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 چکیده
 ریزيبرنامه به سمت بخشی ریزيبرنامه از گرایش ایران، در اقتصادي توسعه هايبرنامه محورهاي از یکی

 هايویژگی و استعدادها مبناي نقطه بر هر به هافعالیت و تخصیص منابع گرایش، این هدف و است ايمنطقه

 مناطق مختلف است.  اقتصادي بین رشد شکاف کاهش و آن منطقه خاص

به  تواندیکی از مواردي است که می ،منطقه اقتصادي رشد مؤثر بر عوامل شناسایی ،در این خصوص     

گذار کمک کند. یکی از متغیرهاي اثر اقتصادي توسعه هايبرنامه تنظیم در ايمنطقه و اقتصادي ریزانبرنامه

 اي، فاصله اقتصادي است. بر رشد منطقه

، اطالعات و ایده بین کار، سرمایهفاصله اقتصادي اشاره به سهولت و سختی انتقال کاالها، خدمات، نیروي     

صاد بالقوه بر رشد اقت ها و سرریزهاي دانش و اندازه بازاربر استقرار بنگاه متغیر از طریق تأثیر مناطق دارد. این

 ثر است.منطقه مؤ

متغیر فاصله اقتصادي بر رشد منطقه اي در ایران انجام یافته است. در  ، با هدف تحلیل تأثیرمقاله حاضر

متغیر فاصله افتصادي بر رشد منطقه اي ارائه شده و سپس با استفاده از  تأثیربخش اول مقاله، مبانی نظري 

ر بر این متغی تأثیر ،هاي تابلویی پویاو با استفاده از تکنیک داده 1388تا  1379استان ایران طی دوره  28آمار 

 اي در ایران مورد آزمون قرار گرفتند.رشد منطقه
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 مقدمه

-منطقه و اقتصادي ریزانبه برنامه تواندمی هاي کشوراقتصادي در استان رشد مؤثر بر عوامل شناسایی

اي قهمنط هايکمک کند تا از طریق تخصیص منابع، عدم تعادل اقتصادي توسعه هايبرنامه تنظیم در اي

قه وضعیت موجود منطهاي کشور از بین رود و همچنین شکاف بین و شکاف رشد اقتصادي بین استان

 ،ریزان باید به آن توجه داشته باشندآل کاهش یابد. یکی از عوامل مهمی که برنامهو وضعیت ایده

 طقه،اقتصادي هر من -اقتصادي یک منطقه است. متغیرهاي جغرافیایی -توجه به متغیرهاي جغرافیایی

ي آن منطقه اثرگذار است شد اقتصادکه بر ررا و تهدیدهاي یک منطقه  نقاط قوت، ضعف، فرصت

فاصله اقتصادي منطقه با سایر  ،اقتصادي هر منطقه -دهد. یکی از متغیرهاي جغرافیایینشان می

 مناطق کشور است. 

کار، سرمایه، اطالعات و اشاره به سهولت و سختی انتقال کاالها، خدمات، نیروي ،فاصله اقتصادي

یک مفهوم اقتصادي است. هر چند فاصله اقتصادي  ،ایده بین مناطق دارد. فاصله در این چارچوب

ر آن ونقل و ارتباطات نیز بهاي حملساختمرتبط با فاصله اقلیدسی است اما دسترسی و کیفیت زیر

اثرگذار است. فاصله اقتصادي بیان کننده دسترسی به بازار براي مبادله کاالها و خدمات و ایده است 

 ).World Bank 2009شود (نظر گرفته می که به صورت زمان یا هزینه پولی در

هزینه حمل کاالها،  ،گیرد، یکیدو معیار براي فاصله اقتصادي مورد استفاده قرار می معموالً

گیري آن از هزینه حمل و نقل کاالها و خدمات استفاده خدمات و سرمایه فیزیکی که براي اندازه

گیري آن از هزینه تحرك سرمایه انسانی براي اندازه هزینه انتقال ایده و ابداعات که ،شود و دیگريمی

مهندسان (کنند که هزینه بلیط هواپیما بین مناطق را به عنوان هزینه حمل سرمایه انسانی استفاده می

 ). Conley,T. and Ligon, E., 2002گیرند (نظر می در و متخصصان) انتقال ایده

ر به طور غیر مستقیم فاصله جغرافیایی را در خود الزم به ذکر است که هر کدام از این دو معیا

