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  چكيده

و ناهمگوني  فاصله اشاره به تأثير سه متغير چگالي، ،توسط بانك جهاني مطرح شد 2009كه در سال  3Dرهيافت 

چگالي به عنوان فشردگي جمعيت در هر . سه خصوصيت فضايي اثر گذار بر رشد اقتصادي مناطق هستند، دارد  كه

فاصله اشاره به سهولت و سختي انتقال كاالها، خدمات، نيروي كار، سرمايه، اطالعات . واحد زمين تعريف شده است

 از يكياز آنجا كه . باشدملي شامل ناهمگوني مذهبي و قوميتي ميناهمگوني در بعد . و ايده بين مناطق دارد

 ،است ايمنطقه ريزيبرنامه سمت به بخشي ريزيبرنامه از گرايش ايران، در اقتصادي توسعه هايبرنامه محورهاي

 و ادياقتص ريزانبرنامه به توانديكي از مواردي است كه مي ،منطقه هر اقتصادي رشد در مؤثر شناسايي عوامل

  .كمك كند اقتصادي توسعه هاي برنامه تنظيم در ايمنطقه

جمعيت بر رشد اقتصادي  و ناهمگوني ارزيابي تأثير سه متغير چگالي جمعيت، فاصله، هدف اين مقاله

تأثير اين سه متغير بر رشد  ،باشد كه با استفاده از چارچوب يك مدل رشد درونزاهاي ايران مياستان

  . هاي تابلويي برآورد شده استبه روش داده 1380 - 84 استان ايران طي سالهاي 28 اقتصادي منطقه در

بيان كننده اثر مثبت چگالي جمعيت و اثر منفي فاصله اقتصادي، ناهمگوني  ،نتايج حاصل از اين تحقيق

  . اي در ايران استمذهبي و پراكندگي قوميتي جمعيت بر رشد منطقه

  JEL : R41، Z12،  F15طبقه بندي 

  چگالي جمعيت، فاصله اقتصادي، ناهمگوني مذهبي، پراكندگي قوميتي :كليدي واژگان

                                                                                                                   
1. Density, Division & Distance 

 اي رشد اقتصادي در ايراننامه دكتري خانم زهرا دهقان شباني با عنوان تحليل منطقهمستخرج از پاياناين مقاله . 2

 .است) 3Dبا تأكيد بر رهيافت (

 گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان دانشيار. 3

 گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان استاد .4

  zahra_dehghan2003@yahoo.com                             :سنده مسئولينو دانشجوي دكتري دانشگاه اصفهان. 5
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  مقدمه -1

 ريزيبرنامه سمت به بخشي ريزيبرنامه از گرايش ايران، در اقتصادي توسعه هايبرنامه محورهاي از يكي

 و استعدادها يمبنا بر نقطه هر به هافعاليت و تخصيص منابع گرايش، اين هدف و است ايمنطقه

 شناسايي .آل آن استاقتصادي هر منطقه از وضعيت ايده رشد شكاف كاهش و آن خاص هاي  ويژگي

 و اقتصادي ريزانبرنامه به توانديكي از مواردي است كه مي ه،منطق هر اقتصادي رشد در مؤثر عوامل

  .كمك كند اقتصادي توسعه هاي برنامه تنظيم در ايمنطقه

1تغيير جغرافياي اقتصادي"ه بانك جهاني درگزارشي تحت عنوان گرو 2009 در سال
با  "

و  3، فاصله2هاي مختلف به بررسي اثر سه متغير چگالياستفاده از آمار و شواهد در كشورها و ايالت

چگالي، . پرداخته است 3Dبر رشد اقتصادي مناطق و كشورها تحت عنوان رهيافت  4ناهمگوني

هايي هر يك استعارهصيت فضايي اثر گذار بر رشد اقتصادي هستند كه سه خصوي، و ناهمگون فاصله

  . انداز به ترتيب جغرافياي انساني، فيزيكي و سياسي

اشاره به سهولت  ،فاصله. چگالي به عنوان فشردگي جمعيت در هر واحد زمين تعريف شده است

فاصله در اين . بين مناطق داردو سختي انتقال كاالها، خدمات، نيروي كار، سرمايه، اطالعات و ايده 

اما  ،هر چند فاصله اقتصادي مرتبط با فاصله اقليدسي است. يك مفهوم اقتصادي است ،چارچوب

فاصله اقتصادي استعاره اي . هاي حمل ونقل نيز بر آن اثر گذار استدسترسي و كيفيت زيرساخت

رت زمان يا هزينه پولي در نظر براي دسترسي به بازار است و براي مبادله كاالها و خدمات به صو

هاي هماهنگي را ها در سطح ملي اغلب هزينهناهمگوني). World Bank, 2009( گرفته مي شود

اي و نژادي اغلب دليل ايجاد اختالف قبيله ،ناهمگوني مذهبي، قومي. كندبر كشور تحميل مي

  .اي داردقهداخلي است و تأثير منفي بر رشد اقتصادي و رفاه در سطح ملي و منط

 ،از اين رو. هاي ايران استارزيابي تأثير اين سه متغير بر رشد اقتصادي  استان ،هدف اين مقاله

ابتدا مباني تئوريك و مسيرهاي اثر گذاري چگالي جمعيت، فاصله اقتصادي و ناهمگوني جمعيت بر 

تأثير اين سه  ،يبر اساس يك مدل رشد درونزا ،شود و در ادامهرشد اقتصادي مناطق تحليل مي

  .هاي ايران ارزيابي خواهد شدمتغير بر رشد اقتصادي استان

 

                                                                                                                   
1. Reshaping economic geographic 

2. Economic Density 

3. Distance 

4. Division 
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  مسيرهاي اثرگذاري چگالي جمعيت، فاصله و ناهمگوني بر رشد اقتصادي منطقه -2

  چگالي جمعيت -1-2

هاي شهري و در مدل بوده،كه در ادبيات توسعه اقتصادي مطرح ) 1965(فرضيه ويليامسون 

در ) جمعيت( مطابق با اين فرضيه، درجه باالي تمركز فضايي يا شهري وشده  اي هم وارد منطقه

فضايي صنايع ايجاد  تمركز ،با تمركز جمعيت. مراحل اوليه توسعه اقتصادي مفيد و الزم است

در (هاي زيربنايي فيزيكي گذاريهاي اقتصادي از جمله سرمايهزير ساخت ،شود و تمركز صنايع مي

كند و باعث افزايش سرريز اطالعات و انباشت و منابع مديريتي ايجاد مي) اطاتحمل و نقل و ارتب

  ). 1386 اكبري و فرهمند،( گردددانش در اقتصاد مي

ارتباطات  ،زيرا چگالي جمعيت باال ؛تغييرات تكنولوژي وابسته به چگالي جمعيت است ،از طرفي

