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چکیده
سازمان همکاری اسالمی در سال  1791تشکیل شده و شامل  79کشور اسالمی میباشد .از
جمله مهمترین اهداف این ساازمان تووی و ستتر مااسبا سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و
ایجاد بازار مشااترب بین کشااورهای اسااالمی میباشااد .با توجه به این مورد شاااید تشااکیل
ماطوه پولی بین کشااورهای اسااالمی بتواند نها را در حصااول به اهداف این سااازمان یاری
رسااند .لاا هدف از این مطالهه بررسای امکان تشکیل ماطوه بهیاه پولی در بین کشورهای
اسااالمی میباشااد .به ابار دیگر این مطالهه با اساات اده از تکایش وشااهبادی فازی و
وشااهبادی ساااتی و بر اسااای مهیارهای ماطوه بهیاه پولی ،درجه تشااابه اقتصااادی بین
کشاورهای اساالمی را بررسای کرده اس  .بر اسای نتایا حا ل ،از بین کشورهای اسالمی
کشاورهای اواو اتدادیه اقتصادی ارا از درجه تشابه باییی بر وردار میباشاد .همچاین
زیرسروهی از سروه کشاورهای اواو اکو نیز از درجه تشابه باییی بر وردار میباشاد .به این
ترتیب اسر کشاااورهای اساااالمی به وااارور و اهمی همگرایی پولی بین ود پی برده و
جدی کافی در ایجاد این همگرایی را داشاته باشاد نگاه میتواناد اتدادیه پولی کشورهای
اساالمی را با ورود کشاورهای اواو اتدادیه اقتصاادی ارا شاارو کرده و سایر کشورهای
اسالمی را تشویق به انجام ا الحا اقتصادی یزم کرده و نها هم میتواناد به ترتیب و در
طی زمان وارد اتدادیه پولی شوند.
واژههای کلیدی :ماطوه بهیاه پولی ،کشورهای اسالمی ،وشهبادی.
طبقهبندی .O57 ،F15 ،E52 ،C38 :JEL
 1مواله حاور متتخرج از رساله دکترای نویتاده اول در دانشگاه تبریز اس .
 نویتاده متئول مکاتبا
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 -1مقدمه
با ارائه نظریه ماطوه بهیاه پولی )OCA( 1توساام ماندل 0در سااال ،1791ایجاد اتدادیه
پولی مشاترب در مااطق مختل دنیا مطر شااد و پشوهشااگران مطالها وساایهی را در
زمیاه امکان ساجی تشکیل ماطوه بهیاه پولی انجام دادند .در این میان کشورهای اوو
اتداادیاه یورو پا از حدود  12ساااال تدویق و بررسااای و الیردم وجود بر ی موان
سایاسای ،موفق به تشکیل اتدادیه پولی مشترب با پول واحد یورو در سال 1777شدند.
موفوی نتبی این اتدادیه در زمیاههای سیاسی و اقتصادی هماکاون نیز توجه بتیاری
از کشاااورها را به پیاده کردن ناین نظام پولی واحدی مهطوف کرده اسااا  .ایده ایجاد
اتدادیه پولی مشاترب در کشاورهای اساالمی نیز همواره مورد توجه بتیاری از رهبران
کشاورهای اساالمی قرار سرفته اسا  .9بر اساای اسااسااامه تشاکیل سازمان همکاری
اسااالمی ( ، 1(OICایجاد بازار مشااترب اسااالمی بین این کشااورها از اهداف مهم نها
میبااشاااد .7همچاین از جمله برنامههای مهم مطر شاااده در برنامهی ده سااااله این
سااازمان ،ارتواء و تووی همکاریهای اقتصااادی و تجاری بین کشااورهای اوااو ،اجرای
طر کمتااش ( ) 9COMCECبرای توسااهه و تدکیم مااساابا تجاری و اقتصااادی بین
کشااورهای اوااو سااازمان همکاری اسااالمی ،تووی تجار درون سروهی بین ااوااای
ساااازمان و ایجاد یش ماطوه تجار زاد برای دساااتیابی به ساااطز باییی از همگرایی
اقتصادی بین کشورها میباشد .در این میان تشکیل اتدادیه پولی بین کشورهای اسالمی
ود ،ارتباطا
میتواند بهاوان یش راه حل مشترب بین این کشورها در سطو مختل
اقتصادی و تجاری میان کشورهای این ماطوه و همچاین سایر کشورهای دنیا را تتهیل
و تتری نموده و نها را در رسیدن به اهداف ود یاری رساند .همچاین نگاهی به اووا
کاونی کشااورهای اسااالمی نشاااندهاده ن اس ا که ادم اتداد و همبتااتگی بین این
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Optimum Currency Area
Mundell
 3بطور مثال ایده ایجاد دیاار اسالمی برای اولین بار توسم کشور مالزی درسال  0229در دهمین اجالی سران
کشورهای اوو سازمان کا رانا اسالمی مطر شد .همچاین اسالم سرایان ترکیه نیز از مبلغان ا لی این طر
هتتاد.
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Organization of Islamic Cooperation
 5برای کتب اطالاا بیشتر در مورد اهداف سازمان  OICبه اساساامه این سازمان در سای www.oic.org
مراجهه نمائید.
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Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the
Islamic Conference
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کشاورها ،قدر سایاسی و اقتصادی این کشورها را توهی نموده اس  .به نظر میرسد
همگرایی اساالمی در قالب یش اتدادیه پولی بتواند نوش اساسی در قدر یابی متلمانان
و افزایش توان اقتصاادی نان داشاته باشد .طبق تجربه کشورهای اوو اتدادیه یورو ،از
بهد سایاسای نیز تشکیل ناین اتدادی در موابل ن وذ قدر های ارجی در کشورهای
اساالمی پراهمی میباشاد .االوه بر این ،اکثر کشاورهای اسالمی در مهامال تجاری و
مبادی اقتصاادی ود از دیر و ساایر ارزهای رایا بهره میسیرند که نوسانا این ارزها
کشاورها را با مشاکال اقتصاادی فراوانی رو به رو کرده اسا  .است اده از پول مشترب
میان کشاورهای اساالمی میتواند از سالطه مالی دیر بکاهد و اقتصاد این کشورها کمتر
تد تأثیر سایاسا های اقتصادی مریکا و اتدادیه اروپا قرار سیرد .هدف از این مطالهه
نیز ارزیابی امکان تشاکیل ماطوه بهیاه پولی در کشاورهای اساالمی میباشد .مهمترین
نو وری این مطالهه اسات اده از دو نو مت او وشهبادی فازی و وشهبادی ساتی در
امکاانسااااجی تشاااکیل ماطوه بهیاه پولی بین کشاااورهای اساااالمی و انجام تدلیل
حتااسای های مربوطه به ماظور بررسی استدکام نتایا میباشد .در این تدویق پا از
ارائه مودمه در بخش اول ،مروری بر ادبیا موووای در بخش دوم ارائه شده اس  .مدل
و رو شاااسای تدویق در بخش سوم مورد بررسی قرار سرفته و نتایا حا ل از تخمین
مادل در بخش نهاارم سزار شاااده اسااا  .در پایان در بخش پاجم نتیجهسیری این
مطالهه ارائه شده اس .

