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چکیده
بنا به آمار نرخ اشتغال استانها ،پراکندگی منطقهای قابلتوجهی بین منااق متتفاو وجاود داردا باا وجاود
اینکه امروزه رشد اشتغال مناق  ،از جنبههای متتفو بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاستگاذاران
قرارگرفته است ،تحقیقات تجربی اندکی درزمینه ارتباط بین تنوع و تتصص  R&Dو رشاد اشاتغال منااق
انجامشده استا ازاینرو این مطالعه به بررسی اثارات فااایی تناوع و تتصاص  R&Dبار رشاد اشاتغال در
استانهای ایران قی سالهای  1384تا  1394پرداخته استا برای این منظور ابتدا تنوع و تتصص  R&Dدر
استانهای ایران اندازهگیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی فاایی اثرات ایان شااخصهاا بار رشاد
اشتغال در استانهای ایران برآورد شده اساتا یافتاههاای تحقیا نشاان مایدهاد کاه ساهم شاا بن بتاش
خدمات ،تتصص و تنوع مرتبط و یر مرتبط تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اشتغال دارد؛ بهقوریکه تاأثیر
تتصص از تنوع یر مرتبط بیشتر و اثر تنوع یر مرتبط بیش از تنوع مارتبط اساتا در یقیقات یافتاههاای
یاصل از این مطالعه فرضیه جکوبز را برای استانهای ایاران تأییاد مایکنادا همنناین رابطاه باین تتصاص
اقتصادی و رشد اشتغال بهصورت  Uمعکوس است ،کاه نشاان مایدهاد باا افازایش تتصاص  R&Dرشاد
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اشتغال استانی افزایشیافته ولیکن در سطوح باالتر ،تتصص به کاهش رشد اشتغال میانجامد؛ به قوری که
بهرهوری افزایشیافته و جایگزین رشاد اشاتغال مایشاودا باهایانترتیا فرضایه مارشاال در محادودهای از
شاخص تتصص  R&Dتأیید میشاودا محاسابه اثارات مساتقیم و یرمساتقیم نشاان مایدهاد کاه افازایش
تتصص  R&Dدر یک منطقه بر رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد؛ ولی اثار معنایداری بار رشاد اشاتغال
مناق همجوار ایجاد نمیکندا همننین افزایش شاخص تنوع یر مرتبط در هر منطقه منجر به رشاد اشاتغال
همان منطقه میشود؛ اما افزایش شاخص تنوع مرتبط در منااق همساایگی باه کااهش رشاد اشاتغال منطقاه
میزبان میانجامدا
کلیدواژهها :تنوع ،تتصص ،اثرات خارجی جکوبز ،فرضیه مارشال ،اقتصادسنجی فااییا
طبقهبندی L25. D62, C01, B00 :JEL

مقدمه

اخیراً نقش ساختار صنعتی بر رشد اشتغال منطقهای توجه بسیاری را به خود جف

نماوده اساتا

یکی از شاخههای این مطالعات با تمرکز براثر جکوبز ( ،)Jacobes,1960پیشنهاد میکند کاه تناوع
بیشتر ساختار صنعتی منجر باه رشاد اشاتغال مایشاود و همنناین از منااق در مقابال اثارات منفای
شوکهای خارجی محافظت میکندا مناققی که از لحاظ سااختار صانعتی تناوع بیشاتری دارناد از
آثار خارجی جکوبز بهرهمند میشوند؛ دریالی که تنوع بیشتر در درون یک منطقاه ،ناوآوریهاای
فنی و اثرات سررسز را بهبود میبتشدا فرضیه جکوبز از لحاظ تجربای در مطالعاات بسایاری نظیار
ففاادمن و آدرخ ( ،)Feldeman and Audretsch,1999آتاااران و زوییااک ( Attaran and

 ،)Zwwick,1987پاساای و اوسااای ( ،)Pasi and Usai,2002بیشااا ( )Bishop,2008و پاادی
( )Pede,2013تأیید شده استا این مطالعات رابطه مثبت بین تنوع اقتصاد منطقاهای و رشاد اشاتغال
را ارائه میکنندا به دنبال روند افزایشی مطالعات مرتبط باا نقاش تناوع اقتصاادی بار رشاد اشاتغال،
مدلهای اشتغال منطقه ای نیاز بارای درنظرگارفتن وابساتگی فااایی ماورد توجاه قارار گرفتاهانادا
مطالعات اخیر پیرامون مدل های رشد اشاتغال بار ارتبااط متقابال منااق  ،جهات منظاورکردن آثاار
خارجی شوکهای مثبت و منفی در نوایی همسایگی تأکید دارندا ()Oconner et al.,2018
کروگمن ( )Krugman,1991در کتاب خود تجمیع 1را بهعنوان یکی از ویژگیهای قابلتوجاه
________________________________________________________________
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در جغرافیای اقتصاادی مطارح مایکناد دات ( )Douth,2001و آن را "خوشاهبنادی فعالیاتهاای
اقتصادی و پایدار با نوعی منط مدور" میداندا به گفته پاورتر ( )Porter,1998تجمیاع صانعتی باه
خوشه جغرافیایی گروهی از شرکتها و مؤسسات که در تولید و یاا فعالیاتهاای اقتصاادی خاا
باهم مرتبط هستند ،اشاره داردا عموماً صرفههای ناشای از مقیااس در ابعااد جغرافیاایی و مکاانی باه
صرفههای ناشی از تجمیع شناخته میشوند)(Dehghan shabani et al., 2016

صرفههای خارجی ناشای از مقیااس در اثار تجماع تعادادی بنگااه ایجااد مایشاوند کاه باه آن
اصطبیاً خوشهای شدن میگویند که به دودسته زیر تقسایم مایشاود :الاو) صارفههاای ناشای از
تجمیع محفی و ب) صرفههای ناشی از تجمیع شهر ( O'Sullivan., 2003, Sabbagh Kermani.,
2001).