دهد و موجب افزايش صصي شدن را افزايش ميبازار و امكان تخكند و اندازه و مبادله را تسهيل مي

هزينه سرانه ثابت ايجاد زير ساخت الزم  ،همچنين تراكم جمعيت باال. گرددتقاضا براي ابداعات مي

و انتشار  فعاالن اقتصاديهمه اين اثرات موجب ترغيب . دهدبراي پيشرفت تكنولوژي را كاهش مي

 يابدرشد اقتصادي نيز افزايش مي ،پيشرفت تكنولوژيشود، كه با افزايش و تكنولوژي هاي جديد مي

)klasen & Nestmann, 2006 .(طبق مدل رشد . داندهاي توليد ميانديشه را يكي از داده 1رومر

در مدل رشد رومر . هاي جديد بايد در طول زمان افزايش يابدبراي ايجاد رشد، تعداد انديشه ،رومر

تواند توليدكننده به اين صورت كه جمعيت بيشتر مي. ت استها وابسته به رشد جمعيرشد انديشه

بنابراين بازدهي فزاينده ايجاد  ،ها رقابت ناپذير هستندهاي بيشتر باشد و از آنجا كه انديشهانديشه

  ). 1379جونز، ( يابدكند و رشد اقتصادي افزايش ميمي

كه هر چه چگالي جمعيت در يك  توان چنين نتيجه گيري كردبنابراين با توجه به بحث رومر مي

افزايش انديشه در منطقه . شودموجب افزايش انديشه در واحد سطح در منطقه مي ،منطقه افزايش يابد

  .دهدگردد و رشد اقتصادي منطقه را افزايش ميموجب ايجاد بازدهي فزاينده در توليدات منطقه مي

رفي بيشتري را در منطقه ايجاد افزايش تقاضاي مص ،افزايش چگالي جمعيت ،از سوي ديگر

كند و موجب بزرگتر شدن بازارهاي داخلي براي مبادله كاالها و خدمات، اطالعات و عوامل توليد مي

ايجادكننده اقتصاد مقياس در توليد كاال و خدمات و يكي از  ،بزرگ شدن بازار داخلي. گرددمي

اگر افزايش چگالي جمعيت نتواند حتي ). Todaro, 1995(عوامل رشد اقتصادي در منطقه است 

 ييت با فرض ثابت بودن صرفه جويجمع يش چگاليصرفه جويي ناشي از مقياس ايجاد كند، افزا

طه يكاهش يابد و با كاهش ح 2طه نفوذ بنگاهياس، از يك طرف موجب مي شود كه حياز مق يناش

                                                                                                                   
1. Romer 

٢
edفرمول حيطه نفوذ بنگاه  .

q
M

.
 يتقاضا :d،د سرانه بنگاهيتول: q،طه نفوذ بنگاهيح: Mاست كه  =

 .ت مي باشديجمع يچگال: eسرانه و
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  چگالي جمعيت

 صرفه جويي ناشي از تجميع

 تعداد انديشه هاي جديد

اندازه بازار و تخصصي 

 شدن

 سرمايه گذاري زيربنايي 

تغييرات 

تكنولوژي و  

 سرريز دانش

رشد اقتصادي 

 منطقه

ك صنعت در ي يهاش تعداد بنگاهيو با افزا) 1380صباغ كرماني، (شيافزا 1هاتعداد بنگاه ،نفوذ بنگاه

د است و از يمثبت در تول يجانب اثراتك نوع يكه  3 و 2ع ياز تجم يناش ييك منطقه، صرفه جوي

كار و  يروين تأميندر  يين صرفه جويها و همچنن بنگاهيب يق تبادل اطالعات و انتقال تكنولوژيطر

جاد يا يمانع يچنين عامل ناهمگونحمل و نقل مناسب و هم يرساخت هايچنانچه ز(ه يمواد اول

د صنعت و در يش توليها موجب افزاد بنگاهيش توليگردد و افزايد بنگاه ميش توليباعث افزا) نكند

  . گردديم) رشد درآمد سرانه(موجب رشد اقتصاد منطقه  ،تينها
  

  مسيرهاي اثرگذاري چگالي جمعيت بر رشد اقتصاد منطقه .1نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  تحقيق يافته هاي :منبع

                                                                                                                   
M بنگاه هافرمول تعداد . 1

A
N   .مي باشد مساحت منطقه Aو  بنگاه هاتعداد  Nاست كه  =

زماني است كه با افزايش توليد صنعت، هزينه هر بنگاه نوعي در اين صنعت  ،صرفه جويي ناشي از تجميع. ٢

ها در كنار يكديگر تبادل اطالعات و  اوال در صورت حضور بنگاهآيد كه وجود ميه به اين دليل ب و كاهش يابد

فعاليت هاي  بنگاه هااز حضور در كنار ساير  بنگاه هاگيرد و ر صورت ميت تر و راحت انتقال تكنولوژي سريع

ثانيا، بازارهاي نيروي  .گيرندگيرند و همچنين ابداع و پياده سازي تكنولوژي هاي جديد را ياد ميمرتبط را ياد مي

همچنين در اين  در آنها پايين است وتحقيق و توسعه زيرا هزينه  ؛كنندبه طور موثرتري عمل مي ،كار بزرگ

 . كار مي شونده ها در مشاغل مرتبط با تخصصشان مشغول ببازارها متخصص

3. Agglomerative Economics 
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  فاصله -2-2

فاصله اشاره به سهولت و سختي انتقال كاالها، خدمات، نيروي كار، سرمايه، اطالعات و ايده بين 

فاصله اقتصادي مرتبط با ؛ اگرچه يك مفهوم اقتصادي است ،فاصله در اين چارچوب. مناطق دارد

  .ل ونقل نيز بر آن اثر گذار استهاي حماما دسترسي و كيفيت زيرساختمي باشد فاصله اقليدسي 

بحث اثرات  ،در بررسي تأثيرپذيري اقتصاد يك منطقه از موقعيت و جهت حركت مناطق ديگر

هاي ايجاد مجاورت، يكي از راه. شوندبه طرق مختلف ايجاد مي ،اين اثرات. گرددسرريز مطرح مي

  . است 1اثرات سرريز

بر نقش سرريزهاي  تحقيق و توسعه نطقه با تأكيد برهاي نظري اخير رشد اقتصادي درونزاي ممدل

ها انتشار دانش در در اين مدل. (McDonald & MC Millen, 2007) انددانش در مناطق تأكيد كرده

ضمني و تدوين  ماهيتاً 2دانش تكنولوژي. دهدمنطقه، سطح تكنولوژي هر بنگاه را تحت تأثير قرار مي

وجود دارد و اطالعات اغلب به صورت  3هايي ميان دانش و اطالعاتتفاوت ،به عبارت ديگر. نشده است

اگر چه هزينه پراكندن اطالعات نسبت به . بايد كسب نمودمي تدوين شده در دسترس است ولي دانش

