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Abstract 
today, countries have realized that their available resources such as 
human, natural resources and capital are limited, and there is no way to 
use them optimally except by adjusting consumption and increasing 
productivity, in between, labour force as human capital and the basic 
factor in production deserves special attention. Many factors such as 
geographical location, wages, welfare and health indicators, proximity 
and densities can affect its productivity. Therefore, the main goal of this 
research is to investigate the impact of urbanization and its spatial 
spillovers using the components of the human development index, 
urbanization rate, population density and industrial wages on the 
productivity of the provincial labour force in the period of 1385-1398, 
based on the spatial panel pattern including cross sections and time 
series. In this study, the results showed the existence of spatial 
autocorrelation among the investigated provinces and the variables of 
human development index, urbanization rate and industrial wage have 
direct and indirect positive and significant effects on the labour 
productivity of the province, and the population density index has a 
positive direct effect and a negative indirect effect on the labour 
productivity of the province. 
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در  کار نیرویوری بر بهرهو سرریزهای فضایی آن اثر شهرنشینی 
 های ایراناستان

  * فاطمه محیسنی
دانشگاه  ،یاقتصاد و علوم اجتماع یدانشکده گروه اقتصاد، ارشد اقتصاد  کارشناس

 .رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیشه
  

 سیدعزیز آرمن
 دیهدانشگاه ش ،یاقتصاد و علوم اجتماع یدانشکده گروه اقتصاد، استاد اقتصاد، 

 .رانیچمران اهواز، اهواز، ا
  

 سیدامین منصوری
اه دانشگ ،یاقتصاد و علوم اجتماع یدانشکده گروه اقتصاد، اقتصاد،  اریاستاد

 .رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیشه

  چکیده
 رمایه محدودس و طبیعی منابع مانند انسان، شاندسترس منابع دراند که امروزه کشورها به این مهم دست یافته

 در این بین و وری وجود نداردمصرف و افزایش بهرهها راهی جز تعدیل ستفاده بهینه از آنا برای و است
است که  ای را به خود جلب کردهعنوان سرمایه انسانی و عامل اساسی در تولید، توجه ویژهبه نیروی کار

وری تواند بهرهها میها و تراکم، دستمزد، رفاه و سلامت، مجاورتییجغرافیاموقعیت  بسیاری از عوامل مانند 
تأثیر شهرنشینی و سرریزهای فضایی  بررسی پژوهش این اصلی هدف رواین تأثیر قرار دهد. ازآن را تحت 

یروی نهای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، تراکم جمعیتی و دستمزد صنعتی آن با استفاده از مولفه
 مقاطع شامل ی فضاییالگوی تابلوی اساس بر 5883 - 5831 زمانی بازه در کار استانیوری نیرویبر بهره کار

 هایاستان بین رد فضایی خودهمبستگی وجود بیانگر نتایج  مطالعه این در. است  مذکور زمانی سری و استانی
متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی و دستمزد صنعتی دارای اثرات مستقیم  بوده و بررسی مورد

و اثر  و شاخص تراکم جمعیتی دارای اثر مستقیم مثبت کارنیروی وری و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر بهره
 .  استاستانی  نیروی کاروری بهره رغیرمستقیم منفی  ب

 انیتوسعه انسشاخص کار، دستمزد صنعتی، تراکم جمعیت، وری نیرویها: شهرنشینی، بهرهکلیدواژه
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 .مقدمه1

ای را در ی اخیر، توجه ویژهای بوده است که در چند دههترین مسأله، اساسیوریبهره
وری، اثر قابل توجهی بر سطح زندگی، اسـت. رشد بهرهکشورها به خود معطوف کرده

وری، منافع بیکاری، وضعیت اقتصادی و رقـابت پذیری هر کشور در سـطح جهانی دارد. بهره
، اقتصادی و افزایش استاندارد زندگی فراوانی برای یک جامعه و افراد آن بـه صورت بهبود

(. اگر بپذیریم که رشد اقتصادی و ارتقاء استاندارد 5838دنبال خواهد داشت )اکبری، به
کار های نیرویافزایش نهاده تواند از طریقزندگی با افزایش مقدار تولید کالاها و خدمات می

رد، در این میان نقش و اهمیت وری منابع موجود صورت گیو سرمایه و یا ارتقاء سطح بهره
عه ی خدمات در یک جامترین عامل در فرآیند تولید کالا و ارائهنیروی انسانی به عنوان مهم

توان گفت که انسان، هم هدف توسعه و هم عامل غیر قابل انکار است. به عبارت دیگر می
 تفاده از اینی اسشود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوهآن محسوب می

مهارت و  های کسبفرصت شهرها بستگی دارد. در این راستا 5منبع، یعنی سرمایه انسانی
که  ینیروی کار بین تعامل بیشتر و زمینه را برای کنندایجاد می کارنیروی دانش را برای

افزایش کارآیی  سبب را که و یادگیری کرده را آماده دهندانجام می مشابهی هایفعالیت
 با شهرها (2002) 2آرتور سالیواناُ بر اساس تحقیقات چنینبخشند. همسرعت می شودمی

آسان  تقاضا و برای عرضه را بازرگانی و تجارت تجمعی مناسب، فرآیند مکان یارائه
 کالاها از بسیاری تولید زیرا شوند؛ می شناخته نیز تولید مراکز اصلی عنوان به و کنندمی

 شهرها. بیشتری همراه خواهد بود  بالاتر با بازده تراکم با شهری محیط یک در خدمات، و

 حاضر حال در و دارند اقتصادی تولید برای بالایی توانایی  شهرهاکلان خاص طور به و

ها رشد اقتصادی جوامع وابستگی شدیدی به آن و اندگرفته در دست را دنیا اقتصاد عمده
وری را از ماهر را جذب کنند تا بهره نیروی کارکنند که چنین تلاش میدارد. شهرها هم

 Glaeserوری  بالاتر را ایجاد کنند )طریق رقابت افزایش دهند و یک اقتصاد شهری با بهره

& Gottiled, 2009.) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1  . Human capital   

2. O’sulivan, A. 
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ها حتی اقتصاد یهای زندگی، همهدلیل افزایش جمعیت و پیشرفت استاندارددرواقع به
 شان مانند انسان، منابع طبیعی و سرمایهاند که منابع دردسترسکشورهای غنی قبول کرده

جود وری وها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهرهمحدود است و برای استفاده بهینه از آن
های اندازیابی به اهداف چشمنیز از این مسأله مستثنی نیست و برای دست رانایندارد. کشور 

. بنابراین موضوع اصلی وری در سطح خرد و کلان نداردی خود راهی جز ارتقاء بهرهتوسعه
 راستا، نیا درکه  وری نیروی کار استبهرههای مؤثر بر ی مؤلفهرابطه این پژوهش بررسی

 یتلفمخ یهاپژوهش آن، یوربهره و کار یروین تیاهم به توجه با رانیا در یاریبس محققان
 خرد سطح در بهداشت و آموزش نقش بر غالباً مربوطه، یداخل مطالعات کنیل ،اندداده انجام

در پژوهش  .اندشده متمرکز دارد، 5کار یروین یوربهره ارتقاء بر مثبت یریتأث که یسازمان و
 در اشتغال یبرا کار یروین شتریب لیتما و یشهر تیجمع عیسر رشد داشتن درنظر با  رحاض

 وری نیرویهای جغرافیایی عوامل مؤثر بر بهرهو وارد کردن اثرات ناشی از مجاورت شهرها
در  اروری نیروی کعوامل مؤثر بر بهره، کار را با لحاظ کردن بعد فضا بررسی کرده است