 -2ادبیات موضوع
ماندل ( ،)1791مش کیاون )1799( 1و کائن )1797( 0از جمله نظریهپردازان اقتصادی
بودند که م هوم ماطوه بهیاه پولی را برای اولین بار مطر نمودند .کشورهای اوو یش
ماطوه بهیاه پولی متههد میشوند تا ارز پول ملیشان را در موابل پول کشورهای اوو
ثاب نگه داشته ولی در این حال میتواناد بطور مشترب و همزمان ارز پولهای
رایاشان را در موابل پولهای کشورهای دیراوو تغییر دهاد .تشکیل اتدادیه پولی ماجر
به کاهش هزیاههای مبادیتی و کاهش ریتش ناشی از نااطمیاانی نرخ ارز شده و حجم
تجار دوجانبه بین کشورها و انتوال سرمایههای متتویم ارجی بین نها را افزایش
میدهد (دیسرو.)1779 ،9
1

McKinon
Kenen
3
De Grauwe
2

1

بررسی امکان تشکیل ماطوه بهیاه پولی در کشورهای اوو سازمان...

مونگلی )0220( 1مراحل تکامل نظریه ماطوه بهیاه پولی را در نهار مرحله ،به شر زیر
دسته بادی کرده اس  :در مرحله اول (اوایل دهه  1792تا ابتدای دهه  )1792نظریه
پردازانی همچون ماندل ،مش کیاون و کائن به بررسی هزیاه و فایده نظامهای نرخ ارز
ثاب و شااور پردا ته و نظریا نان در موابل نظر میلتون فریدمن )1779( 0قرار داش .
فریدمن نظام نرخ ارز شااور را بهترین ابزار برای موابله با شوبهای ارجی میدانت .
در موابل ،ماندل این سوال را مطر کرد که یا تمام پولهای ملی میتواناد برای موابله
با بدران ها شااور شوند یا یش ماطوه پولی واحد اولوی دارد؟ اسر ماطوه پولی واحد
اولوی دارد ،نگاه قلمرو بهیاه برای این ماطوه پولی کجاس ؟ لاا در این دوره نظریه
پردازان به تهیین مهیارهای ماطوه بهیاه پولی پردا تاد .مرحله دوم تکامل نظریه ماطوه
بهیاه پولی (دهه  )1792مربوط به دوره تل یق میباشد .در این دوره کوردن،)1790( 9
ماندل ( )1799و ایشی یاما )1797( 1به تل یق مهیارهای ماطوه بهیاه پولی پردا ته و
نها را در ارتباط با یکدیگر ت تیر و توویز دادند .در این دوره مهیار شباه شوبهای
اقتصادی بین کشورها نیز به سایر مهیارهای ماطوه بهیاه پولی افزوده شد .در دوره سوم
(دهه  1712تا ابتدای دهه  )1772نظریه پردازانی همچون فرانکل و رز )1771( 7به
ا ی درونزا بودن مهیارهای ماطوه بهیاه پولی اشاره کردند .بر اسای نظریا قبلی،
برای ایاکه کشورها بتواناد وارد یش اتدادیه پولی مشترب شوند ،ابتدا باید مهیارهای
ماطوه بهیاه پولی را دارا بودند .این در حالیت که بر اسای نظر فرانکل و رز (،)1771
این مهیارها درونزا میباشاد .یهای اسر کشورها ابتدا وارد یش اتدادیه پولی مشترب شوند
نگاه مهیارهای ماکور ود به ود به وجود واهاد مد .دوره نهارم دوره مطالها
تجربی اس که در طی بیت سال ا یر نظریه پردازان به املیاتی کردن نظریه ماطوه
بهیاه پولی میپردازند .در این دوره اکثر مدووین با توسل به تکایشهای اقتصادساجی
به امکانساجی تشکیل ماطوه بهیاه پولی در مااطق مختل دنیا میپردازند.
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از جمله این مطالها میتوان به مطالها بالنچارد و کو  ،)1717( 1بایومی و
( ،)1779لی و همکاران ،)0220( 9هن و همکاران ،)0227( 1لی ( ،)0211لی و ازلی7
( )0210و کوهارد )0219( 9اشاره کرد .از جمله مهمترین تکایشهای اقتصادساجی در
جه امکانساجی تشکیل ماطوههای بهیاه پولی ،است اده از تکایشهای وشهبادی
میباشد که این مطالهه نیز با است اده از تکایش وشهبادی به امکانساجی تشکیل
ور
ماطوه بهیاه پولی در کشورهای اسالمی میپردازد .از جمله مهمترین مطالها
سرفته در این زمیاه به شر زیر میباشاد:
وشهبادی فازی به بررسی
 کوور و کوپ  )0227( 9در مطالههای با است اده از روبهیاه بودن ماطوه پولی در بین کشورهای جاوا درای بزرگ فریوا  1پردا تهاند .نتایا
حا ل نشان دهاده ن اس که کشورهای سامبیا ،داا و سیارالئون باید وارد اتدادیه
اقتصادی و پولی درا فریوا ) 7(WAEMUشوند بطوریکه هتته اولیه ن کشورهای اوو
اتدادیه اقتصادی و پولی درا فریوا میباشاد .همچاین سروه کشورهای اوو ماطوه
پولی درا فریوا ( 12) WAMZشرایم یزم برای است اده از پول مشترب را دارا میباشاد.
 کورشی و تیتانگاریدز  )0229( 11با است اده از تکایش وشهبادی ،به امکانساجیتشکیل ماطوه بهیاه پولی در درا فریوا ،ماطوه پولی درا فریوا و اتدادیه اقتصادی
کشورهای درا فریوا پردا تهاند .نتایا حا ل حکای از وجود ادم تشابه در سا تارهای
اقتصادی کشورهای ماطوه پولی درا فریوا دارند .همچاین هاگامی که کشورهای درا
فریوا و مرکز فریوا با هم در نظر سرفته میشوند ،نگاه کشورهای متتهمره فرانته در
درا فریوا همگرایی وبی از ود نشان میدهاد .همچاین همگرایی مااسبی بین
کشورهای فریوای مرکزی و کشورهای ماطوه پولی درا فریوا وجود دارد.
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وشهبادی فازی به بررسی
 کوو و کرولی )0212( 1در مطالههای با است اده از روتشکیل ماطوه بهیاه پولی در کشورهای شرق سیا پردا تهاند .نتایا حا ل نشاندهاده
ن اس که درجه همگرایی در این کشورها پا از بدران سیایی  1771-1779بهبود
یافته و این کشورها شرایم یزم برای تشکیل ماطوه بهیاه پولی را دارا میباشاد.
 نتانی و پارتیتیوی ( )0212به مطالهه امکان تشکیل ماطوه بهیاه پولی در اتدادیهکشورهای جاوا شرق سیا پردا تهاند .نتایا حا ل از وشه بادی فازی نشاندهاده
ن اس که پول ملی ساگاپور از ثبا بیشتری بر وردار بوده اس  .همچاین اتدادیه
پولی بین کشورهای ماکور ابتدا باید با ورود کشورهای مالزی و ساگاپور داز شده و سپا
کشورهای ژاپن ،تایلاد ،کرهجاوبی و نین وارد اتدادیه ماکور شوند .کشور اندونزی رین
کشوری اس که میتواند پا از انجام ا الحا اقتصادی وارد این اتدادیه شود.
وشهبادی فازی به
 مون ور  0و همکاران ( )0211در مطالههای با است اده از روبررسی وجود همگرایی واقهی در تولیدنا الص دا لی سرانه هر کارسر در بین کشورهای
اوو اتدادیه پولی یورو پرا تهاند .نتایا حا ل از وشهبادی نشان دهاده وجود دو
وشه مت او از کشورهای اوو یورو بوده که در بین ن دو وشه نرخ رشد اقتصادی
بین کشورهای اوو اتدادیه یورو واسرا بوده و به سم نوطه تهادل9مت او از هم همگرا
هتتاد.
 ایراس و لوپز )5102( 1در مطالعهای با استتتدهادز ال الیورید های خوشتتتهبندی ستتتند و یالی به بررستتت ه یرایساخداری بین کشورهای عضو اتحادیه پول یورو پرداخدهاند .بر اساس ندایج حاصل ال خوشهبندی ،کشورهای عضو
اتحادیه یورو به دو خوشته ددااانه تسیتی شتدزاند که بر استاس این خوشتهبندی کشورهای یونان ،ایدالیا ،پرتغال و
اسپانیا در یک خوشه مشدرک قرار م ایرند .این امر نشاندهندز آنیت که این اروز کشورها دارای اقدصادی مشابه
و ه یرا بودز و ساخدارهای اقدصادی آنها با بسیه کشورهای عضو اتحادیه یورو مدهاوت م باشد.