صرفههای ناشی از تجمیع محفی ،صرفههایی هستند که به گروه بنگاههایی که در صانایع مشاابه
و در یک مکان جغرافیایی مستقرشدهاند تعفا مایگیارد دریاالیکاه صارفههاای ناشای از تجمیاع
شهری ،صرفههایی هستند که به بنگاههاایی تعفا مایگیارد کاه در بتاشهاای متفااوت اقتصاادی
فعالیت میکنند ))Jacobs., 1960ا
فرضیه صرفههای ناشی از تجمیع محفی یاا هماان صارفههاای بیرونای تتصاص اقتصاادی ابتادا
توسط مارشال ( )Marshall,1920مطرحشده و بعدازآن ارو ( )Arrow,1962در نظریه رشاد خاود
بیان می کند که افزایش سارمایه دانشای شارکت بار ساطش داناش کال صانعت تاأثیر مایگاذارد و
درنهایت رومر ( ،)Romer,1986در مدل رشد درونزای خود استدالل کرده است کاه صارفههاای
بیرونی ،نیروی محرک نوآوریهای تکنولوژیکی هستند و بنابراین منجر به رشد اقتصادی میشاوند
()Farahmand., & Abootalebi., 2012ا هر چه میزان صارفههاای محفای قاویتار باشاد ،انگیازه
باالتری برای تشکیل خوشههای صنعتی ایجاد میشود ( )Farahmand et al.,2017
عوامل متتففی باعث اختبف در نرخهای رشد مناق میشود که عبارتاند از :ساختار صانعتی
(از نظر تنوع 1و تتصص )2مناق  ،درجه رقابتپذیری بنگاه ،همجاواری منطقاه باا ناوایی بازر
شهری ،اثرات شهر بزر

و درجه شهرنشاینی ()Oconner et al.,2018ا هامچناین اماروزه تأکیاد

________________________________________________________________
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بسیاری بر اقتصاد دانشبنیان از قری افزایش هزینههاای تحقیا و توساعه شاده اساتا باا توجاه باه
اثرات گسترده صرفههای ناشی از تنوع و تتصص  R&Dبر کارایی اقتصادی ،از یک سو و اهمیت
نقش هزینه های تحقی و توسعه در تقویت تاوان تولیادی و هماوار نماودن مسایر توساعه پایادار ،از
سوی دیگر ،پژوهش یاضر سعی دارد با تأکید بر محاسبه شاخص تتصص  R&Dو با بهارهگیاری
از اقتصادسنجی فاایی نتایج تجربی تأثیر صرفههای ناشی از تنوع و تتصص  R&Dبر رشد اقتصاد
منطقهای در ایران را برای سالهای  1384تاا  1394ارائاه نماوده و از ایان جهات از ساایر مطالعاات
موجود در این یوزه متمایز میگرددا یافتههای این مطالعه میتواند امکاان بررسای فرضایه مارشاال
(تأثیر مثبت تتصص بر رشد اقتصادی) و فرضیه جکوبز ( تأثیر مثبت تنوع بر رشد اشتغال) را فراهم
نمایدا در مطالعه یاضر از یک مدل اقتصادسنجی فاایی استفادهشده است که اثر تنوع را بار رشاد
اشتغال برآورد میکند و همننین اجازه میدهد که اثرات سارریزهای فااایی در سراسار اساتانهاا
کنترل شودا
برای این منظاور در قسامت دوم باه ارائاه مباانی نظاری و ماروری بار شاواهد تجربای موضاوع
پرداخته میشودا در قسمت  3دادههای بهکاررفتاه معرفای و در قسامت  4تناوع و تتصاص R&D

استانهای ایران بررسی میشودا در قسمت  5مدلسازی رشد اشتغال موردبحث قارار مایگیاردا در
قسمت  6به ارائه نتایج بهدستآمده و سرانجام در قسمت  7به نتیجهگیری پرداخته میشودا
مبانی نظری و مروری بر شواهد تجربی موضوع:

امروزه توجه به برنامهریازیهاای منطقاهای جهات ایجااد توساعه متاوازن منطقاهای موردتوجاه
قرارگرفته است بهقوریکه تعداد زیاادی از مطالعاات تجربای مانناد ففادمن و آدرخ ( Feldeman

 ،)and Audretsch,1999پدی ( )Pede,2013وبیشا ( )Bishop,2008بر رابطه مثبات باین تناوع
اقتصادی منطقه ای و رشد اشتغال را که به فرضیه جکوبز معروف است ،تأکید دارند و آثار خارجی
مارشال ،ارو و رومر 1که بهعنوان راهکاری برای منطقهگرایی اقتصادها شناخته مایشاود ،تتصاص
منطقهای را عامل رشد اقتصادی میداندا بهقوریکه تتصص ،نوآوری را تسریع مایکناد و باعاث
________________________________________________________________
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رون منطقهای میشود زیرا بنگاهها نهتنها برای کس

منابع کمیااب بااهم رقابات نمایکنناد ،بفکاه

باهم همکاری نیز دارندا ( )Oconner et al.,2018تنوع به وجاود شامار بزرگای از اناواع متتفاو
صنایع در یک منطقه یا اندازهای که فعالیت اقتصاادی یاک منطقاه باین شاماری از قبقاات صانایع
توزیعشده باشد ،گفته میشود دریالیکه تتصص ،به میزان تمرکاز فعالیاتهاای مرباوط باه یاک
صنعت خا