 ابو ان در هر است در غالب شهرنشینی  ،پیشینداخلی تر از سایر مطالعات سطحی گسترده
ستمزد دشاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، چندین مؤلفه از شهرها که عبارتند از:  یبررس

انی نظری بر اساس مبهم چنین  .اندگرفتهمورد ارزیابی قرار  ،جمعیتصنعتی و شاخص تراکم 
بهره بردن از  تر وارتباط با بازارهای بزرگشهرها به دلیل توانایی ، و بررسی مطالعات پیشین

اند هدشوری نیروی کار معرفی های ناشی از مقیاس، بعنوان عاملی مؤثر بر افزایش بهرهصرفه
چنین وجود افراد تحصیلکرده )سرمایه انسانی بالاتر( در یک منطقه شهری موجب همو 

ه ک هستند در مناطق شهریافزایش انگیزه سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای جدید 
سازند و منجر به کاهش زمینه را برای تجمع صنایع در یک منطقه جغرافیایی فراهم می

های های حمل و نقل، دسترسی بهتر به بازارهای هدف و موجب کاهش در هزینههزینه
 اخت کنندتوانند به افراد پردها دستمزد بالاتری نسبت به سایرین میها شده و شرکتشرکت

  .(Hu, 2012شود )کار میوری نیرویکه موجب افزایش بهره

 که جوار،هم مناطق از یناش ییالقا آثار گرید و 2ینیشهرنش ریمتغ نقش بررسیاهمیت 
یاز نبدلیل رشد سریع جمعیت شهری و   است، کار یروین یوربهره بر مؤثر عوامل از ییتابلو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Labour productivity 

2. Urbanization 
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 رخوردارب ییبسزا تیاهم از جمعیت رو به رشدتضمین توسعه پایدار شهری متناسب با به 
 است.

ی کار وری نیروهای متغیر شهرنشینی بر بهرهؤلفهماین مقاله به دنبال یافتن اثرات 

ن تواند بعنواها میآثار القایی ناشی از همجواری استانو اینکه آیا  های ایران استاستان

د؟ و کار استانی ارتباط داشته باش وری نیرویسرریز فضایی و اثری غیر مستقیم با بهره

کار چه میزان از اثرات مستقیم درون استانی و چه میزان از اثرات غیر مستقیم  وری نیرویبهره

تأثیر ونه وری نیروی کار چگبر بهره ،شود و مجموع این اثرات بعنوان اثر کلفضایی متأثر می

 -5831ی ی زماندوره درتان ایران اس 80با توجه به اینکه مدل این پژوهش ؟ خواهند گذاشت

صورت اند بهمورد بررسی قرار گرفتهها و با در نظر گرفتن مجاورت فضایی استان 5883

 های تابلویی فضایی برآورد شده است.الگوی داده

ع جهت بررسی وجود همبستگی فضایی بین مقاطنوآوری مقاله استفاده از مدلهای فضایی 

بصورت اثر غیر مستقیم بر  هااستانایی ناشی از همجواری و لحاظ کردن سرریزهای فض

وری نیروی کار است که در مطالعات داخلی گذشته به این اثر توجهی نشده است. این بهره

 وری نیروی کارتحت تأثیر قرار داده است.اثر، اثر کل ناشی از شهرنشینی را بر بهره

ر و مرو مبانی نظری ،و سوم دوم بخشدر که  تسازماندهی این مقاله به این صورت اس

روش کار و تخمین الگو به بخش چهارم و پنجم نیز به ترتیب .ها ارائه شده استپیشینه

 د.نشوگیری و پیشنهادات مطرح میپردازد و در نهایت نتیجهمی

 

 . مبانی نظري2

 وريو اثر آن بر بهره شهرنشینی 1.2

شود. شهری و رشد طبیعی جمعیت تعیین می -شهرنشینی عمدتا ً توسط مهاجرت روستایی 
ی، است به طور سنتهمانطور که شهرنشینی از لحاظ تاریخی در درجه اول با مهاجرت همراه بوده 

در  (. Jedwab & Vollrath, 2015شود )شهری، شهرنشینی تلقی می -مهاجرت روستایی 
این راستا، شهرنشینی با فرآیند تغییر ساختاری مرتبط است که در آن منابع از کشاورزی به 

شوند و مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری حرکت های صنعتی تخصیص داده میفعالیت
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نصر عوری مرتبط بوده و بنابراین به عنوان یک کنند. این تغییر ساختاری معمولا ً به رشد بهرهمی
 ،ال توسعهدر جهان در ح شهرنشینیشود. اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی در نظر گرفته می

ربوط به م تحقیقاتاکثر د اما متفاوت باشنسبت به کشورهای توسعه یافته ممکن است 
 کنند که رشد شهرنشینیگذاران به طور کلی ادعا میتوسط سیاست هاشهرنشینی و گفتمان

است  ای از پیشرفتنشانه چه برای کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه،
(Chen & et al, 2014 ،بر این اساس .)مناطق شهری با  ،کرده است بیان(، 2055)5سریگل

ی اقتصادیت عالف ییتمرکز فضاهمراه هستند؛ یکی از مزایای شهرنشینی چندین ویژگی مثبت 
 را تجارتاست که  مناطق و افراد نیب تجارت زهیانگ جادیا به سبب نآ وریبهره یشافزاو 

 در البته د.گردیم مناطق توسعه و یاقتصاد تمرکز موجب زین تجارتند. کمی سودمند

 از یناش یهاییجو صرفه وجود .شد غافل نقل و حمل یها نهیهز نقش از دینبا نجایا

 یهابنگاه ریسا نیچنهمشندگان، وو فرخریداران  که شودیم باعث نقل و حمل در اسیمق
 متمرکز خاص، یفضا کی در یاقتصاد یهاتیفعال جهینت در و هم آیندی گرداسطهوا

 داشته باشد. ی منطقهاقتصاد یوربهرهبر  یمثبت یرثأت تواندیکه م شوند

 و تراکم ینیشهرنش ،کاريروین يوربهره 2.2
 یتصاداق یایجغراف هیتوسط نظر یو تراکم به راحت ینیشهرنش ،کاریروین یورمفهوم بهره

 ی( اظهار داشتند که سود خالص تراکم صنعت 2005)  2هندرسون و همکاران .شودیدرک م
 مرا نیاست. ابه شدت انباشته شده ،متراکم یتکنولوژ یبه واسطه یدر مناطق متراکم شهر

دمات در به خ یو دسترس هادهیا یبه اشتراک گذار در صنایع متراکمکه  است لیدل نیبه ا
زایش و اف استاندارد دیتول ندیفرآ ری، که درگتری که در مناطق کوچکدیتولصنایع با  سهیمقا

ی م شهرنوآورانه در مناطق متراک یهابخش نی، اجهیبالاتر است. در نت اری، بسکیفیت هستند
م متراک یصنعت یهار خوشهد ره بالامزد و اجارا دارند و آماده پرداخت دست توان ظاهر شدن

 داشته باشند. زیاثر ناچ ای) مثلا حمل و نقل ( ثابت باشند  گریاگر عوامل دالبته  .هستند یشهر
تا در مراکز  کندیتلاش م نییپا تیفیبا ک یصنعت دی، تولیچارچوب صنعت نی، در انیبنابرا
و درنتیجه کمتر منجر به افزایش تر است، مستقر شود که اجاره آن کم یکوچک یشهر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Glaeser, E. 