 ).World Bank 2009 p75دارند (

هاي مختلفی در رابطه با اثرگذاري فاصله اقتصادي بر رشد اقتصادي مناطق مطرح شده است. کانال

ورت باشد. به این صگذار بر استفاده یک منطقه از سرریزهاي مناطق دیگر فاصله میتأثیرعنصر مهم و 

انتشار دانش و سرریز تکنولوژي در مناطقی که از نظر جغرافیایی و اقتصادي فاصله کمتري دارند، که 

یدا نیروي کار کاهش پجایی ههاي جاببیشتر است. با کاهش فاصله اقتصادي بین و درون مناطق، هزینه

اي هبه هر انداز شود.جغرافیایی بیشتر می جایی کمتر شود، تقسیم کارههاي جابچه هزینهکند و هرمی

اهش کار و کوري نیرويکه تقسیم کار جغرافیایی بیشتر شود، موجب افزایش مهارت و تخصص و بهره

است. البته تقسیم  مؤثربر رشد اقتصادي منطقه  ،) و از این طریق1364گردد (ساسان، ضایعات تولید می

بر حیطه نفوذ  تأثیراز طریق  شود کهکار جغرافیایی موجب افزایش عرضه و کاهش بهاي کاالها می
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 است.  مؤثرها شده و بر رشد منطقه ها موجب تجمیع بنگاهبنگاه

بخش اصلی  5متغیر فاصله اقتصادي بر رشد منطقه اي در  تأثیرمطالعه حاضر با هدف تحلیل 

ده، اي بررسی شفاصله بر رشد منطقه متغیر تأثیرمبانی نظري  ،سازماندهی شده است. در بخش اول

توضیح داده  3حقیقات انجام شده صورت گرفته، تصریح مدل در بخش مروري بر ت در بخش دوم،

 5نتایج و پیشنهادات در بخش  فسیر نتایج مقاله صورت گرفته وتخمین مدل و ت 4شده و در بخش 

 مقاله ارائه شده است.

 

 فاصله اقتصادي بر رشد منطقه تأثیر. مبانی نظري 1

 ،عنصر مهمی در پخش فضایی ابداعات درون و بین مناطق است. در یک منطقه ،فاصله اقتصادي

ها یکی از دالیل اصلی رشد اقتصادي منطقه است. اقتصاددانان بیشتر از اینکه به ابداعات و خالقیت

توجه دارند. ابداعات نه تنها براي رشد اقتصادي منطقه  1اختراعات توجه داشته باشند به ابداعات

شان به ، بلکه مهمتر از آن میزان رشد و تعدیل این ابداعات و تسري پیدا کردنضروري است

یندهاي جدید از ایجاد ابداعات کاالهاي جدید و فراهاي اقتصادي است. پس از سایرمناطق و بخش

با شعاع معین به نواحی اطراف و  ع گردند. ابتدا از  طریق الگوهايسه راه مختلف می توانند توزی

و  تر به مناطقاز مناطق بزرگ طقه به منطقه مشابه دیگر و در نهایت،د و سپس از یک مننزدیک خو

 شود. تر براساس تئوري مکان مرکزي منتقل میشهرهاي کوچک

شود. این نوع توزیع به صورت نوع اول توزیع ابداعات به کاالهاي مصرفی یا از این نوع مربوط می

ها از مرکز شهرها به حرکت ایده ،گردد. براي مثالبه اطراف پخش میاي و با شعاع معین الگوهاي دایره

 اطراف آنها از این نوع است و دلیل عمده آن نیز هزینه بسیار کم انتقال این نوع ابداعات است. 

 به سایر مناطق شهري ،آیندابداعاتی هستند که وقتی در یک منطقه شهري به وجود می ،نوع دوم

ي ناشی از ارتباطات اقتصاد ،یابند و باالخره نوع سوم ابداعات تکنولوژیکیمی هم اندازه خود گسترش

هاي اقتصادي نیز تا حدي از الگوي تئوري مکان مرکزي هاي اقتصادي با هم است. بنگاهواحدها و بنگاه

کنند. به این صورت که وقتی ابداعی در سطح یک شهر یا یک منطقه بزرگتر صورت گرفت، پیروي می

توزیع ابداعات به گونه سوم انجام  ،یابد و بدین صورتتر انتقال میز مدتی به نواحی کوچکپس ا