در منطقه بستگی دارد ()Dehghan shabani et al., 2016ا

هندرسون ( ،)Henderson,1997به بررسی پویایی اثرات خارجی تجمیع ،با استفاده از دادههای
تابفویی برای  5صنعت تولیدکننده کاالی سرمایهای میپردازدا وی به این نتیجه میرسد کاه اثارات
خارجی  MARبسیار قویتر از اثرات جکوبز هستندا
ور و گروت ( ،)Marshall-Arrow-Romer(MAR),2008به بررسی رابطه آماری باین اثارات
خارجی تجمیع (تتصص ،تنوع و رقابت) و رشد اشتغال هر صنعت میپردازندا جامعه آماری آنهاا
را  68پایگاه صنعتی در آمستردام برای دوره  1998تا  2006تشکیل میدهدا آنها در پژوهش خود
از روش گبسر و همکاران ( )Glaeserاستفاده میکنند زیرا آنها در روش خودچارچوبی را ارائاه
میکنند که برای تجزیهوتحفیل رشد واید جغرافیایی نیاز به اقبعات کمی دارد و از قرفای دیگار
اشتغال یک شاخص ییاتی در مکانهای صنعتی است و از رشد اشتغال بهعناوان شااخص عمفکارد
استفاده میشود و به این نتیجه رسیدند که در پایگاههای صنعتی ،تتصص مانع رشد آنها میشودا
دات ( ،)Dauth,2010به رابطه بین اثرات پویای انواع تجمیع و رشد اشتغال در آلماان ربای باا
استفاده از یک شاخص محفی سازی و یک شااخص خوشاهای مایپاردازدا او در ایان پاژوهش از
تففی دادههای مقطعی و سری زمانی استفاده میکند و تمام افراد مشغول به کار در ارب آلماان را
در  326منطقه که تحت پوشش خدمات اجتماعی قرار داشتند در فاصافه ساالهاای  1989تاا 2006
مورد بررسی قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که تجمیعهای صنعتی اثری قوی بر رشد منطقهای
دارندا
جونگو

و یونگ بوناگ ( ،)Jongkuk and Young Bong,2014باه بررسای اثارات متقابال

سرمایهگذاری داخفی و تتصص  R&Dو بازاریابی پرداختهاندا آنها در پژوهش خود از یک مادل
تجربی استفاده کردند و به تجزیهوتحفیل دادهها از سال  1985تا  2009بارای بایش از  500شارکت
در صنایع متنوع در دو گروه با تکنولوژی باال و پایین پرداختند نتایج این مطالعه نشان مایدهاد کاه
تأثیرات متقابل تتصص مبتنی بر تحقی و توسعه و بازاریاابی و ساطش تکنولاوژی (یعنای صانایع باا
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فناوری باال و کم) وجود دارد و از قرف دیگر یک شرکت موجود در صنعت باا تکنولاوژی بااال،
میتواند با تکمیل تمرکز داخفی خود در تحقی و توسعه بر بازاریابی یا تحقیا و توساعه داخفای و
خارجی متمرکز شود و در مقابل یک شرکت در یک صنعت با فنااوری کام قاادر باه دساتیابی باه
عمفکرد بیشتر در هنگام تحقی و توسعه و بازاریابی استا
جونگ رونگ و همکاران ( ،)Jong-Rong,2015تتصص  R&Dو رشاد بهارهوری تولیاد در
سطش بینالمففی را با استفاده از روش داده های پانال باا اثارات ثابات و وابساتگی مقطعای بارای 11
کشااور عاااو سااازمان همکاااری اقتصااادی و توسااعه باارای دورهای از سااالهااای ،1981-2000
موردبررسی قراردادند کاه تتصاص  R&Dنشاان دهناده توزیاع ساهم تحقیا و توساعه صانایع در
زیرمجموعه بتش تولید است و میتواند بهعناوان یکای از شااخصهاای فنااوری موردتوجاه قارار
گیردا آنها در پژوهششان به این نتیجه رسیدند که تمرکز صنایع تحقیا و توساعه در چناد صانعت
مناس تبش میکند تا رشد بهرهوری را افزایش دهد و عبوه بر ایان ،ایان اثار مثبات ،مرباوط باه
تمرکز بر صنایع توسعهگرا یا صنایع نوآوری استا
جفری و انا ( ،)Jeffrey and Anna,2017به تتصص و تنوع :تنوع کشاورزی و فقر پویا در اتیاوپی
با استفاده از شااخص بااینری پرداختنادا دادههاای مورداساتفاده شاامل تقریبااً  1500خاانوار در 15
روستا از سال  1989تا  2009هستا آنها با استفاده از دادههای پانل خانوار از اتیوپی ،یک شاخص
تنوع برای اندازهگیری تأثیر تنوع محصول بر وضعیت فقر ایجاد کردند و به این نتیجاه رسایدند کاه
خانوادههایی که محصول متنوعی را تولید میکنناد ایتماال دارد از شادت فقار کمتاری نسابت باه
خانوادههایی که در تولید محصوالت خود متتصص هستند برخوردار باشاندا عابوه بار ایان تناوع
محصول باعث کاهش ایتمال اینکه یک خانواده فقیر به فقر برساد و ایتماال اینکاه یاک خاانواده
فقیر در فقر باقی بماند میشود و همننین نتیجه گرفتند که تنوع زیستی یکراه مناس