2. Henderson, L., et al. 
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 وریکه تمرکز صنعتی در مناطق شهری، علاوه بر افزایش بهرهشود درحالیوری میبهره
 .تواند منجر به سرریزها بر مناطق همسایه شودمی

 کاروري نیرويشاخص توسعه انسانی و بهره 2.2
ی سلامت و درآمد سرانهیعنی آموزش و پرورش،  انسانی یتوسعه شاخص هر یک از اجزای

اثر مثبت دارند.  نیروی کاروری صورت جزئی و هم در قالب یک مجموعه بر بهرهافراد، هم به

 گیرد،را دربر می یکالای و فیزیکی سرمایه که فقط سرمایه مفهوم معتقد بود در این راستا کوزنتس

هوم کامل این مف فیزیکی یسرمایه در کنار ی انسانیسرمایه و با احتساب است ناقص مفهومی

 کشور آن صنعتی ابزارهای پیشرفت دلیل به صرفاً یک کشور را صنعتی توسعه کوزنتس. گرددمی

 عامل و شودمی آغاز مدارس از که دانستمی دانشی کاربرد و حاصل اندوخته بلکه دانست؛نمی

 (. یکی5825)سبحانی،  شودمی محسوب اقتصادی رشد و تولید عوامل بهبود بازدهی در اساسی

 سرمایه .است انسانی سرمایه به توجه دستمزدی هایسیاست و کار بازار در های کلیدیعامل از

ش، که تحت تأثیر سه عامل آموز شودمی افراد گفته تجربه و شدان ی مهارت،مجموعه به انسانی

 یدرمبنای نظر .یافتارتقاء خواهد  فرد وریبهره سلامت و درآمد است و با افزایش این عوامل

 که کندمی تأکید و است کارنیروی وریبهره دستمزد، در تعیین اصلی رویکرد انسانی سرمایه

 باشد بیشتر ردف یک انسانی سرمایه چه هر وعملاً وری متناسب باشدبا بهره دستمزد پرداختی باید

 ی انسانینظریه سرمایه در (.5831 علمی، و )کمیجانی یافت کار افزایش خواهددستمزد آن نیروی

 با کارنیروی به نسبت برخوردار هستند، آموزش بیشتری و تحصیلات سطح از که افرادی

کار شوند و در عین حال نیرویمند میبهره بالاتری دستمزد طورمیانگین کمتر به تحصیلات

تحصیل کرده تمایل به اشتغال و تحصیل در مناطقی با استاندارد و کیفیت زندگی بالاتر تمایل 

که این امر خود بخود منجر به تجمع این سرمایه انسانی شده ومنجر به افزایش مضاعف دارند 

میزان این شاخص   شود.می کارنیرویخروج و مانع  گردددر آن منطقه می کارنیرویوری هبهر

توان که بر این اساس می در تجمعات شهری نسبت به سایر مناطق دور از شهر بیشتر است 

( در و ازدحام های آن )آلودگیباشد، لیکن هزینهشهرنشینی دارای منافعی میگفت 

(. با این حال در فرایند 5880)کرباسی و همکاران، کشورهای در حال توسعه فراگیر می باشد
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و بسیاری  کنددر شهرها، ساختار درون جامعه تغییر می بدلیل افزایش منافع و مزایا نیشهرنشی

مندی از افزایش درآمد و امکانات رفاهی مناطق شهری، از افراد در مناطق روستایی برای بهره

 گیرند.تصمیم به مهاجرت به مناطق شهری می

 کارنیرويوري دستمزد و بهره 4.2
 است. یمزد واقعدست یبرا مدتیطولان کنندهنییعامل تع کی کارنیروی یوربهره

اط در ارتب یاقتصاد یهاهمه بخش یمزد برابا سطوح دست یتوجهقابل به طوری وربهره
معادل با  کارنیرویمزد دست نکهیبر ا یمفهوم را مبن نیا کینئوکلاس یاقتصاد هینظر است.

 نیبا ا(. Cahuk & et al, 2014) کندارائه می، است یوربهره یعنیکار او،  نهاییمحصول 
 یروهایاز ن یفیط لیمزد اغلب در عمل به دلدست ییایکار و پویروین یوروجود، بهره

توسعه  یبرا یمهم یامدهایپ تواندیم ییواگرا نیو ا شوندیو بازار از هم جدا م ینهاد
، باشد یوررشد بهره تر ازعقب یمزد واقعکه دست یکشور داشته باشد. هنگام کی یاقتصاد

طور بالقوه باعث بدتر بهشود و تمام می هیبه نفع سرما کارنیرویو  هیسرما نیدرآمد ب عیتوز
رشد  از شتریرشد دستمزد ب و هنگامی که شودیم  کل یدرآمد و تقاضا ینابرابر دنش

 ,Biesebroeck) ندیبب بیممکن است آس یگذارهیسرماو بودن  یباشد، رقابت یوربهره

 ومنجر به یابدمی افزایش کارنیروی برای تقاضا ،وریبهره افزایش با کار بازار در (.2015
. میشود برابر کارنیروی تقاضای با کارنیروی عرضه که جایی تا شودمی افزایش دستمزدها

 دستمزد در راتتغیی سبب وریبهره تغییرات که است معتقد دستمزد نظریه سنتی بنابراین
 میزان میان تعادلی همواره بنابراین. شوندمی تعدیل و بوده پذیر دستمزدها انعطاف. شودمی
 اضاتق که فرض بر این است چنیندارد. هم وجود شده تقاضا میزان کار و شده عرضه کار

 تقاضای یک کارنیروی برای تقاضا بدین سبب که. است شیب نزولی با تابعی کارنیروی برای
 تولید فرآیند طی در 5کارنیروی نهاده توسط محصول تولید درآمد نهایی به که است مشتقه

 که کنندمی کارنیروی استخدام به جایی اقدام تا تحت شرایط رقابتی ها بنگاه و دارد بستگی
 نهایی تولید ارزش با ،شودمی دستمزد مشخص نرخ اساس بر که کارنیروی نهایی هزینه
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 ,Clowerکند )می بیان 5نزولی بازده نهایی قانون که طورهمان. شود برابر کارنیروی توسط

1965). 

 هاي پژوهش. پیشینه2
 یبازه زمان در متحدهالاتیا یشهر همنطق 8۶8جامع از  یابراساس نمونه (2050همکاران )و  2آبل

 دهدیشان منی انجام دادند که انسان هیو تراکم سرما یوربهرهیک تحلیل تجربی بر  2001تا  2005
. درواقع دهدیم شیدرصد افزا 1تا  2را به طور متوسط  یور، بهرهجمعیت دو برابر شدن تراکم
استاندارد  نیگانیم ی که دارای، در مناطق شهرتیجمع ییفضا عیتوز ایو  ینیدو برابر شدن شهرنش

در مناطق شهری و  شیافزا  % 1تا  2 نیب ی را وربهرهی کافی هستند انسان هیانباشت سرماو دستمزد 
 نی، ایکل رو. به طابدییم شیافزاوری کمتر ازین میزان با دستمزد زیر میانگین استاندارد، بهره

از  یبخش مهم، هادهیاطلاعات و تبادل ا یکه به اشتراک گذار دهندیرخ م یمناطق درالگوها 
دانش در شهرها  یزهایو سرر آموزش یهایسازگار با تئور و این موضوعهستند  دیتول ندیفرآ

افزایش با توجه به تراکم همزمان با  کارنیروی یورکشش متوسط بهره د:دهینشان م است که

 .می یابد شیافزا یانسان هیسرما
نیروی  وریبهره رشد شهرها در صنعتی ساختار نقش مورد در (2053) 8کلین و کرافت