امكان . يابدفاصله تقريباً ثابت است، هزينه انتشار دانش همراه با افزايش فاصله اقتصادي افزايش مي

و آموزش ضمن استفاده كه از عوامل مهم انتشار دانش است، با قراردادهايي ميان اموزش ضمن خدمت 

شوند و بنابراين به مقدار زيادي بستگي رقبا، خريداران، فروشندگان و ارائه كنندگان خدمات مشخص مي

  .(Caniel & Verspagen, 1999) به فاصله اقتصادي دارند

 ،ه از مراكز با چگالي باالي اقتصادي بيشتر شودكند كه هرچه فاصله يك منطقبيان مي براتا

اثر  فرايند، يابد و اينهاي موجود در آن مراكز، براي منطقه مورد نظر كاهش ميدسترسي به فرصت

   .(Brata, 2009)منفي بر رشد و توسعه منطقه دارد 

درآمد  داراي ،تر به تراكم اقتصادي باالدر گزارش بانك جهاني مطرح شده كه نواحي نزديك

 هاي ارتباطي مناسبي داشتهباالتري هستند، زيرا نواحي نزديك به چگالي اقتصادي، چنانچه راه

باشند، دسترسي آسان تري به منافع روابط متقابل و مبادله دارند و از سرريزهاي حاصل از مجاورت 

سترسي به به چگالي اقتصادي كه شامل تبادل اطالعات و انتقال تكنولوژي سريعتر و راحتر، د

ها به مشتري و عرضه كنندگان به دليل تر بنگاهبازارهاي نيروي كار بزرگ و داشتن دسترسي راحت

                                                                                                                   
- بخشد، بازدهي حاصل از اين سرمايهنمايد و تكنولوژي خود را بهبود ميگذاري ميزماني كه يك منطقه سرمايه .1

گردند و گردد و مناطق مجاور نيز از آن منتفع ميمنطقه ميگذاري بيشتر از منافع داخلي است كه نصيب خود ان 

  .يابدبازدهي آنها هم افزايش مي
2. Technology Knowledge 

3. Information 
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  فاصله اقتصادي

 هزينه توليد

تبادل اطالعات و انتقال 

 تكنولوژي

رشد اقتصادي 

 منطقه

تغييرات 

تكنولوژي و 

صرفه جويي 

 ناشي از تجميع

برند و اينها همه عواملي است كه باعث رشد داشتن دسترسي راحت تر به كاالها و خدمات سود مي

  ). World Bank, 2009(اقتصادي مناطق مجاور به مراكز با چگالي باالي اقتصادي است 

ل حمل يا توسعه وسايش اختراع يل افزايبه دل ،سفر ينه پوليچنانچه هز ،عالوه بر اين اثرات

كاهش  ،نه حمل و نقل استيد و هزينه توليد بنگاه كه شامل هزينه توليابد، هزيد كاهش يونقل جد

نه يش هزچنانچه كاه ،يشود و از طرفيها مد بنگاهيش توليد موجب افزاينه توليابد، كاهش هزييم

ش داده و با يبنگاه را افزا يبرا ،سرانه يتقاضا ،مت محصوالت شوديحمل و نقل موجب كاهش ق

ش يش و افزايها در آن صنعت افزاافته و تعداد بنگاهيطه نفوذ بنگاه كاهش يسرانه ح يش تقاضايافزا

گردد و يها ماهد بنگيش توليباعث افزا ،عياز تجم يناش ييجادصرفه جويق ايها از طرتعداد بنگاه

آن  يشود و بر رشد اقتصاديد آن منطقه ميش توليموجب افزا ،ك منطقهيها در د بنگاهيش توليافزا

  .استمنطقه اثر گذار 

  

  مسيرهاي اثرگذاري فاصله اقتصادي بر رشد اقتصاد منطقه .2نمودار

  

  

  

  

  

  

  
  

  تحقيقيافته هاي : منبع

  

   ناهمگوني - 3

. اي مي باشدهمگوني، ناهمگوني هاي نژادي، فرهنگي، مذهبي، قومي و قبيلهمنظور از نا در مقياس ملي،

كه  زماني. باشديك منطقه مي يساختار اجتماع ،بنگاه مؤثر است يابيكه در مكان  ياز عوامل يكي

ارتباط  معموالً ،صورت در اين ،نژاد و مذهب همگن نباشد ،از نظر قوميت منطقه يك ساختار اجتماعي

دو  زيرا ؛مذهبي و نژادي در يك گروه قرار دارند ،كه از نظر قوميتي گيردا بنگاهي صورت مييك بنگاه ب

عامل قوميت و مذهب از طريق ايجاد اعتماد به كمك افراد و گروه ها آمده و با كاهش فرصت طلبي، 

آوري  هاي موجود در قراردادهاي ناقص را جبران كرده و موجب كاهش هزينه مبادله و هزينه جمعضعف
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ناهمگوني 

  جمعيت

 كارايي تخصيص منابع

 بي ثباتي سياسي

 اعياختالف اجتم

 انتشار اطالعات و ابداعات

تغييرات 

ولوژي و  تكن

سرريز دانش و 

 سرمايه گذاري 

رشد اقتصادي 

 منطقه

آوري و انتشار اطالعات زماني كه هزينه مبادله و هزينه جمع. شودياطالعات از طريق افزايش اعتماد م

  ). Eris, 2010( يابد- كاهش يابد، فضاي مبادله و تعامالت گسترش مي

وجود  ،اختالف اجتماعي كه ناشي از تنوع مذهبي، قومي و نژادي است ،چنانچه در يك منطقه

ها و ابداعات از انتشار ايده شود ون اختالف، مانع ارتباط بين كارگران و بنگاه ها مييا ،داشته باشد

وري ها، بهرهها و بنگاهتجميع نهادهتكنولوژي و كند و به دليل كاهشتكنولوژي ممانعت مي

-يها من بنگاهيع بياز تجم يناش ييجاد صرفه جويا يبرا ين مانعييابد و همچنعوامل كاهش مي

  ). Grafton etal., 2007( تأثير منفي بر رشد اقتصادي منطقه دارد ،اين طريقو از شود 

هاي اقتصادي بر سياست ،هاناهمگوني جمعيت عالوه بر اثرگذاري بر تجميع عوامل و نهاده

آنها بيان . شوندهاي ضعيف و ناكارآمد ميتأثيرگذار هستند و اغلب موجب اعمال و اجراي سياست

گيري را براي هاي مختلف ترجيحات متفاوتي دارند، اين امر تصميمه دليل اينكه گروهكنند كه بمي

گيران بر اساس نفع يك گروه خاص چنانچه تصميم. سازدسياستگذاران با پيچيدگي همراه مي

گيري منجر به انحراف از توزيع بهينه نه بر اساس شايستگي، اين تصميم ،تصميم گيري نمايند