بارای مقابفاه

با ضرورتهای فقر استا
ماتیاس ( ،)Matthias,2019به چرخه فعالیتهای تحقی و توسعه با استفاده از یک مادل  RBCدر
ایاالتمتحده پرداخت و با استفاده از تجزیهوتحفیل یافتهها به این نتیجاه رساید کاه مشتصاه داناش
که معموالً در ادبیات رشد استفاده میشود ،برای ویژگایهاای مهام چرخاه کسا وکاار ،باهویاژه
یرکت سرمایهگذاری تحقی و توسعه و استتدام تحقی و توسعه مهم استا
فرهمند و ابوقالبی ( ،) Abootalebi& Farahmand,2012به تأثیر تنوع و تتصص اقتصادی بر
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رشد اشتغال استانی در کشور ایران قی دوره  1375-1385پرداختندا آنهاا ابتادا تناوع و تتصاص
اقتصادی در استانهای ایران را اندازهگیری کردهاند و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی اثارات
هر یک از متغیرها بر رشد اشتغال در استانهای ایران را برآورد کردهاندا نتایج اقتصادسانجی بارای
اثرات خارجی جکوبز رابطه مثبت معنایداری را نشاان مایدهاد ،کاه نمایاان گار اثار مثبات تناوع
اقتصادی بر رشد منطقهای در ایران استا آنها همننین به این نتیجه رسیدند کاه تتصاص تنهاا در
سطوح باالی خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استانهای ایران داشته است و اثر اندازه پایه استان بار
رشد اشتغاالن نیز منفی استا
دهقان شبانی ( ،)Dehghanshabani,2012به تحفیل تأثیر تجمیع فعالیتهاای صانعتی بار رشاد
منطقه ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیاای اقتصاادی جدیاد در ایاران مایپاردازدا وی از روش
داده های تابفویی بر مبنای روش یداقل مربعات دومریفهای برای  28استان ایران ،قای دوره 1379
تا  1385اساتفاده کارده اساتا ن تاایج یاصال از بارآورد الگاوی اقتصادسانجی ،تاأثیر مثبات رشاد
اقتصادی ،نیروی کار ،هزینه یمل کاال ،متارج خانوار و هزینه تحارک سارمایه انساانی بار تجمیاع
فعالیتهای صنعتی را نشان میدهدا وی همننین به تأثیر مثبت تجمیع فعالیتهاای صانعتی و ساطش
دانش منطقه رسید و از قرفی بیان کرد که هزینه تحرک سرمایه انسانی و تولید سرانه سال  1379بر
رشد اقتصادی منطقه تأثیر منفی داردا
فرهمند و همکاران ( ،)2017به تأثیر تتصص و تنوع فعالیتهای اقتصادی شهری بار بهارهوری
نیروی کار در استانهای ایران قی سالهای  1379-1395با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فاایی
پرداختندا نتایج نشان میدهد که تتصص و تنوع فعالیتهای اقتصادی ،و وقفه فاایی هار دو و نیاز
بودجه ،ارتباط مثبت و معناداری با بهرهوری نیروی کاردارند ،اما رابطه سرمایه انساانی باا بهارهوری
نیروی کار بهصورت  Uمعکوس هست و همننین ،ضرای

برآوردی وقفه فاایی و خطای فاایی

مثبت و معنادارند که نشااندهناده وابساتگی فااایی بهارهوری نیاروی کاار در اساتانهاای کشاور
میباشندا
همانقور که دیده میشود گرچه در بعاای از مطالعاات داخفای و خاارجی انجاامشاده رابطاه
مثبت و معنیدار بین تنوع و رشد اشتغال و رابطه معکوس بین تتصص و رشد اشتغال دیده میشاود
ولیکن عفیر م نقش قابلتوجه متارج تحقی و توسعه در رشد اقتصادی در هیچکادام از مطالعاات
ذکرشده به تحفیل فاایی تأثیر تنوع و تتصص  R&Dبر رشد اشتغال در اساتانهاای کشاور ایاران
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پرداخته نشده است که از این منظر مطالعه موردنظر دارای نوآوری استا
دادههای تحقیق:

در این مطالعه از دادههای ،اشتغال ،شا بن کارگااههاای صانعتی باه تفکیاک کاد چهااررقمی
قبقهبندی صنعتی ( ،) ISIC1تعداد کل صنایع به تفکیک کد دورقمی قبقهبنادی صانعتی ( )ISICو
هزینههای تحقی و توسعه به تفکیک استان استفادهشده استا بهایانترتیا

تعاداد  341مشااهده باا

استفاده از اقبعات  31استان ایران برای  11سال یاصلشده استا کفیه دادههای موردنیااز در ایان
مطالعه از مرکز آمار ایران اخذشده استا این دادهها باه هماراه دادههاای تاراکم جمعیات ،درآماد
متوسط ،میزان شهرنشینی و شا فین بتش خدمات مجموعه دادههای این مطالعه را کامل میکندا
اندازهگیری تنوع و تخصص  R&Dو مقایسه آنها در ایران

تنوع اقتصادی در یک شهر تفاوت را در ساختار اقتصاد شهری نشان میدهدا یک شاهر ،کاامبً
متنوع نامیده میشود اگر نسبتهای یکسانی از کارگران با  mنوع مهارت و استعداد داشته باشد که
در  mنوع فعالیت مشغول به کار باشند ،بنابراین در این شهر نسبت یکساانی از بنگااههاا وجاود دارد
که هر یک فرآیند تولیدی از نوع  mرا استفاده میکنناد ) Duranton & Puga, 2001ا معیارهاای
متتففی برای اندازهگیری تنوع اقتصادی وجود داردا بسیاری از مطالعات ،تنوع را از قری شااخص
هرفیندال اندازه میگیرنادا (هندرساون و همکااران Henderson,1995 ،و پاسای و یوساایPaci ،