 یکی از مطالها دا لی ور سرفته در این زمیاه مطالهه بیابانی و همکاران)1971( 7میباشد .ن ها در این مطالهه به بررسی امکان ساجی تشکیل ماطوه بهیاه پولی در
کشورهای اوو سازمان اکو با است اده از یش الگوریتم وشهبادی فازی نتب به مرکز
پردا تهاند .نتایا حا ل نشاندهاده ن اس که کشورهای اوو اکو از همگرایی کامل
1

Quah and Crowley
Monfort
3
Steady States
4
Irac and Lopez
5
)Biabani (2012
2
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در مهیارهای نظریه بهیاه پولی بر وردار نبوده و تشکیل اتدادیه پولی بین این کشورها
هزیاهبر واهد بود.
وشهبادی فازی به بررسی همگرایی
 در شیده و جالئی )1977( 1با است اده از رودر مهیارهای تشکیل ماطوه بهیاه پولی بین ایران و کشورهای اوو سروه شانگهای و
امکان تشکیل ماطوه بهیاه پولی بین نها پردا تهاند .بر اسای نتایا این مطالهه،
هیچگونه همگرایی در مهیارهای ماطوه بهیاه پولی بین کشورهای مزبور مشاهده نمیشود
و کشور ایران حتی در بلادمد نمیتواند وارد اتداد پولی با کشورهای سروه شانگهای
سردد.

 -3مدل و روششناسی
وشهبادی یکی از ابزارهای دادهکاوی اس که به استخراج دستههایی با حداکثر شباه
بین ااا ر دا ل دسته و حداقل شباه با ااا ر سایر دسته ها میپردازد .به ابارتی،
تدلیل وشهبادی روشی اس که در ن دادههای نادمتغیره را میتوان در میان سروهها
و وشههای مختل سازماندهی کرد به طوریکه دادههای همگن در یش سروه یکتان
قرار سرفته و دادههای ناهمگن در سروههای مجزا قرار میسیرند .0با است اده از تکایش
وشهبادی میتوان کشورهای مختل را بر اسای تشابه و ادم تشابهشان از نظر
مهیارهای ماطوه بهیاه پولی وشهبادی کرد و کشورهایی که از درجه تشابه باییی
بر وردار هتتاد و از نظر مهیارهای ماطوه بهیاه پولی شباه های زیادی دارند در یش
سروه یا وشه قرار سرفته و بویه کشورها نیز بر اسای درجه تشابهشان در وشههای
مجزای دیگری قرار سیرند .از جمله مهمترین مهیارهای ماطوه بهیاه پولی که در تجزیه-
وتدلیل وشهبادی برای اندازهسیری تشابه بین کشورها مورد تاکید قرار میسیرند،
ابارتاد از:
 همگرایی تجارت درونگروهی :9بر اسای تئوری ماندل ( )1791ایجاد ماطوه بهیاهپولی بین کشورهایی که تجار دوجانبه فراوانی دارند ،ما ه اقتصادی فراوانی واهد
داش  .زیرا است اده از یش واحد پولی مشترب هزیاههای مبادله را بشد کاهش داده و
نااطمیاانی ناشی از نوسانا نرخ ارز را در مبادی تجاری از بین واهد برد .بر اسای