 ). 1386(اسولیوان،  خواهد شد

کدام فاصله اقتصادي کم ل ابداعات مهم است. چنانچه در هرهزینه انتقا ،هاي توزیع ابداعاتدر کلیه روش

 ردد. گگردد و موجب رشد اقتصاد منطقه میمنتقل میباشد، انتقال ابداعات با سرعت بیشتر و هزینه کمتر 

                                                                                                                   
 اصوالً کاربرد اقتصادي یک ایده جدید است. ،ابداع .1
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اهمیت بسیار دارد. مباحث رشد  ،همچنین با توجه به مفهوم فاصله است که همسایگی و مجاورت

 ،اي اغلب بر وابستگی اقتصادي مناطق تمرکز دارد و به طور کلی از  پیشاقتصادي و توسعه منطقه

از اقتصاد سایر مناطق نیست و بهبود و پیشرفت کنند که اقتصاد یک منطقه مستقل فرض می

هاي لخواهد داشت. مد تأثیرتولید مناطق دیگر  تکنولوژي یک منطقه بر سطح تکنولوژي و متعاقباً

 دارند. تأکیدبر یکدیگر  1اي اخیر نیز بر اهمیت سرریزهاي تکنولوژي مناطقرشد اقتصاد منطقه

) 1997(6) و مورینو و ترهان1993(5)، کواه1997( 4)، ادس و چیو1993(3)، چیو1993( 2الیوت  

ار و کتابعی از خصوصیات قابل مشاهده هر منطقه (مانند نیروي ،کنند که نرخ رشد یک منطقهبیان می

آب و هوا) و سرریزهاي بین مناطق دارد.  خصوصیات غیر قابل مشاهده هر منطقه (مانند سرمایه) و

و  گذار استه هر منطقه بر نرخ رشد منطقه اثرر قابل مشاهدسرریزها بسیار بیشتر از خصوصیات غی

 ). Conley,T. and Ligon, E., 2002اهمیتی در حد خصوصیات قابل مشاهده مناطق دارد (

این  باشد. بهگذار بر استفاده یک منطقه از سرریزهاي مناطق دیگر فاصله میتأثیرعنصر مهم و 

ولوژي در مناطقی که از نظر جغرافیایی و اقتصادي فاصله انتشار دانش و سرریز تکن صورت که مسلماً

یابد. افزایش فاصله اقتصادي افزایش می همراه با 7هزینه انتشار دانش کمتري دارند، بیشتر است.

موزش ضمن خدمت و آموزش ضمن استفاده که از عوامل مهم انتشار دانش است، با آامکان 

شوند و بنابراین فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات مشخص میقراردادهایی میان رقبا، خریداران، 

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

ي با چگالی باال خصوص مناطقسایر مناطق و بکند که هرچه فاصله یک منطقه از بیان می براتا

ر و تتبادل اطالعات و انتقال تکنولوژي سریع( هاي موجوددسترسی به فرصت ،شود کمتراقتصادي 

                                                                                                                   
اري گذبخشد، بازدهی حاصل از این سرمایهنماید و تکنولوژي خود را بهبود میگذاري می. زمانی که یک منطقه سرمایه1

م گردند و بازدهی آنها هآن منتفع میگردد و مناطق مجاور نیز از بیشتر از منافع داخلی است که نصیب خود آن منطقه می

گیرد. البته در برخی کشورها که اغلب فناوري اي مورد بحث قرار مییابد. این امر تحت عنوان سرریزهاي منطقهافزایش می

 ها وارداتی است، امکان دارد تأثیر هزینه حمل و نقل بر رشد منطقه از کانال تأثیر بر سرریزهاي دانش اندك باشد.
2. Elliott  

3. Chua 

4.Ades & Chua 

5. Quah 

6. Moreno & Trehan  

هایی میان دانش و اطالعات وجود دارد تفاوت ،ضمنی و تدوین نشده است. به عبارت دیگر دانش تکنولوژي ماهیتاً .7

باید کسب نمود. هزینه پراکندن اطالعات را و اطالعات اغلب به صورت تدوین شده در دسترس است ولی دانش 

 ).1380(فرهمند،  ثابت است نسبت به فاصله تقریباً
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-ها به مشتري و عرضهتر بنگاهکار بزرگ و دسترسی راحتر، دسترسی به بازارهاي نیرويتراحت