 )and Usai,2006فرانکن و همکاران ( )Franken,2004شااخص هرفینادال باه دلیال ایانکاه ایان
روش تنوع مرتبط 2و یر مرتبط 3را نادیده میگیرد موردنقاد قاراردادا تناوع مارتبط ایان مفهاوم را
ماایرساااند کااه دو بتااش متمااایز ،در برخاای از ویژگاایهااا ماننااد ارتباقااات عرضااه ،مشااتریان یااا
خصوصیات تولید باهم مشترکاند .دریالیکه تنوع یر مارتبط وجاود چناین مشاابهتهاایی را در
برنداردا این تفاوت آنچنانکه بیشا ( )Bishop,2008اشاره میکند مهم است؛ زیارا ایجااد آثاار
________________________________________________________________
1. International Standard Industrial Classification (ISIC).
2. Related Diversity
3. Un related Diversity
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خارجی مثبت ممکن است از بتشهای مرتبط بروز نموده و بر رشاد اثار مثبات بگاذاردا همنناین
یک اقتصاد محفی که بسیاری از بتشها را دربردارد از لحاظ تئوریاک مایتواناد از یاک شاوک
اقتصاااادی اثااار منفااای بگیااارد؛ بناااابراین در پاااژوهش یاضااار باااه پیاااروی از اکاااانر و همکااااران
( )Oconnor,2018از سه معیار تنوع شامل تنوع کل ،2 1تناوع مارتبط و تناوع یار مارتبط اساتفاده
شده است و تنوع کل بهوسیفه آنتروپی کل )TE( 2اندازهگیری میشود که بهصاورت زیار تعریاو
میشود:
 ( )1

)

به قوری که سهم شا بن کارگاههای صنعتی به تفکیک کدهای چهاررقمی بهکال شاا بن
منطقه است و  Nتعداد صنایع چهاررقمی موجود را نشان میدهدا این شااخص افازایش تناوع را باه
کاهش مقدار تتصصهای قوی مرتبط میکندا آنتروپی یر مرتبط ( )UEهمانند معادله ( )1اماا باا
استفاده از دادههای صنایع به تفکیک کدهای دورقمی محاسبه میشودا دریالیکه آنتروپی مارتبط
( ،)REاختبف بین  TEو  UEمیباشدا
نمودار 1ا جزئیاتی از میانگین شاخص تنوع را برای هر استان تا دوره  1384-94نشان میدهد به
قوری که سایههای تیره بیانگر مناققی با تنوع باال و سایههای روشن مناققی باا تناوع پاایین اساتا
مقایسه آنتروپی کل نشان میدهد سه اساتان سامنان ،مرکازی و قازوین متناوعتارین منطقاه از نظار
اشتغال بوده و استانهای سیستان و بفوچستان ،کهکیفویه و بویرایماد و ایابم از درجاه پاایین تناوع
برخوردارندا بر اساس آنتروپی یر مرتبط ،استان کهکیفویه و بویرایمد ،خراسان شمالی و سیساتان
و بفوچستان از درجه پایین تنوع برخوردارندا نقشه سوم آنتروپی مرتبط را بررسی مایکناد و نشاان
میدهد که استانها ی سامنان ،قازوین و مرکازی از درجاه بااالی تناوع برخوردارناد و اساتانهاای
کهکیفویه و بویرایمد ،خراسان شمالی و بوشهر از درجه پایین تنوع برخوردارندا

________________________________________________________________
1. Total Diversity
2. Total Entropy
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نمودار  -1میانگین تنوع در دوره  1384-1394به تفکیک استان
جدول  -1استانهای با بیشترین و کمترین درجه تنوع کل در ایران1394-1384 ،
TE

استانهای با درجه تنوع کل کمتر

TE

استانهای با درجه تنوع کل بیشتر

.038

ایالم 

.871

سمنان 

 .040

کهکیلویهوبویراحمد 

 .828

مرکزی 

 .052

سیستانوبلوچستان 
 .810
افتههایپژوهش 
مأخذ:ی 

قزوین 

تتصص  R&Dبه میزان هزینه تحقی و توسعه در فعالیتهای مربوط به یک صانعت خاا

در

منطقه بستگی داردا معیارهای متتففی برای اندازهگیری تتصص وجود دارد که میتاوان باه معیاار
نسبت مکانی و تعداد کارخانههای هر صنعت در هر منطقاه و ااا اشااره کاردا در مطالعاه یاضار باه
پیروی از چن و همکاران ( )Chen,2015جهات انادازهگیاری درجاه تتصاص  ،R&Dاز ضاری
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جینی 1بر اساس رابطه زیر استفاده میشود:

بهقوریکه  nتعداد بنگاههای صنعتی به تفکیک کدهای دورقمی آیسیک Yk ،نسابت تجمعای
از صنعت  Xk ،kسهم هزینه تجمعی تحقی و توسعه برای آن صانعت و  ،Pkمقادار هزیناه تحقیا و
توسعه برای آن صنعت میباشدا همه شاخصهای باال در دامنه صفر و یک قرار دارند بهقاوریکاه
ارزش بزر تر نشاندهنده درجه باالیی از تتصص  R&Dمیباشدا
در جدول  2سه استانی کاه در دوره  1384-94باهقاور میاانگین ،بایشتارین و کمتارین میازان
تتصص را داشتهاند نشان دادهشده استا
جدول  -2استانهای با میانگین بیشترین و کمترین درجه تخصص در ایران1384-94 ،
استانهای با درجه تخصص بیشتر

GINI

استانهای با درجه تخصص کمتر

GINI

 .760

سیستانوبلوچستان 

 .967

گلستان 

 .803

ایالم 

 .963

گیالن 

 .829

خراسانجنوبی 

 .962
مأخذ:یافتههایپژوهش 


مازندران 

مدلسازی رشد اشتغال

اساس مدل تجربی این مطالعه مبتنی بار گبسار و همکااران ( )Glaeser and et al,1992اسات
که توسط بیشا ( )2008بسط داده شده استا در این چارچوب یک تابع تولید ساده با یک عامال
" نیروی کار" وجود داردا به دلیل عدم دسترسی دقی به اقبعاات موجاودی سارمایه اساتانهاا از
عامل سرمایه صرفنظر شده است .فرض میشود که تابع تولید بنگاه بهصورت )At f (Ltاست کاه
 Atنشاندهنده تکنولوژی در زمان  tو Ltنهاده نیروی کار استا
بر اساس یداکثر کردن سود:
()2
________________________________________________________________
1. Gini index
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دستمزد نیروی کار میباشدا

بهقوریکه

بر اساس نرخهای رشد خواهیم داشت:

( )3
ومنطقهایتفکیک شود .جزءملیبینهمه

شودکهرشدتکنولوژیمیتواندبه اجزای ملی 


فرضمی
ایمتفاوتمرتبطمیشود .