1

)Derakhshideh and Jalaee (2016
 2برای شاایی بیشتر با مدلهای وشه بادی به مطالهه سیده زهره کیا ( )1979مراجهه شود.
3
Regional Trade Integration

1
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مطالهه بایومی و ایچیاگرین )1779( 1کشورهای اروپایی شاهد افزایش نشمگیری در
حجم تجار دوجانبه بودهاند و این امر شرایم را برای ورود این کشورها به اتدادیه پولی
یورو بتیار مادهتر کرد (کوور و کوپ .)0227 ،
 همزمانی سیکلهای تجاری :بر اسا ی نظریه ماطوه بهیاه پولی ،اسر سیکلهایتجاری بین کشورها متوارن و همزمان باشد و کشورها واکاش یکتانی به شوبهای وارد
الص بیشتری واهاد برد.
شده نشان دهاد ،نگاه نها از تشکیل یش اتدادیه پولی ن
زیرا کشورها میتواناد در ناین شرایطی از سیاس های مشترکی برای موابله با این
شوبها است اده کااد.
 -نرخ تورم :اسر مشابه

حداکثری میان نرخهای تورم کشورهای اوو وجود داشته

باشد ت اول نرخهای تورم کاهش واهد یاف  ،نگاه تثبی نرخهای ارز اسمی این
کشورها به یکدیگر و تشکیل یش اتدادیه پولی میان نها سان میباشد .تشکیل یش
اتدادیه پولی در نهای ماجر به یکی شدن و کاهش نرخهای تورم کشورهای اوو می
شود ،درنتیجه هرنه نرخهای تورم کشورها از قبل بیشتر به یکدیگر نزدیکتر باشاد در
مراحل بهدی همگرایی بهتری واهاد یاف .
 درجه باز بودن تجاری :هرنه درجه بازبودن اقتصاد بیشتر باشد نوسانا در قیم -های بین المللی کایهای تجاری بیشتر به هزیاههای زندسی دا لی ماتول میشود.

همچاین ،کاهش ارز پول با سرا بیشتری به قیم کایهای تجاری و هزیاههای
زندسی ماتول میشود و تأثیرا نا واسته ن را اثی میکاد .در نتیجه ،نرخ ارز اسمی
به ااوان یش ابزار تهدیل برای یش اقتصاد باز کونش نادان م ید نخواهد بود .در این
راستا ،اتداد تجاری بااث کاهش احتمال شوبهای نامتوارن واهد شد و انتوال هرسونه
شوکی را تووی واهد نمود.
 درجه گوناگونی تولید (سهم بخش اولیه اقتصاد در تولید ناخالص داخلی) :درجهسوناسونی تولید نشاندهادهی ت او سا تارهای اهتی کشورها میباشد .هر نه تولید
کایها ،در کشورهای اوو یش اتدادیهی پولی از تاو و سوناسونی بیشتری بر وردار
باشاد ،نگاه اثر شوبهای ما ی اقتصادی بر اای تولیدی کشور کمتر واهد بود و
اقتصاد استوالل بیشتری در موابل ا تالی ارجی واهد داش  .به ابارتی یش اقتصاد
با تاو بایی مدصوی  ،هاگام ر داد شوبهای جهانی ،بینیاز از تغییر دائمی نرخ ارز
Bayoumi and Eichengreen

1
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اسمی واهد شد .نرا که این کشور ستترهی وسیهی از کایهای سوناسون را ادر میکاد
و ناانچه تواوای جهانی برای بر ی کایهای ادراتی ن کاهش یابد ،تاثیر ناین شوکی
نمیتواند بر اشتغال تاثیرساار باشد و نیروی کار و سرمایه بیکار شده ناشی از شوبهای
ما ی جهانی بزودی در بین این کشورها جاا واهاد شد (امکادا ; 0221 ،کائن،
.)1797
 -تغییرات نرخ ارز واقعی :تغییرا نرخ ارز واقهی شا ص مااسبی اس

که از طریق

ن میتوان به همزمانی فشارهای اقتصادی در بین کشورها پی برد که این فشارها به نوای
می تواناد با تورم ،درجه باز بودن تجاری ،اندازه اقتصادی کشورها ،قیم ها ،سوناسونی
تولیدا کشورها و سایر مهیارهای اقتصادی در ارتباط باشاد .هر نه تغییرا نرخ ارز
واقهی کمتر باشد ،تهداد شوبهای ایجاد شده کاهش یافته و شوبهای نامتوارن بین
کشورها کمتر رخ میدهد .همچاین سیکلهای تجاری بین نها هماهاگ و همزمان
واهاد شد .به این ترتیب شرایم برای ورود به اتدادیه پولی مشترب مهیاتر میباشد
( رتیا و ژانگ ;1779 ،1بیابانی و همکاران.)1971 ،
بر اسای مدل کو و کرولی ( )0212فرض کاید تهداد  Nکشور و تهداد  pمهیار برای
ساجش تشابه سا تارهای اقتصادی ن کشورها وجود دارد .نگاه شا ص همگرایی )𝑋j ( 0
برای هر کشور بصور زیر قابل تهری میباشد:
for j = 1,2, … , N

