با توجه به ضريب معناداري موران 
  .دار نيست معني 75انساني در سال  ي لذا تعامالت فضايي براي شاخص توسعه نيست؛

تعامالت فضايي براي شـاخص  ) 62/2(موران ي  رهدار بودن آما معنيبا توجه به 
بر اساس نتايج .است 26/0ب برابر با ين ضريدار و ا معني 1384ي انساني در سال  توسعه

  .شود آزمون ضريب الگرانژ مدل تأخير فضايي براي بررسي اثرات فضايي انتخاب مي
  84ي انساني در سال  توسعهنتايج برآورد براي شاخص  -شماره ي دوازده جدول 

Prob Moran’s I   ضريبMoran’s I  
00/0 62/2  26/0  

  GeoDataافزار  محاسبات تحقيق به كمك نرم: منبع
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نمودارپراكنش موران به منظور درك چگونگي توزيـع جغرافيـايي متغيرهـا بـا     

 ايـن نمـودار  . ارائه شده اسـت  1993توجه به همسايگي و مجاورتتوسط انسلين در سال 
در ايـن نمـودار مقـادير    . شـود  براي نمايش وابستگي فضايي متغير مورد نظر استفاده مي

ي همان متغيـر   ي متغير مورد نظر، در مقابل تأخير فضايي استاندارد شده استاندارد شده
ير فضايي، ميانگين وزني متغيـر در منـاطق مجـاور هـر منطقـه      تأخ. شود نشان داده مي

بنابراين، نمودار پراكنش . آيد ميدست  بهWهاي آن از ماتريس مجاورت  باشد كه وزن مي
موران، هر منطقه را با توجه به وضعيت متغير مورد نظـر در آن منطقـه و نيـز وضـعيت     

  .دهد متغير در مناطق مجاور نشان مي

  
  

   75مربوط به سال HDIنمودار پراكنش موران براي  -ي يك شماره شكل 
  1375در سال،HDIتغييرات توزيع فضايي  -شماره ي پنج ي  شهنق

  Geodataافزار  محاسبات تحقيق با استفاده از نرم: منبع
ي فضايي بين هر اسـتان و   ي چهار نوع رابطه دهنده چهار ربع اين نمودار، نشان

ي انسـاني بـاال در    هاي با توسـعه  استان HHي  اول يا منطقهدر ربع . استهمسايگانش 
 LHي  هايي با مقادير باالي اين متغيـر قـرار دارنـد، در ربـع دوم يـا منطقـه       كنار استان

ي انساني پايين در كنار كشورهايي با مقادير باالي اين شاخص قـرار   هاي با توسعه استان
ي انسـاني پـايين در كنـار     هاي بـا توسـعه   استان LLي  اند، در ربع سوم يا منطقه گرفته

ي  هاي با توسـعه  استانHLي  اند، و در نهايت در ربع چهارم يا منطقه يكديگر قرار گرفته
بدين ترتيب، ربـع  . اند ي انساني پايين احاطه شده انساني باال توسط همسايگاني با توسعه
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ي  دهنـده  ي دوم و چهـارم، نشـان  ها اول و سوم بيانگر وابستگي فضايي مثبت بوده، و ربع
  .هستندوابستگي فضايي منفي براي متغير مورد نظر 

 
 

    84مربوط به سال HDIنمودار پراكنش موران براي  -شماره ي دو شكل 
  1384در سال،HDIتغييرات توزيع فضايي -شماره ي شش  ي شهنق

  Geodataافزار  محاسبات تحقيق با استفاده از نرم: منبع
ي موران و نمودار پـراكنش آن، مؤيـد وجـود وابسـتگي      كه آماره با توجه با اين

، الزم است كه هستند 84ي انساني در سال  فضايي در مشاهدات مربوط به متغير توسعه
براي تعيـين  . نوع مدل فضايي مناسب، براي درنظرگرفتن تعامالت فضايي مشخص شود

براي مدل تأخير فضايي و مدل خطاي فضـايي   1ضريب الگرانژ  نوع مدل فضايي از آزمون
دار باشد، مدلي كه  شود، و چنانچه ضريب الگرانژ مربوط به هر دو مدل معني استفاده مي

بدين . شود ي برخوردار است به عنوان مدل مناسب، برگزيده ميتر گاز ضريب الگرانژ بزر
 ريتـأخ سـت، مـدل   خالصـه شـده ا  ) 13(ترتيب، با توجه به نتايج برآورد كه در جـدول  

در ادامـه  .شـود  به عنوان مدل مناسب براي پژوهش حاضر برگزيده مـي  (SAR)فضايي 
هـاي اقتصادسـنجي فضـايي     ها به روش معمول و با استفاده از تكنيك نتايج برآورد مدل