ایبهآثارخارجیمنطقه

ساناستاماجزءمنطقه
مناطقیک

با فرض تابع تولید باهصاورت f (L )L1 (0    1) :و باا درنظرگارفتن  A nationalباهعناوان

جزئی مفی تکنولوژی در زمان  tو ) g(0بهعنوان جزئی منطقهای تکنولوژی خواهیم داشت:
A
Lt 1
W
) )   log( t 1 )  log( national ,t 1
Lt
Wt
)A national .t + g(externalities, other local effects

( log

)(4

معادله ( )4نشان میدهد که رشد اشتغال محفی میتواند توسط ( gاثرات خارجی و سایر اثرات
منطقهای) و رشد دستمزد توضیش داده شودا در ایان پاژوهش بار اسااس مطالعاه اکاانر و همکااران
( ) 2018مدل رشد اشاتغال بارای گنجانادن اثار سارریز فااایی و اثارات متقابال فااایی منطقاهای
تعمیمیافته استا برای سادگی ،معادله ( )4را در فرم ماتریسی بازنویسی میکنیما
( )5

empg it  rc it    it

بهقوریکه  rcگروهی از متغیرهای متتفو است که میتوانند در رشد اشتغال منطقاهای تاأثیر
بگذارندا معادله ( )5نقطه آ از برای توسعه مدل فاایی استا
 iشاخص برای اندازهگیری مقطعی (واید فاایی) با  t ،i=1,...,Nشااخص بارای انادازهگیاری
زمان با  t=1,...,Tو  empgمعیاری از رشد اشتغال در منطقه  iو در زمان  tاستا
 ، rc itبردار ( )1*kاز مشتصههای منطقهای متغیر مستقل

 ، یک بردار مقادیر ثابت از پارامترهای ناشناخته استا

 ،  itجمفه خطای که باه صاورت نرماال مساتقل و یکساان باا میاانگین صافر و واریاانس  2

توزیعشده است رابطه ( )5اثرات فاایی ممکن در تحفیل تاأثیر تناوع و ساایر عوامال رشاد اشاتغال
مناق را نادیده میگیردا
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با توجه به اینکه در این مطالعه " اشتغال" به عناوان وایاد فااایی انتتاابشاده اسات انتظاار
میرود سرریزهایی از مناق همسایه وجود داشاته باشاد و باه هماین جهات از یاک مادل دورباین
فاایی ( )SDMکه از فرم زیر تبعیت میکند ،استفاده میشود:

empg it  wempg jt  rc it 1 wrc jt 2   it

()6

در ادبیات اقتصادسنجی فاایی معادله ( )6بهعنوان یک  SDMیرشارقی اسات کاه مقاادیر باا
وقفه فاایی متغیرهای مستقل و وابسته را شامل مایشاودا ایان رابطاه نشاان مایدهاد کاه بارخبف
مدلهای پنل یر فاایی ،ارتباط بین تنوع ،رشد اشاتغال و ساایر عوامال منطقاهای ناهتنهاا تاابعی از
متغیرهای توضیحی در منطقه  iاسات ب فکاه همنناین تاابعی از رشاد اشاتغال و متغیرهاای توضایحی
مناق همسایگی استا  SDMاجازه میدهد مقادیر مشاهدهشده از رشد اشاتغال منااق همساایگی
( )wempgهمراه با سایر خصوصیات سایر مناق همسایگی ( )wrcبر نرخ رشد اشتغال یک منطقاه
تأثیر بگذارندا ضری
خا

 تأثیر رشد اشاتغال در منااق همساایگی روی رشاد اشاتغال یاک منطقاه

یا بهعبارتدیگر متغیر وابسته با تأخیر فاایی را نشان میدهدا  wنشان میدهد ماتریس وزنی

فاایی با ابعاد  N*Nاستا درایههای ماتریس وزنی فاایی ،درصورتیکه دو منطقاه مارز مشاترک
داشته باشند مقدار  1و در یر این صورت مقدار صفر را به خود اختصا
ضرای

میدهنادا قطار مااتریس

(که نشاندهنده نزدیکی یک منطقه به خودش است) مقدار صفر را میگیاردا دریاالیکاه

مدل ارائهشده در معادله ( )6یک مدل دوربین فاایی است اما هیچ پیش فرضی درباره مزیات ایان
ماادل نااداریم؛ بنااابراین محاادودیتهااایی را باارای انتتاااب ماادل مناساا از بااین ماادلهااای
 SDM,SAR,SEMبر اساس لی ساژ و پاک ( )Lesaje, Pace,2009و الهورست ()Elhorst,2009
اعمال میکنیما
محاسبه اثرات مستقیم و یرمستقیم متغیرها بر رشاد اشاتغال امکاان تحفیال دقیا تاری را فاراهم
میکندا این اثرات از قری مشات جزئای  empgنسابت باه متغیرهاای توضایحی منطقاهای یاصال
میشاودا مااتریس مشاتقات جزئای از  empgنسابت باه متغیار توضایحی منااق متتفاو  rcبارای
 i=1,...,Nبه شرح زیر است:
 empg empg 
1
...