()1

) (X j = (xj1 , … , xjp

X1 , … , X N

) X j = (rtiio , infi , rexi , gdpcio , openi , primi

بطوریکه 𝑜𝑖𝑖𝑡𝑟 نشاندهادهی شد تجار
می باشد ،این متغیر بصور نتب تجار کشورها با کشورهای  OICبه تجار کشورها
با کل دنیا ساجیده میشود.
𝑖𝑓𝑛𝑖 قدرمطلق ت اول میانگین تورم کشور  iاز میانگین تورم کشورهای اسالمی طی
دوره ماکور میباشد .نرخ تورم کشورهای اسالمی نیز با است اده از شا ص قیم مصرف
کااده مداسبه و برابر ت اول لگاریتمی  CPIمیباشد.
𝑖𝑥𝑒𝑟 تغییرا نرخ ارز واقهی کشور  .iاین متغیر نیز بصور اندراف مهیار ت اول لگاریتمی
نرخ ارز واقهی ماهانه کشورها در دوره مورد نظر میباشد.
درون ماطوهای کشور  iبا ماطوه OIC

Artis and Zhang
Convergence Criteria

1
2
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𝑜𝑖𝑐𝑝𝑑𝑔 میانگین وریب همبتتگی متواط  GDPواقهی بین کشورهای اسالمی که به
ااوان شا ص همزمانی سیکلهای تجاری در نظر سرفته شده اس .
𝑖𝑛𝑒𝑝𝑜 درجه باز بودن تجاری .این متغیر بصور سهم ادرا و واردا از کل تولید
نا الص دا لی کشورهای مزبور اس .
𝑖𝑚𝑖𝑟𝑝 نشاندهاده درجه سوناسونی تولید میباشد .این متغیر بصور یش ماهای سهم
کایهای اهتی 1و دما از کل تولیدا میباشد.
دوره زمانی در نظر سرفته شده در این مطالهه  0217-1772میباشاد .همچاین تمامی
دادههای مورد نیاز از سای بانش جهانی استخراج شدهاند.
برای بدس وردن ورایب ادم تشابه بین سا تارهای اقتصادی دو کشور  j , kاز فا له
اقلیدسی است اده میشود:
()0

2

𝑝
) 𝑙𝑘𝑥 𝑑(𝑗, 𝑘) = √∑𝑙=1(𝑥𝑗𝑙 −

به طوری که ) d (j,kنشاندهاده وریب ادم تشابه سا تارهای اقتصادی بین دو کشور j

 , kمیباشد .االوه بر به دس وردن وریب ادم تشابه سا تارهای اقتصادی بین دو
کشور ،بدس وردن وریب ادم تشابه بین دو وشه نیز از اهمی فراوانی بر وردار اس
زیرا این وریب تهیینکااده شکلسیری سروههای همگن واهد بود .در حال کلی
الگوریتمهای زیادی برای تهیین ادم تشابه یا ناهمگای بین وشهها وجود دارد .از جمله
مهمترین و پرکاربردترین این الگوریتمها در مطالها مربوط به مااطق بهیاه پولی،
الگوریتم وشهبادی میانگین–سروهی 0میباشد .در رو الگوریتم وشهبادی میانگین–
سروهی وریب ادم تشابه بین وشههای  ωkو  𝜔jبصور زیر مداسبه میشود:
()9

)𝑘 ∑𝑗𝜖ωj ∑𝑘𝜖ωk 𝑑(𝑗,

1

| |ωj ||ωk

= ) 𝑘𝜔 𝑑(𝜔𝑗 ,

به طوری که |  |ωkو |  |ωjبه ترتیب نشاندهاده تهداد کشورهای موجود در وشههای ωj

و  ωkمیباشاد .این الگوریتم در ابتدا با وشهبادی ]  Ω0 = [𝜔10, … , ω0Nشرو میشود.
بدین مهای که در ابتدا به تهداد کشورها ،وشه سا ته و هر وشه شامل یش کشور
وشههای
اس  .سپا در مراحل بهدی وشهها را دو به دو ترکیب میکاد و در نهای
نهایی تشکیل میشود .در هر مرحله وشههایی با هم ترکیب میشوند که دارای بیشترین
تشابه باشاد .پا از انجام هر مرحله و تشکیل وشهها ،دوباره وریب ادم تشابه بین
Manufacturing
Group average clustering

1
2
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وشهها بررسی و به روز رسانی میشود و دوباره مرحله بهدی وشهبادی شرو میشود.
برای تهیین تهداد بهیاه وشهها نیز از رو موایته میانگین وریب ستتره طر  1بین
وشههای دوتایی ،سه تایی ،نهارتایی و  ...است اده میشود .نتیجه حا ل از الگوریتم
وشهبادی فوق بصور نمودار در تی ارائه میشود بطوریکه کشورها بر اسای درجه
تشابه اقتصادیشان در وشههای مختل قرار میسیرند .بر این اسای وشههایی که
نشاندهاده بایترین درجه تشابه هتتاد ابتدا باید وارد اتدادیه شده و ا الحا اقتصادی
و سیاستی یزم را برای تشکیل ماطوه بهیاه پولی فراهم ورند .کشورهای موجود در
وشههای بهدی نیز به ترتیب و با توجه به درجه تشابه اقتصادیشان با وشه قبلی ،وارد
اتدادیه واهاد شد.
وشهبادی وجود دارد :وشهبادی ساتی ،0وشهبادی فازی.9
در حال کلی دو رو
در وشه بادی ساتی یش کشور یا متهلق به یش وشه هت یا نیت  .به ابارتی هر
کشور متهلق به یش و فوم یش وشه اس و نمیتواند اوو دو وشه و یا بیشتر باشد و
وشهها همپوشانی ندارند .اما در وشهبادی فازی هر کشوری میتواند با در د احتمالی
وشهبادی فازی بهترین رو برای وشهبادی
متهلق به بیش از یش وشه باشد .رو
دادههایی اس که حد و مرز مشخص و تهری شدهای بین نها وجود ندارد زیرا ادلب
دادهها تمایز نادان مدتوی و دقیوی برای قرار سرفتن در وشهها ندارند .همچاین این
وشهبادی ساتی ،اطالاا دقیقتری را در مورد سا تار دادهها
رو نتب به رو
ارائه میکاد .در این رو برای هر کشور یش وریب اووی مهیای تخمین زده میشود
و هر نه وریب اووی ن بیشتر باشد احتمال تهلق داشتن ن کشور به وشه مربوطه
بیشتر اس  .تدلیل وشهبادی فازی نتب به وشهبادی ساتی به واقهی نزدیشتر
ا س زیرا یش کشور نه تاها ممکن اس با سروهی از کشورهای موجود در وشه اول
شباه داشته باشد بلکه ممکن اس با کشورهای دیگری که در وشههای دیگری قرار
سرفته اند نیز شباه داشته باشد .لاا این رو اطالاا بیشتری در ا تیار میساارد و
وشه-
است اده از ن اولوی دارد .این مطالهه برای انجام تدلیل حتاسی از هر دو رو
بادی فازی و وشهبادی ساتی است اده کرده اس .