 هانآ. اندکرده تحقیق "دوم صنعتی انقلاب" طی در متحدهایالات شهرهای تولید در کار
 وریبهره رشد اب بیشتر صنایع همگام با افزایش شهرنشینی تخصیص ابتدا، در که دریافتند
 ستگیبزرگ، همب بسیار شهرهای از برخی وری تنها دراین سطوح بالای بهره اما بود، متعاقب

افع حاصل پویا بدلیل من جانبی اثرات وجود اثبات عنوان به را خود نتایج هاآن .داشتند مثبت
 در صنعتی تخصص تاثیر کردند و تفسیر از شهرنشینی و بومی سازی و تخصیص صنایع

برای  را نیروی کار وریبهره بر سطح متحدهایالات شهرهای ی مورد نظر ازنمونه
 برآورد کردند. درصد 1با استفاده از روش پانل دیتای ساده، مثبت 5820تا  5380هایسال

 ارنیروی کوری ی شهرنشینی و اثر آن بر بهره( در بررسی پدیده2053) 1تادجودین و بلکمن
به این مهم دست یافتند که  2051تا  2002ناحیه در دوره زمانی  182اندونزی به بررسی در 

ه ب شود که به شکل دستمزدهای بالاترمی منجروری شهرنشینی به دستاوردهای قوی در بهره
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Law of Diminishing Marginal Productivity 

2. Jaison R, A. 

3. Klein,A. & Crafts, N. 

4. Tadjoeddin, M. & Blackman, V. 



 ماده انتشارآقاله م |های اقتصادی ایران پژوهش  |01

تند های بالاتر از نظر اشتغال هسهایی که نیازمند مهارتبخش چنینو هم شوندمنتقل می افراد
 شوند.متمرکز می های خدماتیبخشدر در مراکز مهم شهری، به ویژه 

، کارنیروی پذیری انعطاف ( در پژوهشی با موضوع 2025و همکاران ) 1کالکانینی
 ایتالیا تولید کل عوامل یوررشد بهرهبه بررسی  ایتالیادر مناطق  یورو بهره یمهاجرت داخل

(TFP )موقت  یروی کارناستفاده از  شیاز افزا یکار ناش تیفیک ییرتغمانند  یعوامل با سنجش
 یکزاز جنوب به مناطق مر کطرفهیبصورت  بایکه تقر یانسان هیسرما مهاجرت یهاانیو جر
منطقه  20 یپانل برا یهامدل داده، منظور نیا یبرا اند که، پرداختهاندمنتقل شده یشمال

 یخط ریرابطه غ کیاز  یشواهداند و هبرآورد کرد 2052تا  5881 هایرا طی سال ییایتالیا
(U را در رابطه ب )و رشد  یموقت نیروی کاراستفاده از  نیشکلTFP که  اندبدست آورده

 نیروی کارتعداد  شیافزا با ینوبمناطق ج یبرخدر  TFP به بعد 2008از سال  دهدینشان م
ور موقت به ط نیروی کار افزایش ی،که در مناطق شمال یدر حال، است با رشد مواجهموقت 

 مهاجرت یهاانیکه جر دهندینشان م نیچنهم جی. نتااثرگذار بوده است TFPرشد  بر یمنف
عین حال در د و در مناطق مقصد دارن TFPبر رشد  یمثبت ریتاث طیواجد شرا یانسان هیسرما

 دهندینشان مها آن یهاافتهی دارد. أدر مناطق مبد TFPبر رشد  یمثبت ریمهاجران تاث خروج
 نیچن )دستمزد( که سهم یزمان بویژه برای مشاغل موقت، یشغل یریپذکه انعطاف

که  یکیلوژتکنو ینوآور یی مانندهایمضر هستند. استراتژ ،است نیینسبتا ً پا ییقراردادها
ه شود درنظر گرفت دیاست با یسازمان یآموزش و نوآور ،دیجد یهایگذارهیبر سرما یمبتن

ر نهایت افزایش دهد تا د را ترکم تیصلاحبا  نیروی کاراستخدام  یها براشرکت زهیتا انگ
ر بالات یموقت نیروی کار دستمزد که یزمان، حال نی. در عشود اهآن یوررشد بهره منجر به

، در هر مورد داشته باشند. یوربهره بر یمثبت ریممکن است تاث ،ابدی شیآستانه افزا کیاز 
که احتمال انتقال ، موقت نیروی کار یبرا ژهیاز آموزش و تیبا هدف حما هاییاستیس

 یاجرا، نیبر ا د. علاوهنباش دیمف ندنتوایم ،بخشدیرا بهبود م داریاشتغال پا سمتبه ها آن
 یو به طور همزمان خروج دائم کنندیم جیرا ترو یشغل یهامهارتی لازم، هااستیس

 است یدر مناطق جنوب یانسان هیها انباشته شدن سرماسال حاصلمهاجران با مهارت بالا را که 
 .دهندیرا کاهش م
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 یمناطق شهر دیدر تول را تراکم یو صرفه ها یوربهره( 2025و همکاران ) 5وزکوز
نشان ها های آنمورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته 2053  – 5883 یهاسال یبرا کیمکز

 .وجود دارد دیتول یوربهره بیتراکم در ترک یهاهتوجه از صرفارتباط قابل کیه ک دهدیم
ی نیشهرنش یهاو صرفه یساز یشاخص تخصص استفاده ازبا  ی رامحل یهاهاثرات صرفها آن
 یصصکه تخ دهدینشان م جینتای مجزا کردند. و تراکم شغل یبا  شاخص تنوع اقتصاد را

کنندگان  دیلتو یورسطح بهره حیبه وضوح در توض ی( و سطح تنوع اقتصادصی)تخصی ساز
 سکنه است  ونیلیم 21که بالغ بر  یشهر 21در مجموع  نقش دارند. کلان یشهرها نیدر ب

 یساختار شهر .نددهیم لیتشکشهرها کشور را  تیکل جمعاز درصد  ۶8 کهدهد نشان می
نفر  ونیلیم 25شامل حدود  کیواله د مکز ینامتعادل است. منطقه شهر اریبس کیمکز
سته از واب یکیامر آن را به  نیمربع است و ا لومترینفر در هر ک 5۶0با تراکم متوسط  تیجمع

 یهاهرهکشور چ یمناطق شهر هیاست. بقکرده لیجهان تبد رد یمناطق به تراکم شهر نیتر
 ترین منطقهبعنوان متراکم کیواله د مکز یتراکم شهر اما دهندیرا نشان م یشتریاستاندارد ب

 ی محلیهاندیفرآ. گذاردیم ریدر سرتاسر قلمرو تاث یعملکرد اقتصاد ییفضا عیبر توز
اله د و یشهر هیمانند ناح تیانبوه جمع یبه طور خود به خود در تمرکزها صی/ تخصیساز
 .دهندمی رخ به دشواری ترکوچک یهاطیمح گریاما در د ،دهدیرخ م کیمکز

 و صنعتی تجمع هایصرفه اثرات( تحقیقی تحت عنوان 5888سامتی و همکاران )
های ایران به دو گروه صنعتی و غیرصنعتی با دسته بندی استان اقتصادی رشد بر شهرنشینی

ساله به صورت پانل دیتای ساده مورد بررسی قرار دادند، نتایج حاکی از آن دریک دوره ده 
 وری کل عوامل تولید دارد.های شهرنشینی اثر مثبت و معناداری بر بهرهبود که صرفه