بر  مثبتیابد و این اثر می افزایش، براي منطقه مورد نظر ناطقدر آن م تر)مواد اولیه راحت کنندگان

 ).,Brata 2009( رشد و توسعه منطقه دارد

ه ها در یک منطقیابی و استقرار بنگاههمچنین فاصله اقتصادي یکی از پارامترهاي مهم در مکان

ابی یها وجود دارد. در دسته اول، مکانها و فعالیتیابی بنگاهباشد. دو دسته نظریه در رابطه با مکانمی

شرایط و ساختار بازار شکل یابی بر مبناي مکان ،گیرد و در دسته دومبر مبناي هزینه صورت می

نقل که یک پروکسی مهم براي فاصله ویابی هزینه حملهاي مکاننظریه ،گیرد. در دسته اولمی

ها با کاهش فاصله اقتصادي در . در این مدل1ها داردیابی بنگاهنقش مهمی در مکان ،اقتصادي است

ا و هه مورد نظر براي استقرار بنگاهدرون یک منطقه و کاهش فاصله یک منطقه با سایر مناطق، منطق

گردد که با در یک منطقه می 2هااي شدن بنگاهشود و موجب خوشههاي اقتصادي جذاب میفعالیت

ا هافزایش تولید بنگاه موجب شود کهایجاد می جویی ناشی از تجمیعصرفهها، اي شدن بنگاهخوشه

رشد  بر که گرددجب افزایش تولید آن منطقه میها در یک منطقه موگردد و افزایش تولید بنگاهمی

  است.گذار اقتصادي آن منطقه اثر

عامل مثبتی براي  ،اصل کلیدي این است که مجاورت ،هاي جغرافیاي اقتصادي جدیددر مدل

ها) موجب افزایش رقابت، )، زیرا مجاورت با کارگزاران اقتصادي (بنگاهVenables, 2006( وري استبهره

 دهد.وري و رشد منطقه را افزایش میشود و بهرهابداعات، تسریع نشر فناوري و ... میافزایش 

ه گذار است. به این صورت ک تأثیرفاصله اقتصادي بر اندازه بازارهاي بالقوه براي یک منطقه نیز 

                                                                                                                   
 ها و محصوالت)ونقل (مربوط به نهادههاي حملهاي مرتبط با دسته اول عبارتند از: مدل وبر، که توجه ویژه به هزینه. مدل1

)North Douglass C. 1955 به  ها نسبتتعیین نحوه کاربري اراضی کشاورزي با توجه به موقعیت آن ، کهمدل ون تونن)؛

توجه به معیارهایی مانند  ، کهمدل مکان مرکزي؛ )1377(مومنی، گیرد صورت می بازار و تعیین درآمد موقعیتی اراضی

مدل روش مجموع  ؛)1380( کالنتري، دارد  تقاضاي فضایی، حوزه نفوذ بازار و ارتباط آنها با هزینه حمل و نقل و مسافت

اي که مجموع فواصل آن با سایر مناطق، کمتر از سایرین باشد، داراي مرکزیت قهحداقل فواصل، براساس این روش، منط

ت است دهنده بیشترین مزیهاي مستقیم، بیشترین ارتباطات مستقیم، نشانمدل تعداد ارتباطمطلوب نسبی خواهد بود؛ 

جه صرف و یا محل مواد اولیه، با تو). مدل لئونارد، تحلیل تمایل صنایع به شکل گیري در نزدیکی بازار م1387(عبدالملکی، 

 ).1380ونقل (کالنتري، هاي حملبه ارزش و وزن محصول و مواد اولیه و هزینه

به دلیل وجود صرفه جویی خارجی ناشی از مقیاس، هنگامی که تولید صنعتی و خدماتی در مناطق متراکم  .2

صنعتی در شهرها متمرکز شده باشد، بسیار کاراتر خواهد بود. مجاورت فضایی یا تراکم باالي فعالیت در  -تجاري

طرفی،  کند. ازعملکرد بازار را نیز کاراتر میشود و یک محل باعث افزایش سرریز اطالعات در میان تولیدکنندگان می

هاي حمل محصوالت براي شهروندان محلی کاهش هاي حمل و نقل و مبادله اجزاء بین تولیدکنندگان و هزینههزینه