همچنين . شود و از اين طريق اثر منفي بر رشد اقتصادي دارديي اقتصادي ميآمنابع و ناكار

گردد و از ثباتي سياسي و اجتماعي ميموجب ايجاد بي ،گيري بخصوص در جوامع ناهمگونتصميم

ثباتي سياسي و آشوب چنانچه ناهمگوني منجر به بي. شودنيز مانع رشد اقتصادي مي ،اين طريق

وري و افزايش مخارج دولت براي كاهش اختالف گذاري، بهرهب كاهش سرمايهاجتماعي گردد، موج

  ).Goldin & Katz, 1999(شود و تأثير منفي بر رشد اقتصادي دارد مي

  

  مسيرهاي اثرگذاري ناهمگوني جمعيت بر رشد اقتصاد منطقه .3 نمودار

  

  

  

  

  

 

 

  

  
  تحقيقيافته هاي : منبع
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ارائه شده است كه ) نژادي، مذهبي، زباني و قومي(مگوني براي كمي كردن ناه دو دسته شاخص

ها دليل نداشتن آمار قوميته ب، در اين مقاله. شاخص پراكندگي و شاخص دو دستگي :عبارتند از

براي كمي كردن  ناهمگوني از متغير دامي استفاده كرده و  ،براي در نظر گرفتن پراكندگي قوميتي

  .استه شدهاز شاخص پراكندگي استفاد ،مذهبي

  :كه به صورت زير است 1شاخص پراكندگي

∑−=
=

n

i
isFRAC

1

2
1

  

مثال تعداد (تعداد گروه ها  nبه عنوان درصدي از كل جمعيت و  iاندازه گروه  tS كه در آن

اگر منطقه به طور  ]1/0[ .است  صفر و يك اين شاخص عددي بين. است) ها در يك منطقهقوميت

-مقدار اين شاخص به سمت يك مي ،زياد باشد nمقدار اين شاخص صفر و اگر  ،كامل همگن باشد

بايد به طور جداگانه ) قومي، زباني، نژادي و مذهبي(ها اين شاخص براي تك تك ناهمگوني. رود

  ).Eris, 2010( محاسبه شود

  

  تحقيقات انجام شده - 4

به بررسي ارتباط بين ناهمگوني نژادي،  "ناهمگوني جمعيت و رشد"تحت عنوان اي در مقاله اريس

از  وي. استپرداخته 1960-92كشور طي سالهاي  72مذهبي و رشد اقتصادي در بين  ،زباني

براي كمي كردن اختالف  3و شاخص دودستگي 2هاي مختلفي از جمله شاخص پراگندگيشاخص

دهد كه چنانچه شاخص نتايج اين تحقيق نشان مي. ه استنژادي، زباني و مذهبي استفاده كرد

اثر  ،هااين ناهمگوني ،هاي نژادي، زباني و مذهبي استفاده شودپراكندگي براي كمي كردن ناهمگوني

اما  ؛هاي موجود در اين زمينه استمنطبق بر تئوري ،منفي بر رشد اقتصادي دارند كه نتايج آن

- ها قابل ترديد است و منطبق با تئورياثرات ناهمگوني ،ه شودزماني كه شاخص دو دستگي استفاد

  .هاي موجود نيست

تهيه   "تغيير جغرافياي اقتصادي"گزارشي تحت عنوان  2009گروه بانك جهاني در سال 

تر و تفاوت كمتر در دستيابي  در اين گزارش بيان شده كه تراكم باالتر، فواصل كوتاه. كردند

؛ اگرچه حمايت شودمي بايد بنابراين، از اين عوامل  اند و روري و اساسيموفقيت آميز به توسعه ض

هاي مناسب با هدف اما، در صورت اجراي سياست. شونداين سه فاكتور سبب توسعه نامتعادل مي

                                                                                                                   
1. Fragmentation Index  

2. Fragmentation Index  

3. Polarization Index   
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همگرايي، متناسب با جغرافياي اقتصادي ملل، عوامل فوق دستيابي به توسعه را با گذشت زمان 

  .كافي محقق خواهند ساخت

آيا ناهمگوني براي "اي تحت عنوان در مقاله) Ranta etal., 2009(رانتا و گرافتن و كومپاس 

ايالت آمريكا  به بررسي اثرات ناهمگوني زباني،  48هاي با استفاده از داده"رشد اقتصادي بد است؟

 ،اين موضوعبراي بررسي آنها . اندها پرداخته مذهبي و نژادي بر رشد محصول ناخالص سرانه ايالت

رشد  ،كه تمايز نژادي و مذهبي ه انداز مدل همگرايي مشروط استفاده كرده و به اين نتيجه رسيد

نتايج . دهدها را افزايش ميرشد توليد ناخالص ايالت ،ها را كاهش و تمايز زبانيتوليد ناخالص ايالت

ط غير بوميان نيز استفاده دليل اينكه زبان انگليسي به كرات توسه دهد كه باين تحقيق نشان مي

  .هاي مذهبي و نژادي بيش از ناهمگوني زباني بر رشد اقتصادي مشهود استاثر ناهمگوني ،شودمي

گرايشات "اي تحت عنوان در مقاله (Rupasingha & Chilton, 2009) راپاسينقا و چيلتون

با در نظر  و بارو با استفاده از مدل رشد همگراي شرطي از نوع مدل "مذهبي و رشد اقتصادي

. به بررسي تأثير گرايشات مذهبي بر رشد اقتصادي در آمريكا پرداختند ،گرفتن اثرات همسايگي

دهد كه ارتباط منفي و معنادار بين رشد اقتصادي و گرايشات مسيحي،  نتايج اين تحقيق نشان مي

لي و رشد اقتصادي مثبت وجود دارد، در حالي كه ارتباط بين پروتستان انجي 1كاتوليك و پروتستان

  .معنا استاما بي

چگالي، فاصله و "اي تحت عنوان در مقاله) Conry etal., 2008( 2كونروي و دمومبوينز

با استفاده از يك  "اي نقشه رفاه اقتصاديتحليل منطقه: بيناهمگوني در آمريكاي التين و كارائ

به بررسي  ،كشور آمريكاي التين 11اي براي هاي سطح منطقههاي همگن از شاخصمجموعه داده

در اين . اندو رفاه اقتصادي پرداخته) چگالي، فاصله و ناهمگوني( ايروابط بين ويژگي هاي منطقه

كشور  11دهد در اي و استقرار فقيرنشيني را نشان مينقشه فقر كه رفاه اقتصادي منطقه ،مقاله

ان شاخص چگالي، فاصله يك منطقه از دريا به تراكم جمعيت به عنو ،دراين مطالعه. ارائه شده است

همچنين،  و شده به عنوان شاخص ناهمگوني در نظر گرفته ،عنوان شاخص فاصله و اختالفات نژادي