و ایران  کشورها یمل اقتصاد رشد و یوررهبه بر شهرها نقش یبررس( به 5888) کهتر
 نقش شهرها که دهدمی نشان هایبررس جینتا .ستپرداخته ا در چند مقطع زمانی مختلف

 به را شهرها که یعوامل مجموعه البتهعهده دارند. د ملی کشورها بهاقتصا در ایتعیین کننده
 یاقدامات و هااستیس جهینت ی بهادیز حد تا تبدیل کنند یورهبهر رشد یبرا مناسبمکانی 

 .بستگی دارد ؛ددهن یم انجام یشهر رانیمدمقامات دولتی و  که
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 و روش پژوهش ، متغیرهاهاي آماريداده.4
استان  80های تحقیق برای داده هدف مورد نظر، و موضوع به توجه حاضر با در پژوهش

ای مرکز آمار های دادهپایگاهاز  ایبه روش کتابخانه 5883-5831ایران برای دوره زمانی 
 این در .های اطلاعاتی گردآوری شده استبانکها و سایر استان آماری هایسالنامهایران، 
و متغیرهای توضیح دهنده بر حسب میلیون ریال  کارنیرویوری بهره، متغیر وابسته مطالعه
شاخص  و نرخ شهرنشینی، تراکم جمعیتی و دستمزد صنعتی بر حسب میلیون ریال شامل

پژوهش بر اساس کار گرفته شده در متغیرهای اسمی به است. بر حسب درصد توسعه انسانی
 .اندواقعی شده 5880شاخص قیمت مصرف کننده در سال پایه 

 مرکزبر اساس  است که تیریعلم اقتصاد و مد میاز مفاه(: LP) نیروی کاروری بهره  
سود  ترینبیشدست آوردن به یعنی یور: بهرهشودیم فیتعر نیچن( 5833) 5وری ژاپنبهره

نیماش ن،یزم ،یانسان یروی، توان، مهارت ننیروی کاراز  نهیبه یو استفاده یریگبهره باممکن 
 ایکالا و خدمات  دینسبت تول ،یوربهره رفاه جامعه. افزایش منظور به، مکان و آلات

آن  دی( مؤثر در تولی)ورود چند داده ای کی(، به ی)خروج از کالاها و خدمات یامجموعه
قرار  یانسان یرویداده مثل ن کی. اگر در مخرج کسر فقط شودمیگفته کالاها و خدمات 

 ییهااز داده یااگر در مخرج کسر مجموعهولی  .گویندمی «یجزئ یوربهره» به آن رد،یگ
« کل یوررهبه» به آن رندیاند، قرار گکار گرفته شدههارائه خدمات ب ایکالاها و  دیکه در تول

ر ب نیروی کاروری لازم به ذکر است مجموع ارزش افزوده برای محاسبه بهره .دنیگومی
ه ه واحد میلیون ریال است که بها بدون احتساب نفت باساس تولید ناخالص داخلی استان

 محاسبه شده است. 5880قیمت پایه سال 
     

(5) 
    LP =

 مجموع ارزش افزوده  

 تعداد نیروی کار 
 

 و جمعیت انتقال فرآیند را شهرنشینی(، 5831)2جیکوبز(: Urbanization) شهرنشینی
 ورود معنایعمدتاً به که تعریف کرده شهری مناطق به روستایی مناطق از کشور کارنیروی

 چنینهم و صنعت بخش در آنان شهر است که غالباً منجر به اشتغال به جمعیت روستایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Japan productivity center 

2. Jacobs, J. 
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ی تجمع صنایع و خدمات هستند و شود. شهرها نقطهمی هاآن با مرتبط خدماتی هایفعالیت
 می رشد بیشتری سرعت با اقتصادی هایبخش سایر به نسبت هابخش این اینکه توجه به با

متغیر  پژوهشبرخوردارند. در این  اهمیت زیادی از اقتصادی رشد در شهرها بنابراین کنند،
 دهیم:های زیر نشان میشهرنشینی را با تابلویی از پروکسی

HDI1: مندی شود بهرهاز عواملی که منجر به افزایش انگیزه مهاجرت از روستا به شهر می
ی بیشتر و دسترسی به خدمات بهداشتی از مزایای شهری مانند آموزش بهتر، درآمد سرانه

های بر اساس استاندارد معرف این سه مؤلفه است وی انسانی شاخص توسعهبهتر است که 
سازمان ملل از میانگین هندسی سه شاخص بهداشت، آموزش و درآمد ناخالص ملی سرانه 

ملل  ی سازماناین فرمول بر اساس روش برنامه توسعه .شده است طبق فرمول زیر محاسبه
بعد مورد استفاده قرار  به 2050های توسعه انسانی سازمان ملل از سال است که در گزارش

 (.UNDO,2011گرفته است )
 

HDI= (سرانه *شاخص آموزش*شاخص سلامت GDPشاخص )(2) 5/8 

بندی و طبق دسته تاس یک تا صفر بین انسانی یارزش عددی شاخص توسعه
شاخص  288/0و  2/0مبین توسعه انسانی بسیار بالا، بین  3/0سازمان ملل مقادیر بالاتر از 

 118/0شاخص توسعه انسانی متوسط و مقادیر کمتر از  ۶88/0تا  110/0انسانی بالا، بین توسعه 
 (.UNDP2 ,2015ترین شاخص توسعه انسانی است )مبین پایین

URR3 :نسبت جمعیت ساکن در شهرها به کل جمعیت کشور است که نرخ شهرنشینی :
 Tpopجمعیت شهری و Urpop ی زیر،گویند. در رابطهگاهی آن را میزان شهرنشینی می

  .دهدکل جمعیت استان مورد نظر را نشان می

(8) 𝑈𝑅𝑅 =
𝑈𝑟𝑝𝑜𝑝

𝑇𝑝𝑜𝑝
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1  . Human Development Index 

2  . United Nations Development Programme 

3. Urbanization ratio 
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SPOPDEN1: ی تعداد جمعیت یک استان نسبت به مساحت تراکم جمعیتی که نشان دهنده
 s استان به نفر و جمعیت pجمعیت،  تراکم POPDENS زیردر رابطه  آن استان است.

                                        .استبر حسب کیلومتر مربع  استانمساحت 

(1) 𝑃𝑂𝑃𝐷𝐸𝑁𝑆 =
𝑃

𝑆
 

INDUSW2: دماتخ ی میانگین جبراننشان دهنده پژوهشدر این  صنعتی دستمزد متغیر 
 رکه آمار آن در سطح ه ده نفر و بیشتر است نیروی کارهای صنعتی با کارگاه در کارکنان

 شده است.آوری جمع استان
ساختار اصلی مدل برآوردی به صورت زیر  بر اساس مجموع متغیرهای معرفی شده،

افزار استتا  های تابلویی با استفاده از نرموردی دادهآخواهد بود که بر اساس الگوهای بر
 .ها و نتایج کلی آن در بخش بعد ارائه خواهد گردیدتخمین زده خواهد شد و ارزیابی

(1) 𝐿𝑜𝑔𝐿𝑃𝑖𝑡 = 𝑓( 𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 , 𝑈𝑅𝑅𝑖𝑡 , 𝐿𝑜𝑔𝑃𝑂𝑃𝐷𝐸𝑁𝑖𝑡 , 𝐿𝑜𝑔𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑊𝑖𝑡)      

 الگو تخمین و پژوهش مدل. 5
چنین تعریف عنوان  متغیر وابسته و هدف و همبه کارنیرویوری متغیر بهره معرفی از پس