 -3ارایه نتایج تحقیق
1

The Silhouette Width
hard (crisp) clustering algorithm
3
Soft (Fuzzy) clustering algorithm
2
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 -1-3روش خوشهبندی فازی
وشهبادی فازی ارائه شده اس  .ورایب اووی فازی
ابتدا نتایا حا ل از رو
وشهبادی در جدول  1نشان داده
کشورهای اوو سازمان  OICبرای حای مختل
شده اس  .بر اسای مطالهه موریم و هاایاگ ،)0217( 1برای تهیین تهداد بهیاه وشهها
از رو موایته میانگین ستتره طر بین وشههای دوتایی ،سهتایی و  ...است اده واهد
شد .این وریب موادیری بین  1و  -1را به ود ا تصاص میدهد .هر نه این وریب به
 1نزدیشتر باشد نشاندهاده نت که ن کشور به درستی وشهبادی شده اس  .اسر
این وریب نزدیش به ر باشد یهای به درستی مهلوم نیت کدام کشور به کدام وشه
تهلق دارد و اسر ستتره طر به  -1نزدیشتر باشد نشاندهاده ن اس که ادم مشابه
در دا ل وشه مربوطه بتیار زیاد بوده و وشهبادی به درستی ور نگرفته اس .
باابراین هر نه این وریب نزدیش به  1باشد  ،وشهبادی به درستی ور سرفته اس .
مودار وریب ستتره طر از فرمول زیر مداسبه میشود:
−1 ≤ 𝑆(𝑖) ≤ 1

)(1

)𝑖(𝑎𝑏(𝑖)−
;
])𝑖(𝑏𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑖),

= 𝑖𝑆

وشه و )b(i

بطوریکه ) a(iنشاندهاده میانگین ادم مشابه کشور  iدر دا ل یش
کونکترین ادم مشابه بین کشور  iو سایر وشهها میباشد .نتایا حا ل از میانگین
وریب ستتره طر در حای مختل وشهبادی در جدول  1ارائه شده اس .
جدول ( : )1مقدار آماره ضریب گستره طرح
تهداد وشه ها
وریب ستتره طر

وشه 0
2/1991

وشه 9
2/7077

وشه 1
2/7929

وشه 7
2/9120

وشه 9
2/1279

ماب  :نتایا تدویق

نتایا حا ل نشاندهاده ن اس که مودار وریب ستتره طر در حال  1وشه ،به
یش نزدیشتر بوده لاا در این مطالهه وشهبادی کشورهای مزبور در قالب نهار وشه،
حال بهیاه می باشد .همچاین مودار ماره ستتره طر تا نهار وشه در حال افزایش
بوده و بیشترین مودار را دارد .اما در حال پاا وشه به بهد این رقم کاهش مییابد.
مودار ورایب احتمال اووی فازی هر کدام از کشورهای  OICدر نهار وشه مربوطه
در جدول  0ارائه شده اس .

Amorim and Henning

1
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جدول) : (2ضرایب احتمال عضویت فازی کشورهای عضو OIC
وشه 1
0/47
0/22
2/19
2/29
2/27
0/70
0/52
0/72
0/72
0/75
0/47
0/72
2/90
2/17
0/45
2/17
2/91
2/92
0/23
2/11
0/55
0/50
2/11
2/12
2/17
2/01
2/92
2/11
2/29
2/19
0/73
2/02
0/27
0/75
0/47

وشه 9
2/01
2/99
0/22
2/29
2/27
2/19
2/92
2/11
2/11
2/10
2/02
2/97
0/57
2/07
2/02
0/41
0/72
0/22
2/99
2/19
2/07
2/91
0/57
2/27
0/47
0/72
0/57
0/42
2/12
0/45
2/11
0/77
2/10
2/17
2/19

وشه 0
2/227
2/210
2/229
0/47
2/229
2/229
2/227
2/221
2/221
2/220
2/229
2/29
2/220
2/27
2/221
2/221
2/217
2/211
2/221
2/21
2/221
2/227
2/229
0/40
2/220
2/21
2/221
2/229
2/21
2/229
2/220
2/221
2/220
2/229
2/221

وشه 1
2/21
2/271
2/21
2/29
0/72
2/20
2/219
2/207
2/29
2/219
2/219
2/11
2/29
0/20
2/29
2/12
2/01
2/19
2/27
0/40
2/29
2/211
2/19
2/12
2/27
2/09
2/27
2/29
0/71
2/27
2/20
2/91
2/20
2/29
2/29

کشور
افغانتتان
لبانی
الجزیره
ذربایجان
بدرین
باگالد
باین
برونئی
بورکیاافاسو
کامرون
ناد
کومور
ساحل ااج
جیبوتی
مصر
سابن
سامبیا
سیاه
سیاه بیتائو
سو نا
اندونزی
ایران
اردن
قزاقتتان
کوی
قرقیزستان
لباان
لیبی
مالزی
مالدیو
مالی
موریتانیا
مراکش
موزامبیش
نیجر
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11
0/20
2/11
0/72
2/10
2/11
0/43
0/55
0/27
2/01
2/90
2/01
2/11
2/29
0/22
2/17
0/70
2/29
2/99

2/12
0/40
2/11
0/70
0/47
2/01
2/09
2/92
0/33
0/20
2/01
0/77
0/77
2/99
2/19
2/19
2/29
0/51

2/229
2/227
2/229
2/229
2/220
2/221
2/229
2/21
2/27
2/21
2/09
2/21
2/221
2/21
0/22
2/227
0/70
2/229

2/21
2/11
2/20
2/29
2/29
2/21
2/29
2/27
2/99
2/17
0/22
2/10
2/29
2/29
2/19
2/29
2/29
2/27