متوسط مصرف سرانه به عنوان شاخص  ،در برخي كشورها متوسط درآمد سرانه و در برخي ديگر

اي بر رفاه است كه ويژگي هاي منطقه نتايج تحقيق حاكي از اين. رفاه اقتصادي مطرح شده است

اثر مثبت و فاصله و  ،به اين صورت كه چگالي ؛اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه اثر گذار است

داده همچنين با استفاده از شاخص چگالي فقر نشان . اثر منفي بر رفاه اقتصادي دارند ،ناهمگوني

  . ا دارندتمايل به سكونت در مناطق پيشرو ر ،كه افراد فقيرشده 

                                                                                                                   
1. Mainline 

2. Rice & Venables & Patacchini 
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جمعيت، چگالي جمعيت و "اي تحت عنوان در مقاله )Klasen etal., 2006(كالسن و نستمن 

با بسط مدل كرمر نشان داد كه عالوه بر جمعيت، چگالي جمعيت نيز عامل ، "تغيير تكنولوژي

ار همچنين اثر اين عامل را بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرآنها . در تغيير تكنولوژي است يمؤثر

  .ندداد

  

  تصريح  مدل -5

است كه به صورت زير ) 1995(مدل رشد درونزاي جونز  ،مبناي مدل مورد استفاده در اين مقاله

  :مي باشد

)1(                                a

y ALKLKfY )(),( β==  

Ay LLL +=  
 K. 3شوديده مينام 2يا خنثي از نظر هارود 1فناوري است كه فناوري كارافزا A ،در اين معادله

نيروي كاري است كه  ALكند و نيروي كاري كه در توليد كاال مشاركت مي yLذخيره سرمايه و 

بازده ثابت نسبت  ،تابع) A( براي يك سطح معين فناوري) 1(در معادله . پردازدبه توليد دانش مي

در آن صورت  ،اما چنانچه فناوري را يكي از عوامل توليد بدانيم ؛دارد Lو  kبه مقياس نسبت به 

  . بازدهي فزاينده نسبت به مقياس خواهد داشت ،تابع

رومر، در مدل رشد، معادله توليد دانش و فناوري را  1990بر اساس كار 1995جونز در سال 

  :گيرد كه به صورت زير استهم در نظر مي

)2(                                        ALA δ=&  

ها يا دانش جديدي است كه در هر مقطعي از زمان توليد مي شود و بيانگر تعداد انديشه&A كه

-ضربدر نرخ كشف انديشه) AL(برابر با تعداد افرادي كه درصدد كشف انديشه هاي جديد هستند

بستگي  ،است كه نرخ كشف دانش جديد، به ذخيره دانش كه در گذشته ابداع شده)δ(هاي جديد 

   ).1990رومر،φA(4)(دارد

                                                                                                                   
1. Labor Augmenting  

2. Harrod- Neutral 

),(:حالتهاي ديگر عبارتند از. 3 LAKF كه به نام فناوري سرمايه افزا يا خنثي از نظر سولو شناخته شده است و

),( LKAF كه به نام فناوري خنثي از نظر هيكس است. 

 است بنابراين Aاي از تابع فزاينده δ ر ان صورتوري محققان را افزايش دهد، دبهرهچنانچه دانش گذشته،  .٤

0>φ  0است، اما اگر<φ هاي در طول زمان مشكل تر است و باشد به اين مفهوم است كه كشف انديشه

  ي محققان مستقل از ذخيره دانش استورباشد، بهره φ=0چنانچه 



  1390تابستان  ـ دومـ شماره  يازدهمال فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ س 

 

97

و همچنين بر مبناي كار  گرديدمقاله ارائه ) 2(مباني نظري كه در قسمت اساس بر  ،در اينجا

(Minerva & Ottaviano, 2009) 2مينروا و اتاويانوو  1كالسمن و نستمن
نرخ كشف دانش در ،  

مدل جونز را بسط داده و نرخ كشف انديشه هاي جديد را تابعي از سه متغير چگالي جمعيت، فاصله 

عبارت  ،در عبارت نرخ رشد كشف دانش ،بنابراين. اقتصادي و ناهمگوني جمعيت در نظر گرفتيم

β(چگالي جمعيت 
d ( اضافه مي گردد، كه)β ( و همچنين عبارت  نشر دانش مثبت است

)φγγ )]1([ −+ RN ww (وارد مي شود.   

φγγدر فرمول مربوط به نشر دانش  )]1([ −+ RN ww  فرض شده كه تنها دو منطقه در كل

هاي موجود در دو منطقه اههاي موجود در منطقه شمال از كل بنگسهم بنگاه γاقتصاد وجود دارد، 

و  Nwاست و
Rw هاي شمالي به به ترتيب ميزان نشر دانش از بنگاه ،كه بين صفر و يك هستند

ميزان نشر . هاي جنوبي به البراتوارهاي شمالي استالبراتوارهاي شمالي و ميزان نشر دانش از بنگاه

در اينجا ما هزينه ارتباطات را به دو دسته . اي ارتباطات محدود شده استهدانش توسط هزينه 

به پيروي از مينروا و اوتاويانو شامل هزينه برقراري ارتباط يك بنگاه با  را تقسيم كرده كه دسته اول

. اين هزينه كمتر است ،هاي ارتباطات بهتر باشدبنگاه ديگر در نظر گرفتيم كه هر چه زير ساخت

هاي ناهمگوني جمعيت در هزينه Grafton etal., 2007(3(وم به پيروي از گرافتن و اون دسته د

  .نظر گرفته ايم كه هرچه ناهمگوني كمتر باشد هزينه انتقال ابداعات و دانش نيز كمتر است

و  Nwهمچنين  
Rw  به صورت  تجزيه كرده و ،كه ميزان نشر دانش استرا

NNN www 21 و  =*
RRR www 21 و  Nw1 كه در نظر گرفته ايم =*

Rw1
ميزان نشر  

ها هاي شمالي و جنوبي به البراتوارهاي شمالي است كه توسط هزينه زير ساختدانش از بنگاه

                                                                                                                   
بازار و امكان كند و اندازه كالسن و نستمن معتقدند كه چگالي جمعيت باال، ارتباطات و مبادله را تسهيل مي. 1

همچنين تراكم . گردددهد و موجب افزايش تقاضا براي ابداعات و دانش جديد ميتخصصي شدن را افزايش مي

همه اين اثرات . دهدابت ايجاد زير ساخت الزم براي پيشرفت تكنولوژي را كاهش ميجمعيت باال، هزينه سرانه ث

  .شودموجب ترغيب خلق و انتشار تكنولوژي هاي جديد و دانش مي

استدالل مينروا و اتاويانو به اين صورت است كه كشف دانش در يك منطقه بر سطح تكنولوژي و ميزان توليد و . 2

مسلماً انتشار دانش و سرريز . هاي توليد دانش در مناطق ديگر تأثير خواهد گذاشت كشف دانش محققان و بنگاه