که در نقش متغیرهای مستقل در این پژوهش وارد  ی شهرنشینیتوضیح دهنده هایشاخص
ها که تلفیقی ها فراهم است. با توجه به ماهیت دادهبرای برآورد مدل شرایط اکنوناند، شده

کار را ب و تابلویی فضایی های تابلوییزمانی و مقطعی هستند، الگوهای تخمینی دادهاز سری 
  مانایی متغیرها بررسی و گزارش شده است. ،گرفته و قبل از برآورد

ی مقطعی و لحاظ کردن آن در مدل از دو آزمون   تگمبسهبه اهمیت وجود  توجه با
3CADF   4وCIPS آزمون دیکی  دو مربوط به هر یک از و احتمال  کرد خواهیم استفاده

 _فیشر و ایم آزمون هر دو .گیریمدر نظر می درصد 1 داریمعنا سطح را با پسران _فولر و ایم
لعه کنند که در این مطاتابلویی ارزیابی می هایداده در را مقطعی واحد شین ریشه و پسران

به علت اهمیت وجود وابستگی مقطعی، مانایی متغیرها را بر اساس این دو آزمون با فرض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Population density 
2  . Industrial Wages 

3. Cross Sectional depenedence Dicky Fuller Test/ 

4. Cross Sectional depenedence Im Pesaran Shin Test. 
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 جودو دلالت بر  صفر فرضیه آزمون دو در این. کنیموجود همبستگی مقطعی بررسی می
ل ها و احتمامقادیر بدست آمده برای آماره به با توجه که است مقطع هر برای ریشه واحد

فتن با در نظر گر پژوهش این متغیرهای مانا بودن نتایج این فرض رد شده و های آنمربوطه
 .شده است ( ارائه5در جدول ) همبستگی مقطعی

 تابلوییهای آزمون مانایی متغیرها در الگوی داده. 1جدول 

 های تحقیقیافتهمأخذ: 

نتایج نهایی هر دو آزمون فیشر و ایم پسران با فرض وجود همبستگی مقطعی مبین این است 
، متغیر نیشهرنشینرخ  ،شاخص توسعه انسانینیروی کار، وری متغیر لگاریتمی بهرهدر که 

زمون و هر دو آ هایآمارهلگاریتمی تراکم جمعیتی و متغیر لگاریتمی دستمزد صنعتی ، 
ستند هریشه واحد مشترک و مقطعی نداشته و مانا  هادهند که متغیرها نشان میاحتمال آماره

 1جدول بزرگتر بوده و احتمال هر آماره نیز کمتر از  tهر آزمون از  tقدرمطلق آماره  زیرا 
 کند. رد می هاکه فرضیه صفر هر دو آزمون را به نفع مانایی این متغیردرصد است 

 
CIPS 

 

 
CADF 

 

 
 

 نام متغیرها
  

 احتمال

 
 tآماره 

 
 احتمال

 
 tآماره 

 
0005/0 

 
251/2- 

 
0001/0 

 

215/2-  

 
Log)lp(it 

 
011/0 

 
28/2- 

 

 
0005/0 

 
810/2- 

 
HDIit 

 
0005/0 

 
81/2- 

 

 
0000/0 

 

 
020/2- 

 
URRit 

 
0020/0 

 
52/2- 

 
0010/0 

 
510/2- 

 
Log(popdens)it 

 

 
012/0 

 
81/2- 

 
0001/0 

 
32/2- 

 
Log(indusw)it 
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 مورد مدل تعیین برایهای تابلویی پس از بررسی مانایی متغیرها اولین آزمون در د اده
این هست که همه  فرضیه صفر آزمون چاو به شرح زیر است: لیمرF  آزمون چاو یا استفاده

از مبدأ مشترک برای تمام مقاطع خواهیم داشت و عرض از مبدأها برابرند و یک عرض 
ی مقاطع را بعنوان یک مقطع درنظر گرفت و درواقع تمام اثرات ثابت برابر صفر توان همهمی

عرض از مبدأ مقاطع  صورتو در غیر اینشود. گفته می pooling دهستند که به این برآور
 تایج جدولطبق ن که در این پژوهش دشووجود اثرات ثابت پذیرفته می و  یستباهم برابر ن

 . پس از این آزمون،شودمیاتخاذ های تابلویی دادهوجود ( فرضیه صفر آزمون چاو به نفع 2)
 زده نتخمی رگرسیون خطای بین ارتباط وجود عدم یا وجود ی پایه بررا که  5آزمون هاسمن

 وجود باطارت این اگرکنیم و را بررسی می و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است شده
 عدم یدهنده نشان  0Hفرضیه پس  خواهد داشت. کاربرد تصادفی اثر مدل باشد، نداشته
که  است ارتباط وجود یدهنده نشان 1Hفرضیه  و تخمین خطای و مستقل متغیرهای ارتباط

های این های تابلویی برای دادهفرضیه صفر این آزمون مبنی بر تصادفی بودن اثرات در داده
 شود.پذیرفته می( 2جدول )  بر اساس آماره گزارش شده در پژوهش

 لیمر و هاسمن  Fنتایج آزمون. 2جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته

به عنوان بهترین مدل  ثابتهای تابلویی با اثرات مدل داده (2)ها در جدول بر اساس یافته
لیمر برابر  Fی آزمون ( آماره1-1طبق نتایج جدول ) است.انتخاب شده برای دادهای تابلویی 

درصد  1است و چون مقدار احتمال کمتر از  0000/0و احتمال این آماره برابر با   50/83با  
های تابلویی روش بهتری های تلفیقی رد شده و الگوی دادهمبنی بردادهاست لذا فرض صفر 

برای تخمین خواهد بود. سپس با استفاده از آزمون هاسمن به این نتیجه خواهیم رسید که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1  . Hausman Test 

 آزمون مقدار آماره Prob نتیجه

50/83 000/0   های تابلوییداده  لیمر Fآزمون  

 آزمون هاسمن 02/12 000/0 اثرات ثابت
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صفر آزمون  هفرضیالگوی تابلویی را با روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی تخمین بزنیم. 
  انتخاب فرص فرضیه مخالف و است تصادفی اثرات ویی باالگوی تابل انتخاب هاسمن مبنی بر

ی باشد و همانطور که در جدول بالا مشخص است آمارهمی ثابت اثرات الگوی تابلویی با
 1است که  کمتر از  0000/0و احتمال این آماره نیز برابر با  02/12آزمون هاسمن برابر با 

دصد بوده و منجر به رد شدن فرضیه صفر این آزمون به نفع الگوی تابلویی با اثرات ثابت 
 از تخمین الگوی تابلویی با اثرات ثابت بدست آمده ضرایب برآوردی( 8است. طبق جدول )

 کنیم:را بررسی می و تصادفی و الگوی تلفیقی را ارائه کرده و نتایج 

 تخمین الگوهای تابلویی  .2جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته

های تابلویی با های تابلویی با اثرات ثابت، داده( نتیجه تخمین سه الگوی داده8در جدول )
های تابلویی تلفیقی ارائه شده است. در هر الگو ضریب هر متغیر برآورد اثرات تصادفی و داده

شده است و این ضرایب نشان دهنده این است که متغیر شاخص توسعه انسانی، متغیر 
ت بر متغیر گو اثری مستقیم و مثبشهرنشینی و متغیر لگاریتمی دستمزد صنعتی در هر سه ال

دارند و متغیر تراکم جمعیتی نیز در الگوی اثرات ثابت رابطه  نیروی کاروری ی بهرهوابسته

 (MLE)حداکثر درست نماییروش برآورد 

 itLog(Lp) متغیر وابسته:

 الگوی تلفیقی الگوی اثرات تصادفی الگوی اثرات ثابت متغیر مستقل

HDIit 

 

12/0  ۶1/0 ۶8/1 

URRit 

 

52/0 51/0 08/0 

Log(popdens)it 

 

55/5 5۶/0- 52/0- 

Log(indusw)it 

 

83/0 88/0 58/0 

R-Squared 125/0 11۶/0 023/0 

F-Statistic 80/530 31/2۶1 80/5۶3 



 ماده انتشارآقاله م |های اقتصادی ایران پژوهش  |08

کار دارد درحالیکه ضریب این متغیر در دو الگوی اثرات وری نیرویمستقیم و مثبتی با بهره
 تصادفی و تلفیقی منفی و معنادار است. 