  .گردد ارائه مي
  

   

                                                  
1.LM Error & LM Lag 
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  نتايج آزمون ضريب الگرانژ براي تشخيص نوع مدل فضايي -شماره ي سيزده جدول 

 LM Lagآزمون  LM Errorآزمون 

Value= 66/3  Value= 14/4  
Prob= 06/0Prob= 04/0  

  Geodataافزار  حاسبات تحقيق با استفاده از نرم0020م: منبع
ي انسـاني نشـان داده    براي شـاخص توسـعه   SARير فضايي تأخنتايج ) 14(در جدول 
  .شده است

  
ي  براي شاخص توسعه (SAR)فضايي يرتأخبرآورد مدل  -شماره ي چهارده  جدول

  84انساني در سال 
 t Probي  رهآما  ضريب متغيرهاي مستقل

  02/0  43/2  49/0 ير فضاييتأخمتغير
دولت در ساليانهمخارج جاري سر

84  01/0  44/0  66/0  

دولت در ساليانهمخارج عمراني سر
84  018/0 -  95/0 -  34/0  

* R2= 22/0  * 
  Geodataافزار  از نرممحاسبات تحقيق با استفاده : منبع

  نتايج. 7
ها و مسـتدالت كـافي    آزمون ي هاي گذشته و ارايه با توجه به مطالب بيان شده در فصل

  :توان به نتايج زير پي برد مي
هـا و   برتري اقتصادسنجي فضايي بر اقتصادسنجي عمومي به دليل مكانمند بودن داده -

اي از اقتصادسنجي فضـايي   زيرشاخهبرتري تكنيك رگرسيون وزني جغرافيايي به عنوان 
 .OLSبر 
هـا در ايـن مطالعـه وابسـتگي      همانگونه كه بيان شـد بـه دليـل مكانمنـد بـودن داده      -

 .تاييد گرديد SARموران و آزمون ي  رهآما به كمك ها آنفضاييبين 
تغييـرات فضـايي    GWRافـزار   بر اساس آزمـون مونـت كـارلو انجـام گرفتـه در نـرم       -

 .دار شده است معني 84ي انساني در ايران براي سال  مالي بر توسعههاي  سياست
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در مناطق مختلف كشـور بـر    مخارج دولتيرات تأثآمده، دامنه  دست بهبر اساس نتايج  -
) -064/1و438/1(ي  هـاي جـاري در بـازه    ، تغييرات هزينـه 75حسب استان براي سال 

در حال تغييـر اسـت كـه    ) -657/2و755/0(ي  اي عمراني براي اين سال در بازهه هزينه
. هاي ايران است ي انساني در استان هاي مالي بر توسعه يرات متفاوت سياستتأثدليلي بر 

هـاي جـاري و    مربـوط بـه هزينـه   ) -146/0و074/0(اين تغييرات در بازه  84براي سال 
 .اي عمراني استه مربوط به هزينه) -128/0و083/0(ي  بازه

يرات اعتبـارات جـاري را   تأثآمده كاهش  دست بههاي  توان از نقشه به راحتي مي
يرات تـأث ، افـزايش  84و  75هـاي   هـاي غربـي بـراي سـال     هاي شرقي به استان از استان

 84و  75هـاي   هـاي غربـي بـراي سـال     هاي شرقي به استان اعتبارت عمراني را از استان
  .تشخيص داد

ر يـ ده در جـداول بـراي دو متغ  رات نشـان داده شـ  ييـ تغ ي با توجـه بـه دامنـه   
هـاي   نـه ير نمود كه هم در مورد هزيتوان تفس هاي عمراني مي نهيهاي جاري و هز نهيهز

ن يم و همچنـ يسـت يهاي مختلف ما شاهد اثرات صرفا مثبـت ن  جاري و عمراني در استان
ن يايـ  ندهده رها نشانيع و سازمان متغيكه توز به طوري ؛ميستيز نيزان اثر نيك ميشاهد 

هاي  نهيبه صورت متفاوت از نقش دولت در قالب هزمختلف  هاي ت است كه استانيواقع
اد كـه  يـ اند، برخي مثبت، برخي منفي، برخي كم و برخي ز رفتهير پذيتأثجاري وعمراني 

 84و  75هـاي   هاي گوناگون بـراي سـال   در نقشه GISهاي  سعي شده است با خروجي
هـاي   ز در جهـت يـ رات نيتـأث ي يش فضـا يـ آرا ي نحوهده شود و ير كشيج به تصوين نتايا

  .ي نشان داده شوديايمختلف جغراف
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