و از نظر ناهمگوني جمعيتي، ) مينروا و اتاويانو(تكنولوژي در مناطقي كه از نظر اقتصادي  فاصله  كمتري 

  .گرافتن و همكاران دارند، بيشتر است(ناهمگوني كمتري 

ين صورت است كه چنانچه  در يك منطقه، اختالف اجتماعي كه ناشي از تنوع مذهبي، استدالل گرافتن و همكاران به ا. 3

ها و ابداعات شود و از انتشار ايدهقومي و نژادي است، وجود داشته باشد، اين اختالف، مانع ارتباط بين كارگران و بنگاه ها مي

  .يابدوري عوامل كاهش ميو بنگاه ها، بهرهها كند و به دليل كاهش تكنولوژي وتجميع نهادهتكنولوژي ممانعت مي
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و  Nw1. محدود شده است
Rw1

 ،بين صفر و يك هستند كه هرچه مقدار اين دو بزرگتر باشد 

و  Nw2نشان دهنده زير ساخت بهتر ارتباطي و 
Rw2 ًهاي ميزان نشر دانش از بنگاه مجددا

  ي جمعيت محدود شده استكه توسط ناهمگون مي باشدشمالي و جنوبي به البراتوارهاي شمالي 

و  Nw2 كه
Rw2

ناهمگوني كمتر  ،نيز بين صفر و يك است كه هرچه مقدار اين دو بزرگتر باشد 

  .را نشان مي دهددر منطقه 

  :نرخ كشف دانش جديد به صورت زير است ،بنابراين

)3(                  φφβ γγδ )])(*()*[( −+= 1
2121 RRNN wwwwAd  

φφبطه فوق در را γγ )]1([ −+ RN wwA  براي يك محقق يا يك بنگاه توليد دانش يك عامل

  . خارجي است و نشان دهنده اثرات سرريز مثبت دانش در پژوهش است

ي بسط داده شده مدل جونز در اين مقاله به  معادله توليد دانش يا پيشرفت تكنولو بنابراين،

  :صورت زير بسط است

)4(                ARRNNA LwwwwAdLA
φφβ γγδ )])(*()*[( −+== 1

2121

&
   

تابعي از چگالي جمعيت، سطح دانش گذشته،  كيفيت زير  ،توليد دانش ،طبق معادله فوق

شود و توليد دانش موجب ارتقا و پيشرفت تكنولوژي مي ،از طرفي. ساخت و ناهمگوني كمتر است

توليد ) يافزايش تكنولوژ(تكنولوژي يك عامل توليد است كه با پيشرفت تكنولوژي ) 1(طبق رابطه 

  . افزايش مي يابد

سه متغير ارائه گرديد، مقاله ) 2(كه در قسمت مربوط استدالل باال و مباني  هبا توجه ب ،بنابراين

وري كل عوامل چگالي جمعيت، فاصله اقتصادي و ناهمگوني جمعيت بر توليد دانش جديد و بهره

توان اين سه متغير را مي و در نتيجهتند، اين طريق نيز بر توليد اثرگذار هس ازتوليد تأثير دارند كه 

)( در پارامتر A  منظور كرد) 1(معادله . 

  :مدل رياضي مورد استفاده در اين تحقيق به صورت زير است ،بنابراين

)5(                             ,1=+= βαβαα
KLAY y

  
Dumd

eddA 43321
21

γγγγ +
= 

  :متغيرها عبارتند از
Y :؛توليد ناخالص استاني 

K :؛ذخيره سرمايه استاني  
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yL :؛1كندنيروي كار استاني كه در توليد كاال و خدمات مشاركت مي  

1d :؛آيدست ميده تراكم جمعيت هر استان كه از تقسيم جمعيت هر استان بر مساحت استان ب  

2d.:  فاصله اقتصادي هر استان كه در اينجا ميانگين كرايه هر تن كيلومتر بار حمل شده بر

  أ؛حسب استان مبد

3d :؛ناهمگوني مذهبي در هر استان  

Dum :هايي كه بيش از دو قوميت پراكندگي قوميتي در هر استان كه مقدار يك براي استان

  .هايي كه حداكثر دو قوميت در آن ساكن هستنددر آن ساكن هستند و مقدار صفر براي استان

  :را مي توان سرانه كرد كه در اين صورت) 5(رابطه 

)6(                         βαγγγγβα
keddkAy

Dumd
)()( 43321

21

+==   

  .آيد، رابطه زير به دست مي)6(و با گرفتن لگاريتم از معادله 

)ln()ln()ln()ln()ln()ln( 4332211 kDumdddkAy βθθθθβα ++++=+=  

  

  هاداده - 6

اي و سرشماري نفوس و مسكن آمار توليد منطقهاطالعات و آمار مورد استفاده در اين تحقيق از 

الزم به  و اي گردآوري شدهاز سايت مركز آمار ايران و سالنامه آماري حمل و نقل جاده 1385سال 

ص پراكندگي استفاده شده و ميانگين از شاخ ،ذكر است كه براي ساختن شاخص ناهمگوني مذهبي

ها در نظر به عنوان فاصله اقتصادي استان أ،كرايه هر تن كيلومتر طي شده بر حسب استان مبد

آماري در دست نيست، در اينجا به  ،از آنجا كه از ميزان ذخيره سرمايه استاني. 2گرفته شده است

يره سرمايه استان به سرمايه كل كشور فرض كرديم كه مقدار ذخ) 1386(پيروي از دليري و رناني

با ضرب اين نسبت  ،بدين ترتيب و برابر با نسبت توليد ناخالص استان به توليد ناخالص كشور است

                                                                                                                   
كاركنان ، فروشندگان كاركنان خدماتى و ،كارمندان امورادارى ودفترى ،دستياران و تكنسين هاشامل  .١

 مونتاژكاران ماشين آالت و متصديان،، صنعتگران وكاركنان مشاغل مربوط، ماهيگيرى ماهركشاورزى ،جنگلدارى و
كه براي ساختن آمار ساير سالها . است 85طبق آمار سرشماري  كارگران ساده ،ايل نقليهرانندگان وس و دستگاه ها

از نرخ رشد جمعيت كمك گرفته شده و نرخ رشد نيروي كار توليد كننده كاال و خدمات مساوي با نرخ رشد 
 .جمعيت فرض شده است كه اين فرض يك فرض دور از واقعيت نيست

اي كشور كيلومتر طي شده بر حسب استان مبدأ از سالنامه آماري حمل و نقل جادهآمار ميانگين كرايه هر تن  .٢
در اين مقاله، ميانگين كرايه هر تن كيلومتر طي شده بر حسب استان مبدأ . استفاده شده است) 1386-1376(