عنوان مدل ارجح در این های تابلویی با اثرات ثابت بهالگوی دادهپس از تأیید شدن 
 یههم: که کرد توان بیانمی بدست آمده بر اساس ضرایب برآوردی( 8بخش، طبق جدول )

 دلیل وجود اند اما بهبوده نیروی کاروری بر بهره دارمعنی و مثبت اثری دارای متغیرها
گرفته، های همبستگی صورتطی آزمون کشور مختلف هایاستان مقطعی همبستگی

از  فمختل هایدر استان نیروی کاروری بهره بر پژوهشمتغیرهای  اثرپذیری و اثرگذاری
 های مختلفاستان در را نیروی کاروری مؤثر بر بهره بُعد جغرافیایی تابلویی، هایداده روش

توضیح  بهبود در اندتومی مکانی بعد درنظر گرفتن است؛ بنابراین نکرده کشور لحاظ
 قشن ایران هایاستان در آن بر فضایی اثرات نقش بیان و نیروی کاروری بهره دهندگی

 .داشته باشد بسزایی
 الگوهای برآورد به قسمت این در ،های تابلوییی دادهساده الگوهای برآورد از پس
ا ها را به روش رخ مانند بماتریس مجاورت فضایی استانو  پردازیمفضایی می تابلویی

ها استخراج کرده و ماتریس وزنی فضایی را که به تعداد استان GeoDaافزار بکارگیری نرم
های افزار استاتا آماده کرده و آن را در هریک از مدلنرمالایز شده است را با استفاده از نرم

: شامل یتابلویی فضای هایمدل فضایی مجاورت ماتریس براساس کنیم.فضایی تعبیه می
 داکثرروش ح براساس فضایی دوربین مدل و فضایی وقفه الگوی فضایی، خطای الگوی
 . شد خواهند زده تخمین نماییدرست

 فضايی همبستگی آزمون
خود  وجود و فضایی وابستگی است لازم پژوهش مدل تخمین از پیش بخش این در

آزمون  ز سها استفاده با منظور این برای. گیرد قرار آزمون مورد اخلال، جملات بین همبستگی
 معناداری فرضیه والد، وآزمون لاگرانژ ضریب موران، آزمون آزمون: تشخیصی
 این فرص فرضیه. گیردمی قرار آزمون مورد مدل در اخلال اجزای بین های فضاییوابستگی

 در و است خطا جملات و وابسته متغیر روی بر فضایی اثرات عدم وجود بیانگر آزمون
 .دش خواهد تائید فضایی اثرات وجود بر مبنی شود، مدل رد صفر فرضیه که صورتی
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 های همبستگی فضایی. آزمون4جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 یفضاي ابلويیتهاي مدل در هاسمن آزمون
فاده از با استپس از حصول اطمینان از وجود همبسستگی فضایی بین متغیرهای پژوهش 

 پردازیم.آزمون هاسمن به بررسی الگوها از لحاظ وجود اثرات ثابت یا تصادفی فضایی می

 نتایج آزمون هاسمن الگوهای تابلویی فضایی. 5جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته

ی ( برای سه الگوی خطای فضایی، وقفه1بنابر نتایج حاصل شده از آزمون هاسمن در جدول )
ه شده و ی کای دو ارائتوان نتیجه گرفت که باتوجه به آمارهفضایی و دوربین فضایی می

 
 آزمون

 

 
 H0 فرضیه

 
 آماره

 
 احتمال

I-Moran 
 

 000/0 ۶۶/۶ عدم وجود همبستگی فضایی در اجزای اخلال

Wald Test 
 
 

 05۶/0 5۶/52 یحیتوض یرهایدر متغ ییفضا یعدم وجود همبستگ

LM 
 

 85/0 8/0 عدم وجود خودهمبستگی فضایی در متغیر وابسته

LM General 000/0 32/12 عدم وجود همبستگی فضایی عمومی 

 نتیجه احتمال آماره کای دو نماد الگوهای فضایی

 اثرات ثابت فضایی SEM 583 000/0 خطای فضایی

 اثرات ثابت فضایی SAR 23/53 002۶/0 وقفه فضایی

 اثرات ثابت فضایی SDM 82/82 0008/0 دوربین فضایی
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درصد شده است؛ در هر سه الگوی فضایی مورد بررسی،  1تر از سطح احتمال آن که کم
 شود.وجود اثرات ثابت فضایی پذیرفته می

 بهینه مدل تشخیصی هايآزمون
با  مطابق ،فضایی دوربین و فضایی خطای و فضایی وقفه الگوی قالب در مدل تخمین از سپ

 به انههای والد و والد چندگآزمون از استفاده با قسمت این در فضایی، اقتصادسنجی ادبیات
از   SARو مدل  SDMبرای انتخاب بهترین مدل بین مدل . پردازیممدل بهینه می تشخیص

ی صفر این آزمون پذیرفته شود به شود، بدین صورت که اگر فرضیهآزمون والد استفاده می
این معنی است که مدل، دوربین فضایی نیست و فرض صفر بودن ضرایب مستقل در دوربین 

در مورد آزمون مربوط به خطای فضاییی  است. SARمورد قبول است و این مدل یک مدل 
ی خطا به این دلیل که جمله در همبستگی فضایی شناسایی و بررسی برای نیز SEMیعنی 

هایی که باید بررسی شود بیش از یک شرط است و قابل تلفیق نیستند از آزمون تعداد شرط
کنیم. بدین ترتیب که اگر فرضیه صفر این آزمون پذیرفته شود والد چندگانه استفاده می

ند و متغیرهای مستقل و وابسته برابر صفر هستبدین معنی که همزمان همبستگی فضایی در 
 شود. تأیید می SEMو مدل رد   SDMالگوی 

 آزمون والد و والد چندگانه .6جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته

فرضیه صفر آزمون والد رد شده و مدل وقفه  که دهدمی نشان (۶جدول ) در ارائه شده نتایج
رود. در آزمون والد چندگانه نیز فرض صفر آزمون فضایی به نفع دوربین فضایی کنار می

 
 آزمون

 
 0Hفرضیه 

 
 آماره کای دو

 
 احتمال

 

 
Wald test 

 

 
𝛾 = 0 

 

 
85/80 

 
0000/0 

 

Wald test-nl 
 
𝛾 =  ρو  0 

 

 
۶8/58 

 
000۶/0 
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وان مدل عنبه فضایی دوربین الگویو  شدهکه اشاره به برتری مدل خطای فضایی دارد رد 
 شود.میارجح اتخاذ 

 برآورد مدل بهینه
عنوان مدل نهایی تأیید های تشخیصی بهکه پس از انجام آزمون را الگوی دوربین فضایی