نیجریه
امان
پاکتتان
قطر
اربتتان
ساگال
سیارالئون
سودان
سوریاام
سوریه
تاجیکتتان
توسو
تونا
ترکیه
ترکماتتان
اوساندا
ازبکتتان
یمن

ماب  :نتایا تدویق

حال بر اسای نتایا ارائه شده در جدول  ،0کشورها بر اسای بیشترین وریب احتمال
اووی فازیشان (که در جدول بصور برجتته نشان داده شده اس ) در جدول  9به
ووو وشهبادی شدهاند.
جدول ( :)3خوشه بندی کشورها بر اساس بیشترین ضریب احتمال عضویت فازی
وشه 1

افغانتتان ،بدرین ،جیبوتی ،سو نا ،مالزی

وشه 0

ذربایجان ،قزاقتتان ،تاجیکتتان ،ترکماتتان ،ازبکتتان

وشه 9

الجزیره ،برونئی ،ساحل ا اج ،سابن ،سامبیا ،سیاه ،اردن ،کوی  ،قرقیزستان ،لباان ،لیبی ،مالدیو،
موریتانیا ،امان ،قطر،اربتتان  ،سوریاام ،سوریه ،توسو ،تونا ،یمن

وشه 1

لبانی ،باگالد  ،باین ،بورکیاافاسو ،کامرون ،ناد ،کومور ،مصر ،سیاه بیتائو ،اندونزی ،ایران ،مالی،
مراکش ،موزامبیش ،نیجر ،نیجریه ،پاکتتان ،ساگال ،سیارالئون ،سودان ،ترکیه ،اوساندا
ماب  :نتایا تدویق
(1)ECO

بر اسای نتایا ارائه شده در جداول  0و  7 ،9کشور از زیرسروه کشورهای اکو
شامل کشورهای ذربایجان ،قزاقتتان ،تاجیکتتان ،ترکماتتان و ازبکتتان بر اسای
 1سروه اکو ( :)Economic Cooperation Organizationاین سروه شامل کشورهای ایران ،پاکتتان ،ترکیه،
افغانتتان ،ذربایجان ،قزاقتتان ،ترکماتتان ،ازبکتتان  ،تاجیکتتان و قرقیزستان میباشد.
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ورایب احتمال اووی فازیشان در یش وشه مشترب ( وشه  )1قرار میسیرند.
همچاین اکثر کشورهای اوو اتدادیه اقتصادی ارا ( 1 )AEUشامل کشورهای قطر،
تونا ،کوی  ،اربتتان ،لیبی ،لباان ،یمن ،اردن ،امان ،سوریه و موریتانیا نیز در وشه
مشترب ( وشه  )9قرار سرفتهاند .این امر نشاندهاده نت که دو سروه از کشورهای
 ECOو  AEUاز نظر مهیارهای ماطوه بهیاه پولی همگرا بوده و دارای سا تارهای
اقتصادی مشابهی میباشاد زیرا در سروههای مشترب وشهبادی شدهاند .لاا با توجه به
وشهبادی فازی دو سروه فوق در موایته با سایر کشورهای اسالمی
نتایا حا ل از رو
از درجه هم گرایی باییی بر وردار بوده و شرایم اولیه یزم جه پیوستن به ماطوه بهیاه
پولی را دارا میباشاد.
 -2-3روش خوشهبندی سنتی یا سخت
وشهبادی ساتی بصور نمودار در تی دندوسرام 0ارائه میشود.
نتایا حا ل از رو
وشهبادی از الگوریتمهای مختل ی برای اندازهسیری فا له بین
برای سا تن در
وشهها است اده میشود .از جمله این الگوریتمها میتوان به رو های نزدیشترین
همتایه ،9دورترین همتایه ،1میانگین فا له ،7میانگین وزنی فا لهها ،9فا له  wardو
دیره میباشد .در این میان بهترین الگوریتم ،الگوریتمی اس که بتواند ادم شباه بین
سروه ها را به وبی تشخیص دهد .برای تهیین بهترین الگوریتم از بین الگوریتمهای فوق
از ماره  9cاست اده میشود .این ماره وریب همبتتگی طی بین فا لههای موجود در
وشهبادی شده و فا لههای واقهی موجود در بین دادهها را مداسبه کرده و
در
وشهبادی دندوسرام توانتته اس ادم تشابه
نشاندهاده نت که تا نه اندازه در
بین مشاهدا را به درستی تشخیص دهد .هر نه وریب فوق نزدیش به یش باشد وشه-
بادی دقیقتر بوده و با واقهی سازساری دارد .جدول  1مودار ماره  cرا در الگوریتمهای
مختل وشهبادی نشان میدهد.

 1شورای اتدادیه اقتصادی ارا ) :(Council of Arab Economic Unityاین اتدادیه شامل کشورهای مصر،
اراق ،امان ،کوی  ،لیبی ،اربتتان ،سودان ،سوریه ،تونا ،امارا  ،یمن ،قطر ،الجزیره ،بدرین ،اردن و لباان میباشد.
در این مطالهه کشورهای امارا و اراق به ال نبود دادهها از مشاهدا حاف شدهاند.
2
Dendogram
3
Single Link
4
Complete Link
5
Average Link
6
Weighted Average Link
7
Cophenetic Correlation Coefficient
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جدول ( :)7مقدار آماره  cدر الگوریتمهای مختلف خوشهبندی
میانگین-
وزنی فا له

الگوریتم
Ward

نزدیشترین
همتایه

میانه
فا له

دورترین
همتایه

میانگین
فا له

2/7909

2/7271

2/7991

2/7999

2/7991

2/7970

الگوریتم
وشه
بادی
ماره c

ماب  :نتایا تدویق

بر اسای نتایا فوق مودار ماره  cدر الگوریتم میانگین فا له ،به یش نزدیکتر بوده و لاا
از الگوریتم میانگین فا لهای برای وشهبادی ساتی است اده واهد شد .نمودار در تی
(دندوسرام)  1نشاندهاده وشهبادی ساتی (سخ ) با است اده از الگوریتم میانگین
فا لهای میباشد.