)   (I  w

rc

rc
1
N 
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بهقوریکه  w ijدرایه ( )i,jاز ماتریس وزنی  Wاستا
همانقور که توسط لی ساژ و پاک ( )2009اشاره شده اثر مستقیم با میانگین عناصر قطر اصافی
اندازهگیری میشود و اثر یرمستقیم یا اثر سرریز فاایی بهوسیفه میانگین جمع سطری عناصار یار
قطری اندازهگیری میشود.

یافتههای تحقیق

در مدل ارائهشده در مطالعه یاضر با این پیشفرض که شوکهای وارده بر تماام اساتانهاا اثار
یکسانی دارند مدل فاایی  SDMو  SARبررسی (سیو و یمیادی رزی )1396 ،و بارای انتتااب
بهترین مدل بین  SDMو SARاز آزمون والد اساتفاده شاده اسات کاه باا توجاه باه آمااره آزماون
( )chi2=112.17, Prob.=0.000فرضیه  H1مبنی بر برتری مدل  SDMنسبت به مدل  SARپذیرفته
میشودا
قبل از برآورد مدل بهصورت فاایی ،آزماون هاسامن جهات انتتااب مادل اثارات تصاادفی و
اثرات ثابت انجامشده که نتایج این آزمون
( )chi2(17)=9.77, Prob.=0.9131پذیرش فرضیه  H0را تأیید نموده ،درنتیجه مادل باا اثارات
تصادفی برآورد و نتایج آن در جدول  3ارائه میشودا
بررسی یافتههای تحقی در جادول  3نشاان مایدهاد کاه ساهم شاا فین بتاش خادمات (،)se
تتصص ،)s( R&Dدرآمد متوسط ( ،)iتناوع مارتبط ( )reو تناوع یار مارتبط ( )ueتاأثیر مثبات و
معناداری بر رشد اشتغال داردا ضری

بهدستآمده برای تاوان دوم تتصاص ( )ssمنفای و معناادار

است که نشان میدهد رابطه بین تتصص اقتصادی و رشد اشتغال بهصورت  Uمعکاوس مایباشادا
همننین یافتههای تحقی نشان مایدهاد کاه تاراکم جمعیات ( )cpو میازان شهرنشاینی ( )uدر ایان
مطالعه تأثیر معناداری بر رشد اشتغال نداردا
جهت تحفیل دقی تر اثرات مساتقیم ،یرمساتقیم و کال نیاز در جادول  3ارائاهشاده اساتا اثار
مستقیم تأثیر یک متغیر توضیحی خا

در منطقه  iرا روی متغیار وابساته در منطقاه  iانادازهگیاری

میکندا بررسی یافتههای پژوهش درزمینه آثار مستقیم در جدول  3نشان میدهد که ساهم شاا فین
بتش خدمات ( ،)seتتصاص ( ،)sتاراکم جمعیات ( )cpو تناوع یار مارتبط ( )ueتاأثیر مثبات و
معناداری بر رشد اشتغال دارد؛ اما درآمد متوسط ( ،)iمیزان شهرنشینی ( )uو تنوع مرتبط ( )reتاأثیر
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معناداری بر رشد اشتغال نداردا
جدول  -3نتایج برآورد اثرات تصادفی فضاییSDM
اثرات کل

اثرات غیرمستقیم

اثرات مستقیم

ضرایب برآوردی

0/0471102
)(0/031
-0/0025043
)(0/059
-0/3063919
)(0/948
0/5342869
)(0/869
0/0063199
)(0/152
0/0455051
)(0/026
5/291128
)(0/011
-2/636651
)(0/010

-0/0185246
)(0/332
-0/0031737
)(0/016
-2/219845
)(0/594
1/750773
)(0/539
0/0044254
)(0/272
0/0413635
)(0/023
1/46458
)(0/421
-2/894039
)(0/002

0/0656348
)(0/000
0/0006693
)(0/275
1/913453
)(0/027
-1/216486
)(0/055
0/0018945
)(0/022
0/0041415
)(0/186
3/826548
)(0/000
0/257388
)(0/567

0/072241
(0/000)1
0/001489
)(0/005
2/730136
)(0/000
-1/779766
)(0/000
0/0008242
)(0/074
-0/0017879
)(0/263
1/047751
)(0/000
0/7295003
)(0/045
-0/0322283
)(0/000
-0/0014365
)(0/027
-0/2231892
)(0/889
0/8760202
)(0/428
-0/0019838
)(0/063
-0/0056924
)(0/162
0/0448905
)(0/920
-2/34029
)(0/000
0/1652477

متغیرها
Se
I
S
 Ss
 Cp
U
 Ue
 Re
 w*se
 w*i
 w*s
 w*ss
 w*cp
 w*u
 w*ue
 w*re

rho

یافتههایپژوهش 
منبع :