 ( ارائه خواهیم کرد.2جدول )در نمایی تخمین زده و شده است را به روش حداکثر درست

 ثابت فضاییتخمین مدل دوربین با اثرات . 7جدول

 های تحقیقمأخذ: یافته

( تخمین مدل بهینه است که ضرایب متغیرهای اصلی و متغیرهایی که به صورت 2جدول )
اند در آن لحاظ شده است. متغیر شاخص توسعه انسانی با سرریز فضایی وارد مدل شده

 نماییروش برآورد: حداکثر درست
 itLog(LP)متغیر وابسته: 

 احتمال ضرایب نام متغیر

 

itHDI 

 
53/0  

 
01/0 

 
itURR 

 

 
8۶/0 

 
02/0 

 
itLog(popdens) 

 

 
21/5 

 
00/0 

 
itLog(indusw) 

 

 
22/0 

 
00/0 

 

itWx HDI 
 

 

8۶/0 
 

05/0 

 
Wx URRit 

 
08/0  

 
05/0 

 

itWx Log(popdens) 
 

 
1۶/5- 

 
00/0 

 
itWx Log(indusw) 

 
02/0 

 
08./0 
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 دستمزد صنعتیو  21/5تراکم جمعیتی به میزان ، 8۶/0شهرنشینی با ضریب نرخ  ،53/0ضریب 
ایی از سرریزهای فض نتایج حاصل د.ندار نیروی کاروری بهره ربی مثبت اثر  22/0 با ضریب

قابل  انسانی دارای سرریز مثبت وی د که شاخص توسعهندهمتغیرهای توضیحی نیز نشان می
ی با افزایش یک درصدی شاخص توسعهو هر استان دارد  نیروی کاروری توجهی بر بهره
 8۶/0به میزان  iاستان  نیروی کاروری باعث افزایش بهره ،iاستان  های مجاورِانسانی در استان

 08/0به میزان  i های مجاور استانشهرنشینی از استان نرخخواهد شد. سرریز فضایی  درصد
 -1۶/5دارد و سرریز متغیر تراکم جمعیتی با ضریب  iاستان  نیروی کاروری بر بهرهی اثر مثبت

 هایدارد و سرریز فضایی دستمزد صنعتی استان iوری نیروی کار استان اثری منفی بر بهره
( 3در جدول ). ددار iاستان  نیروی کاروری بر بهرهی اثر مثبت 02/0با ضریب  iمجاور استان 

 هیتفاده از شببا اس یاهیاستاندارد اثرات حاش یخطاهای محاسبهو غیر مستقیم با  مستقیم اتاثر
  و اثر کل نیز حاصل مجموع این دو اثر است. اندشده برآورد 5مونت کارلو یساز

 اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم. .8جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1  .  Computing marginal effects standard errors using MC simulation 

 
 نام متغیر

 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر کل

 احتمال ضریب احتمال ضریب احتمال ضریب

 
itHDI 

 

 
12/0 

 
05/0 

 
53/0 

 
01/0 

 
81/0 

 
05/0 

 
itURR 

 

 
12/0 

 
02/0 

 
82/0 

 
02/0 

 
50/0 

 
02/0 

 
itLog(popdens) 

 

 
21/0 

 
5/0 

 
12/5 

 
00/0 

 
22/5- 

 
00/0 

 
itLog(indusw) 

 
81/0 

 
00/0 

 
80/0 

 
00/0 

 
01/0 

 
01/0 
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 گیري. جمع بندي و نتیجه6
 نیا کار نشان دهنده یروین یو دستمزد صنعت یشاخص توسعه انسان یبرآورد بیضرا -5

 مثبت اثر استان هر در کار یروین یصنعت دستمزد و یانسان توسعه شاخص شیافزااست که 

 زیررس استان بر مثبت اثرات صورت به مجاور یهااستان در و دارد کار یروین یوربهره بر

 خروج از یریجلوگ یبرا که است رقابتی یبازارها وجود مثبت، سرریز این لیدل و کندیم

 ودبهب استان در را کار یروین یکننده جذب عوامل ماهر، کار یروین ویژه به کار یروین

 طور هب و داده ترویج را شغلی یهامهارت لازم، یهااستیس یاجرا با این بر علاوه. بخشندمی

 نسانیا سرمایه شدن انباشته هاسال حاصل که را بالا مهارت با کار یروین دائمی خروج همزمان

  .دهندمی کاهش را است استان در

ت شهری افزایش جمعی د کهندهگونه نشان میاینضرایب برآوردی متغیر شهرنشینی نیز  -2

و افزایش تقاضا، علاوه بر تربیت نیروی کار متخصص در شهرها، منجر به جذب نیروی کار 

های شهرنشینی استانشود و جذب نیروی کار ماهر، بصورت سرریز مثبت، نرخ ماهر نیز می

وری نیروی کار در استان مجاور مجاور را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش بهره

  .شودمی

است نیروی کار  وریبهره بیانگر اثری مثبت بر نیز اثر مستقیم تراکم جمعیت درون استان  -8

که ضمن  آن است مبینوری نیروی کار تراکم جمعیتی بر بهرهمستقیم حاصل از غیراثر  اما

نی نظری آید، طبق مباهای ناشی از مقیاس بوجود میایجاد اثر مثبت خارجی که بدلیل صرفه

بررسی شده به دلیل روبرو شدن این اثر  با اثر ازدحامی ناشی از تراکم که حاصل نبود 

 هازیرساخت کافی و هماهنگ با رشد جمعیت در استان است منجر به سرریز منفی مجاورت

 شود.بر استان می

 نیروی کاری روو سطح بهره ینیشهرنش نیب بر وجود رابطه مثبت یشواهد خوب ی اثراتکلیه

 جادیا یاشتغال مولد و بزرگ توانندیمناسب م طیشهرها تحت شرادهند هستند که نشان می

 باشدور کشبرای و فراتر از آن  ، استانرشد و توسعه شهر یبرا یمحرک تواندیکنند که م

 ری،و توانایی نوآو کنندیبهتر عمل م یوربهره شیو افزا داریمشاغل پا جادیشهرها در ازیرا 
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بنابراین  .دننرسایانبوه را به حداکثر م یمرتبط با بازارها یایو مزا پاسخ به تقاضای بازار

شرایط فراهم کردن  نهیزم نینقش دولت در ا ها پوشیده نیست واهمیت شهرها بر دولت

 وریرهافزایش به یبرا یاجتماع تیثر( و امنؤکار م نیقوان انندلازم )م یبروکراس ی،طیمح

مربوط به  رو به رشد شهرِ کینقش در  بخش قابل توجهی از ایناست.  شهریجمعیت 

لند ب یهادر پروژه یگذار هیسرماکمبود مانند  یبازار یهارشد و اصلاح شکست تیریمد

 .است شهری مدت

 :یآت يمطالعه شنهادیپ

 در تیجمعمک و تیپرجمع یهااستان یبرا کار یروین یوربهره تابع شودیم شنهادیپ
 .ودش لیتحل و سهیمقا رهایمتغ بیضرا و شده برآورد جداگانه صورتبه یآت مطالعات

وجود  یکه در انتشار مقاله ارائه شده تضاد منافع کندیمقاله اعلام م سندهینو منافع: تعارض

  ندارد.

 نیکه در انجام ا معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهوازاز  بدین وسیله :سپاسگزاري

 . شودیم یلف را مساعدت نمودند، قدردانؤم قیتحق

این مطالعه بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد است که توسط دانشگاه شهید چمران  :یمال منابع

 حمایت مالی شده است SCU.EE1401.30460 اهواز با شماره گرنت
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