ختي انتقال اگر چه منظور از فاصله اقتصادي سهولت و س. پروكسي براي فاصله اقتصادي در نظر گرفته شده است
ايده و اطالعات است و شامل هزينه حمل كاال و هزينه انتقال اطالعات و دانش است اما به دليل اينكه پروكسي 
هزينه انتقال ايده و اطالعات، هزينه اينترنت است كه اين هزينه در سراسر ايران ثابت است، اين متغير را از مدل 

 .ايمعنوان فاصله اقتصادي استفاده كرده حذف كرديم و هزينه انتقال كاال را تنها به
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ها به دست آمده و براي تمام استان 1378ميزان ذخيره سرمايه در سال  ،در كل سرمايه كشور

هاي بخش غير دولتي و ميزان هزينهها به ، مجموع تسهيالت پرداختي بانك1378سپس از سال 

گذاري ساليانه در هر استان در نظر ، به عنوان سرمايه)ايهاي سرمايهتملك دارايي(عمراني دولت

ميزان استهالك ساليانه سرمايه هر . گرفته شد و به ميزان ذخيره سرمايه سال قبل اضافه گرديد

استهالك . يه خالص هر استان به دست آيدها كسر شد تا ذخيره سرماسال از ذخيره سرمايه استان

  .يكسان در نظر گرفته شده است نيز هاسرمايه براي تمام استان

  

  روش برآورد مدل -7

هاي مقطعـي و  است كه روشي براي تلفيق داده 1هاي تابلوييروش داده ،روش برآورد در اين تحقيق

 ؛شودمدل جهت برآورد مطرح مي چند ،هاي مقطعي و سري زمانيدر تلفيق داده. سري زماني است

هـاي   تـوان تـأثير زمـان يـا داده     اين مزيت را نيز داردكه مي ،هاي تلفيقيزيرا در دسترس بودن داده

. گيري و آزمون نمـود  يا پارامترهاي شيب رگرسيون، اندازه) عرض از مبدأ(مقطعي را بر پارامتر ثابت 

 :هاي مذكور عبارتند ازدو حالت از مدل

هـاي ميـان   شود كه جمله اخالل قادر است كلية تفاوت ضرايب ثابت بوده و فرض مي تمامي -1

2واحدهاي مقطعي و زمان را توضيح دهد
.   

∑
=

++=
k

k

itkitkit XY
2

1
νβα

 
ثابت بوده و تنها عرض از مبدأ براي واحدهاي مختلـف  ) شيب ها(ضرايب مربوط به متغيرها  -2

  .مقطعي متفاوت است

∑ ++=
=

k

k
itkitkiit XY

2
1 νβα

 

  4يـا اثـرات تصـادفي     3ها اثرات ثابتيا تصادفي بودن ضرايب، مدل) غيرتصادفي(بسته به ثابت 

-براي انتخاب بين مدل). Judge,Griffiths, Hill, Lutkepoh and Lee, 1983(شوند ناميده مي

مجمـوع  آزمون با استفاده از  .شود اينيا ليمر استفاده مي  Fو اثرات ثابت از آزمون   Poolingهاي 

و مجمـوع  OLS آمـده از    دسته حاصل از تخمين مدل تركيبي ب (RRSS)مربعات باقيماندة مقيد

  :صورت زير استه گروهي ب حاصل از تخمين رگرسيون درون (URSS)غيرمقيد   مربعات باقيماندة

( ) KTNN

H

F
KNNTURSS

NURSSRRSS
F −−−

−−
=

11

01

,~
)__/(

/)(  

                                                                                                                   
1. Panel Data 

2. Pooling Model 

3. Fixed Effect  

4. Random Effect  
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فرضية  Fدرآزمون
0H روش (ها أان بودن عرض از مبديكسPooling در مقابل ) يا تركيبي

 فرضية مخالف
1H ،در  ،بنابراين. گيرد قرار مي) هاي تابلويي روش داده(، ناهمساني عرض از مبداها

صورت رد فرضية 
0H شود هاي تابلويي پذيرفته مي روش داده. 

. شـود از آزمـون هاسـمن اسـتفاده مـي     ،هاي اثرات ثابت و اثرات تصادفيدلبراي انتخاب بين م

 :صورت زير استه ب) 1978(تست هاسمن 

)()()(
1

01 ssss bMMbw ββ −−′= −

 
2داراي توزيع  Wكه در آن 

x ماتريس كوواريانس براي  1Mاست كه در آن  Rبا درجه آزادي  

 و (bs)ت ثابت ضرايب مدل اثرا
0M  ماتريس كوواريانس ضرايب مدل اثرات تصادفيSβ  است اگر

1M 0وM  ،همبسته باشندbs  وSβ داري متفاوت باشند و انتظار مي رود  توانند به طور معني مي 

فرضيه صفر در آزمون هاسمن بيانگر انتخاب روش تصادفي، و . اين امر در آزمون منعكس شودكه 

  ).Baltagi, 1995(يك بيانگر اثرات ثابت است  ،در مقابل فرضية
  

  نتايج برآورد مدل - 8

آمـده اسـت و   ) 1(مقاله، ابتدا آزمون ناهمساني انجام شد كه نتايج آن در جدول  جهت برآورد مدل

از ايـن  . هاي مورد بررسي اسـت در نتيجه ناهمساني در ميان استان) همساني(د فرض صفر بيانگر ر

  .استفاده شده است GLSجهت آزمون از روش  ،رو
  

 آزمون ناهمساني واريانس مدل .1جدول 

Test for Equality of Variances Between Series  

Date: 03/13/11   Time: 08:31   

Sample: 1380 1385   

Included observations: 6   

     
     

Method df Value Probability 

     
     

Bartlett 24 62.32402 0.0000 

Levene (24, 125) 3.375083 0.0000 

Brown-Forsythe (24, 125) 2.957696 0.0000 

     
     

  تحقيقيافته هاي : مأخذ
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مدل ) 76/2(ليمر  Fبر اساس مقادير . شده است ارائه) 2(نتايج برآورد مدل در جدول 

pooling شوددر مقابل مدل اثرات ثابت انتخاب مي .  