________________________________________________________________
1ا اعداد داخل پرانتز ایتمال را نشان میدهندا

98

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

اثاار یرمسااتقیم ،تااأثیر تغییاارات در متغیرهااا در منطقااه  jرا روی متغیاار وابسااته در منطقااه  iرا
اندازهگیری میکند بهقوریکه i≠jا
بررسای یافتاههااای پاژوهش درزمیناه آثااار یرمساتقیم در جاادول  3نشاان مایدهااد کاه میاازان
شهرنشااینی ( ،)uدرآمااد متوسااط ( )iو تنااوع ماارتبط ( )reتااأثیر معناااداری باار رشااد اشااتغال دارنااد
دریالیکه سهم شا فین بتش خدمات ( ،)seتتصص ( ،)sتراکم جمعیت ( )cpو تنوع یر مارتبط
( )ueتأثیر معناداری بر رشد اشتغال ندارندا
اثر کل ،مجموع اثر مستقیم و یرمستقیم تغییر متغیرها بر متغیر وابسته در منطقه  iاساتا بررسای
یافته های پژوهش بر اساس اثرات کل در جدول  3نشان میدهد که ساهم شاا فین بتاش خادمات
( ،)seمیزان شهرنشینی ( ،)uتنوع مرتبط ( )reو تنوع یر مرتبط ( )ueتأثیر مثبت و معناداری بر رشد
اشااتغال دارنااد دریااالیکااه درآمااد متوسااط ( ،)iتتصااص ( ،)sتااوان دوم تتصااص ( )ssو تااراکم
جمعیت ( )cpتأثیر معناداری بر رشد اشتغال ندارندا
نتیجهگیری

در این مطالعه به تحفیل فاایی تأثیر تنوع و تتصص  R&Dبار رشاد اشاتغال اساتانی در کشاور
ایران در دوره  1384-1394پرداختهشده استا مقایسه شاخص تتصص و تنوع نشان مایدهاد کاه
استانهای سیستان و بفوچستان ،ایبم و خراسان جنوبی به ترتی کمترین درجه تتصاص را در باین
استانها دارا بوده دریالیکه استانهای گفستان ،گیبن و مازندران به ترتی

دارای بیشترین درجه

تتصص در بین استانها میباشندا از منظر تنوع اقتصادی اساتانهاای سامنان ،مرکازی و قازوین باه
ترتی
به ترتی

متنوعترین استانهای ایران و استانهای ایبم ،کهکیفویه و بویرایمد و سیساتان و بفوچساتان
از درجه تنوع کمتری برخوردارندا یافتههای تحقی نشان میدهد که سهم شاا بن بتاش

خدمات ،تتصص و تنوع مرتبط و یر مرتبط بر رشد اشتغال مثبت و معنیدار اساتا باهقاوریکاه
تأثیر تتصص از تنوع بیشتر است همننین تأثیر تنوع یر مرتبط نیز نسبت به تنوع مارتبط بایشتار
استا در یقیقت یافتههای یاصل از ایان مطالعاه فرضایه جکاوبز را بارای اساتانهاای ایاران تأییاد
میکندا همننین رابطه بین تتصص اقتصادی و رشد اشتغال بهصورت  Uمعکوس است ،کاه نشاان
میدهد باا افازایش تتصاص  R&Dرشاد اشاتغال اساتانی افازایشیافتاه ولایکن در ساطوح بااالتر،
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تتصص به کاهش رشد اشاتغال مایانجاماد؛ بناابراین پاس از افازایش تتصاص  ،R&Dبهارهوری
افزایشیافته و بنابراین جایگزین رشد اشتغال میشودا بهاینترتی

فرضیه مارشال در محادودهای از

تتصص تأیید میشودا
محاسبه اثرات مستقیم و یرمستقیم نشان میدهد که افزایش تتصص  R&Dدر یک منطقاه بار
رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد ولیکن اثر معنایداری بار رشاد اشاتغال منااق هامجاوار ایجااد
نمیکندا یافتههای تحقی نشان میدهد که افزایش شاخص تنوع یر مرتبط در هر منطقاه منجار باه
رشد اشتغال همان منطقه مای شاود ولایکن افازایش شااخص تناوع مارتبط در منااق همساایگی باه
کاهش رشد اشتغال منطقه میزبان میانجامدا تراکم جمعیت باهصاورت مساتقیم و یرمساتقیم رشاد
اشتغال مناق را افزایش میدهدا افازایش درآماد متوساط در منااق مجااور ،رشاد اشاتغال منطقاه
میزبان را کاهش میدهد و گسترش شهرنشینی در منااق هامجاوار منجار باه رشاد اشاتغال منطقاه
میزبان میشودا
افزایش درآمد متوسط مناق مجاور میازان رشاد اشاتغال منطقاه میزباان را کااهش مایدهاد و
مجاورت با شهرهای بزر

منجر به رشاد اشاتغال منطقاه میزباان مایشاود؛ بناابراین تاأثیر محادود

آنتروپی مرتبط روی رشد اشتغال استانی ،شواهدی از مکانیسامهاای سارایت باین منااق از لحااظ
اشتغال را نشان میدهدا نتایج یرمستقیم نشان میدهد که سرریز فااایی معنایداری وجاود دارد و
شواهد ناشی از برآورد اثر مستقیم نشان میدهد که جغرافیا بریس

مناق همسایگی اهمیات دارد؛

بنابراین در تدوین برنامهها و سیاستهای افزایش اشتغال ،نهتنها الزم اسات باه پتانسایلهاای منطقاه
توجه نمود بفکه باید تأثیرپذیری مناق مجااور از یکادیگر هام مادنظر قارار گیاردا در ایان راساتا
پیشنهاد میشود در استانهایی که از نرخ اشتغال پایینتری برخوردارند ،صنایع با تنوع بیشاتر مساتقر
گردد؛ بنابراین ایجاد خوشههای صنعتی به عنوان نسته واید برای همه استانها از دیادگاه اشاتغال،
سیاست مناسبی نیستا
همننین افزایش شاخص تتصص از قری افازایش متاارج تحقیا و توساعه در منااققی کاه
دارای نرخ بیکاری باالیی میباشند میتواند اشتغال را افازایش دهادا از ایان منظار سیاسات اعطاای
اعتبار مالیاتی خا

و افزایشی به بنگاهها در ازای تحقی و توسعه بیشتر مایتواناد در افازایش نارخ

اشتغال استانها راهگشا باشدا
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