نمودار ( :)1خوشه بندی سنتی کشورهای  OICبا الگوریتم میانگین فاصلهها
ماب  :یافتههای تدویق

 :BDباگالد  :CA ،کاامرون :EG ،مصااار :UG ،اوساندا :AL ،الجزیره :SN ،سااااگال:MO ،
مراکش :IRایران :AF ،افغانتاتان :BF ،بورکیاافاسو :NI ،نیجر :PK ،پاکتتان :ML ،مالی:BE ،
باین :CH ،ناد :GB ،سیاهبیتاااائو :IN ،اندونزی  :SL ،سااایارالئون :MZ ،موزامبیش :NG ،
نیجریه :BR ،برونئی :CD ،ساحلااج :YM ،یمن :GB ،سابن :KU ،کوی  :SA ،اربتتان :QA،
قطر :TU ،تونا :MD ،مالدیو :LY ،لیبی :LB ،لباان :JO ،اردن :OM ،امان :SY ،ساااوریه،
 :ABلبانی :SD ،سودان :GM ،سامبیا :GU ،سیاه :MT ،موریتانیا :KY ،قرقیزستان :TG ،توسو،
 :COکومور :BH ،بدرین :MA :مالزی :GU ،سو نا :SU ،سوریاام :DJ ،جیبوتی :AZ ،ذربایجان،
 :UZازبکتتان :KZ ،قزاقتتان :TU ،ترکماتتان :TJ ،تاجیکتتان
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در نمودار فوق ،کشورها در مدور افوی نشان داده شدهاند و فا له اقتصادی 1بین کشورها
یا درجه ادم تشابه بین کشورها در مدور امودی نشان داده شده اس  .کشورهایی که
اقتصاد نها همگن بوده و دارای سا تارهای اقتصادی متشابهی از لداظ مهیارهای ماطوه
بهیاه پولی میباشاد ،ارت ا طوط امودی در نها کمتر بوده و همارت ا میباشاد
( طوط امودی نشاندهاده درجه ادم تشابه اقتصادی بین کشورها میباشد) .همچاین
هر نه ارت ا طوط امودی کمتر باشد ،ن کشورها دارای اقتصادهای متشابهی از نظر
مهیارهای ماطوه بهیاه پولی بوده و از اولوی بایتر در ورود به اتدادیه پولی مشترب
وشهبادی ساتی ،ارت ا طوط امودی در
بر وردارند .بر اسای نتایا حا ل از رو
بین کشورهای اوو شورای اتدادیه اقتصادی ارا ( )AEUنتب به بویه کشورها بتیار
کمتر بوده و این امر نشان دهاده ایات که نها از درجه همگای بایتری از نظر مهیارهای
ماطوه بهیاه پولی بر وردار بوده و سرایش به پیوستن به یش وشه ا لی و مشترب را
دارند .بطوریکه بر اسای وریب ادم تشابه مداسبه شده ،در ابتدا دو سروه کشورهای قطر-
تونا و کوی – اربتتان از اولوی ورود به اتدادیه پولی بر وردارند .در مرحله بهدی سروه
کشورهای لیبی ،لباان ،یمن ،اردن  -امان ،سوریه ،سودان و موریتانیا به ترتیب و ومن
ا ال سا تارهای اقتصادیشان ،وارد اتدادیه میشوند .نکته دیگری که از نمودار  1قابل
برداش اس ایات که در سروه کشورهای قزاقتتان -ازبکتتان ،ذربایجان ،ترکماتتان
و تاجیکتتان نیز ارت ا طوط امودی مشابه هم بوده و با بویه کشورهای اسالمی فا لهی
زیادی دارند .به این مهای که این کشورها از نظر مهیارهای ماطوه بهیاه پولی شبیه هم و
همگن بوده و با بویه کشورهای اسالمی ناهمگن میباشاد .لاا این  7کشور نیز میتواناد
بطور جداسانه و با اولوی ورود دو کشور قزاقتتان و ازبکتتان وارد اتدادیه پولی شده و
سپا کشورهای ذربایجان ،ترکماتتان و تاجیکتتان به ترتیب وارد اتدادیهی مزبور شوند.
وشهبادی فازی
وشهبادی ساتی (سخ ) با نتایا حا ل از رو
نتایا حا ل از رو
مطابو و سازساری کامل دارند .زیرا در حال وشهبادی فازی نیز کشورهای اوو اتدادیه
اقتصادی ارا ( )AEUدر یش وشه مشترب و همچاین زیرسروهی از کشورهای اوو اکو
( )ECOنیز در یش وشه مشترب قرار سرفته اند.

 -7نتیجهگیری

Economic Distance

1

11
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وشهبادی شامل وشهبادی فازی (نرم) و
این مطالهه با است اده از دو نو مت او
وشهبادی ساتی (سخ ) به امکانساجی تشکیل ماطوه بهیاه پولی در کشورهای
اسالمی پردا ته اس  .برای این کار بر اسای درجه تشابه اقتصادی مطر شده در نظریه
ماطوه بهیاه پولی ،از پاا مهیار اساسی شامل همزمانی سیکلهای تجاری ،تغییرا نرخ
ارز ،درجه باز بودن تجاری ،شد تجار بینالمللی و درجه سوناسونی تولیدا در
کشورهای مزبور ،است اده شده اس  .نتایا حا ل نشاندهاده ن اس که کشورهای اوو
شورای اتدادیه اقتصادی ارا ( )AEUو زیرسروهی از سروه کشورهای اکو ( )ECOاز
درجه شباه اقتصادی بایتری بر وردارند و از نظر مهیارهای ماطوه بهیاه پولی ارائه
شده در این تدویق مشابه داشته و سرایش بیشتری به تشکیل اتدادیه پولی مشترب
دارند .اسر کشورهای اسالمی جدی کافی در ایجاد همگرایی اقتصادی و همگرایی پولی
داشته باشاد میتواناد اتدادیه پولی را با اولوی ورود کشورهای اوو اتدادیه اقتصادی
ارا ( )AEUداز کرده و سایر کشورهای اسالمی نیز میتواناد با انجام ا الحاتی در
سا تارهای اقتصادیشان شرایم ود را برای ورود به اتدادیه پولی مزبور مادهتر نمایاد.
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