 5دهد،  تراكم جمعيت اثر مثبت و معناداري در سطح آزمون نتايج به دست آمده نشان مي

رشد  ،به اين معني كه با افزايش جمعيت در واحد سطح ؛درصد بر رشد اقتصادي منطقه دارد

منطقه اثرمنفي ومعناداري در  يفاصله اقتصادي بر رشد اقتصاد. يابدمنطقه افزايش مي ياقتصاد

ها كمتر گردد رشد اي كه هر چه فاصله اقتصادي بين استاندرصد دارد، به گونه 5سطح آزمون 

اثر ناهمگوني مذهبي و متغير دامي پراكندگي قوميتي بر رشد .  يابداقتصادي انها افزايش مي

 5مطابق با انتظارات تئوريكي ما است، كه متغير ناهمگوني قومي در سطح آزمون  ومنفي  اقتصادي

معنادار نمي باشد و  ،درصد 5اما متغير ناهمگوني مذهبي در سطح آزمون است معنادار  ،درصد

درصد بر رشد اقتصادي  5اثر مثبت و معناداري در سطح آزمون  ،ذخيره سرمايه فيزيكي استاني

  .منطقه افزايش خواهد يافت يكه با افزايش ذخيره  سرمايه فيزيكي رشد اقتصاد منطقه دارد

  

  نتايج برآورد مدل .2جدول 

 

POOLING 

 tي آماره ضريب

 (0.0000) 9.687378 0.209749  لگاريتم ذخيره سرمايه سرانه

 D1( 0.046730  3.856747 (0.0002)(چگالي جمعيت لگاريتم 

 DE(  -0.980811 -35.85847 (0.0000)(لگاريتم فاصله اقتصادي 

 D2(  -4.901687 -2.17159 (0.0212)(ناهمگوني مذهبي

 (0.0105) 2.592965- 0.093936-  پراكندگي قوميتي

2
R 0.998852 

2
R 0.998820 

F (0.9453)2.7561 ليمر 

  تحقيق يافته هاي :مأخذ
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  جمع بندي  -9

  :دهد كهتايج برآورد نشان مين

جهت تأثيرگذاري اين . تراكم جمعيت اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي منطقه دارد -1

افزايش چگالي جمعيت موجب  گونه كه گفته شد،همان. مطابق با انتظارات تئوريكي است ،متغير

گردد و مي عوامل توليد بزرگتر شدن بازارهاي داخلي براي مبادله كاالها و خدمات، اطالعات و

 ،همچنين افزايش چگالي جمعيت .باشدايجادكننده اقتصاد مقياس در توليد كاال و خدمات مي

دهد و بازار و امكان تخصصي شدن را افزايش ميكند و اندازه ارتباطات و مبادله را تسهيل مي

هزينه سرانه ثابت ايجاد  ،همچنين تراكم جمعيت باال. گرددموجب افزايش تقاضا براي ابداعات مي

فعاالن همه اين اثرات موجب ترغيب . دهدزير ساخت الزم براي پيشرفت تكنولوژي را كاهش مي

شود، كه با افزايش و پيشرفت تكنولوژي رشد اقتصادي و انتشار تكنولوژي هاي جديد مي اقتصادي

  .يابدمنطقه نيز افزايش مي

 بوده وها بر رشد اقتصادي منفي تي استاناثر ناهمگوني مذهبي و پراكندگي قومي - 2

 ،ناهمگوني و تنوع مذهبي بيشتر باشد چنانچه در يك منطقه. مطابق با انتظارات تئوريكي است

ها و انتشار ايده مانع ،ارتباط كمتر بين عوامل. شودارتباط بين كارگران و بنگاه ها كمتر مي

اين وري عوامل را كاهش داده و از ي شود و  بهرهها مها و بنگاهتجميع نهادهابداعات تكنولوژي و

  .طريق تأثير منفي  بر رشد اقتصادي منطقه دارد

گونه كه مطرح شد،  همان. منطقه منفي و معنادار است ياثر فاصله اقتصادي بر رشد اقتصاد -3

د هاي موجو، دسترسي به فرصتديگر بيشتر باشد يهاهر چه فاصله اقتصادي يك استان از استان

از سرريزهاي حاصل از تواند و استان نمي يابدهاي ديگر، براي منطقه مورد نظر كاهش ميدر استان

ر، دسترسي بيشتر به ت تر و راحتمجاورت كه شامل تبادل اطالعات و انتقال تكنولوژي سريع

  .ها به مشتري سود برندتر بنگاهبازارهاي نيروي كار بزرگ و دسترسي راحت

 ،اين متغير. اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد ،ه سرمايه در هر استانمتغير ذخير -4

  . توليد محصول افزايش مي يابد ،هاي توليد است كه با افزايش ميزان اين نهادهيكي از نهاده
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  و مĤخذ منابع

همگرايي اقتصادي كشورهاي اسالمي و بررسي ) 1384(فرهمند، شكوفه  و نعمت الهاكبري، 

اي بر مطالعه: اي با تأكيد بر نقش منتخبي از كشورهاي حوزه خليج فارسزهاي منطقهسرري

  .1-32 :3شماره ،پژوهشنامه بازرگاني ؛مبناي اقتصاد سنجي فضايي

 يك(كشور هاي استان بين سرانه درآمد همگرايي بررسي) 1383(مويد فر، رزيتا  و اكبري، نعمت اله

  .پاييز ،13شماره  ،اقتصادي پژوهشهاي مهفصلنا ؛)فضايي سنجي اقتصاد رهيافت

ترجمه حميد سهرابي و غالمرضا گرايي  ؛اي بر رشد اقتصادي مقدمه) 1379(جونز . جونز، چارلز آي

  .انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي ؛نژاد

- شهبازبيني اندي( هاي جمعيتينگرشي نو بر ايده) 1386(زاده داللي اصفهاني، رحيم و رضا اسماعيل

  .97-120: بهار و تابستان ،1شماره ،سال چهارم ،مجله علوم اجتماعي ؛)هاي مالتوس،كينز و بكر

سازمان مطالعه و تدوين كتب  ؛)تئوري و مدلها( اياقتصاد منطقه) 1380( صباغ كرماني، مجيد

  ).سمت(ها علوم انساني دانشگاه

ي  نامه پايان ؛)تعامل شهر و اقتصاد( شهري در ايران  تحليل فضايي توسعه) 1386(فرهمند، شكوفه 

  .دكتري، دانشگاه اصفهان

پايان  ؛)كينگ، ريبلو(مدل  ،كاربرد و سازگاري رشد درونزا در اقتصاد ايران) 1382(عسكري، احسان 

 .نامه كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان

: تهران ؛اكريعباس ش: ترجمه ؛هاي اقتصاد كالن تئوري و سياست ،)1382( اچ برانسون، ويليام 
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 پيوست

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  

Date: 03/13/11   Time: 08:14   

Sample: 1380 1385   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 25   

Total pool (balanced) observations: 150  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross sections without valid observations dropped 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

K? 0.209749 0.021652 9.687378 0.0000 

D1? 0.046730 0.012116 3.856747 0.0002 

D2? -0.980811 0.027352 -35.85847 0.0000 

D3? -4.901687 2.257188 -2.17159 0.0212 

DUM? -0.093936 0.036227 -2.592965 0.0105 

     
     
 Weighted Statistics   

     
     

R-squared 0.998852     Mean dependent var 16.19120 

Adjusted R-squared 0.998820     S.D. dependent var 13.41317 

S.E. of regression 0.460785     Sum squared resid 30.78687 

F-statistic 31527.70     Durbin-Watson stat 0.379581 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 Unweighted Statistics   

     
     

R-squared 0.393852     Mean dependent var 6.192790 

Sum squared resid 33.93933     Durbin-Watson stat 0.072911 

     
     

  