 ).Henderson, J.V., 2000گردد (اي ایجاد مییابد و آثار خارجی مثبت قابل مالحظهمی
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ش یاندازه بازار بالقوه براي یک منطقه افزا ،هر چه هزینه حمل و نقل (فاصله اقتصادي) کاهش یابد

 تولید و رشد افزایش خواهد یافت.  ،و با افزایش بازار بالقوه در یک منطقه 1یابدمی

ند کجایی نیروي کار کاهش پیدا میههاي جاببا کاهش فاصله اقتصادي بین و درون مناطق، هزینه

 اي کههر اندازه شود.قسیم کار جغرافیایی بیشتر میجایی کمتر شود، تههاي جابو هر چه هزینه

 کار و کاهشوري نیرويتقسیم کار جغرافیایی بیشتر شود، موجب افزایش مهارت و تخصص و بهره

است و البته  مؤثر) و از این طریق بر رشد اقتصادي منطقه 1364گردد (ساسان، ضایعات تولید می

حیطه  بر تأثیرشود که از طریق تقسیم کار جغرافیایی موجب افزایش عرضه و کاهش بهاي کاالها می

که  ت. البته الزم به ذکر اسمی باشد مؤثرها شده و بر رشد منطقه ها موجب تجمیع بنگاهنفوذ بنگاه

ب موج ،هاي منطقه و سایر مناطقافزایش شدت رقابت بین بنگاه کاهش فاصله اقتصادي از طریق

ایط استخدام (شرهاي تولیدي سودآور) و افزایش دستمزدها (در نتیجه کاهش فعالیت کاهش قیمت

 شود که ممکن است به زیان تولیدکنندگان کاالها و خدمات باشد.می ) سودآور نیروي کار

) مسیرهاي اثرگذاري فاصله اقتصادي بر رشد اقتصاد 1با توجه به مباحثی که مطرح شد، شکل(

 دهد.منطقه را نشان می

 . مسیرهاي اثرگذاري فاصله اقتصادي بر رشد اقتصاد منطقه1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تحقیق هايیافته :أخذم
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 ijtو  tدر سال  jمنطقه 
در نظر  هزینه حمل و نقل

 ).Da Mata et al, 2007( استگرفته شده

ها و یابی بنگاهمکان

 هاي اقتصاديفعالیت

 تولیدکلهزینه فاصله اقتصادي

 تکنولوژي)انتقالدانش (سرریز

رشد اقتصادي 

 منطقه

تغییرات 

تکنولوژي، 

سرریزهاي فناوري 

 هاو تجمیع بنگاه

 اندازه بازار بالقوه
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 . تحقیقات انجام شده2

ــپاگن ( چند  -اي) یک مدل چند منطقهCaniëls, M.C.J. en B. Verspagen, 1999کانیلز و ورس

ــوري در نظر گرفته ــد آن مناطق را تعیین کش ــرریزهاي دانش میان مناطق رش اند که در آن مدل، س

جاد دانش می قه و نرخ برونزاي ای یک منط گاري  یاد یت  مدل، ظرف یدي این  هاي کل پارامتر ند.  کن

(R&D) صله ستگی به فا سرریزها ب شدت  ست.  سپاگنجغرافیایی میان منط ا ر ب قه دارد. کانیلز و ور

 ند. کنآن بر رشد را بیان می تأثیرو  تجمیع اقتصاديکید و مفهوم أنقش مجاورت در سرریز دانش ت

فاصله اقتصادي "اي تحت عنوان ) در مقالهConley,T. and Ligon, E., 2002( کونلی و لینگون

ــتفاده از یک روش غیر پارامتریکو  ــورها با اس ــرریزهاي بین کش ــله  ،"س ــی ارتباط بین فاص به بررس

هاي رشــد دو کواریانس بین نرخ ،اقتصــادي و میزان ســرریزهاي بین کشــورها پرداختند. در این مقاله

ارتند از: که عب است شدهاقتصادي در نظر گرفتهدو معیار براي فاصله عی از فاصله اقتصادي وتاب ،کشور

سته سانی. نرخ حمل ب سرمایه ان سرمایه فیزیکی و هزینه تحرك  شتی را هزینه حمل  هاي بزرگ با ک

ــورها را به عنوان هزینه حمل  ــرمایه فیزیکی و قیمت بلیط بین کش براي در نظرگرفتن هزینه حمل س

و  هاي بزرگ با کشتیفاصله اقتصادي (نرخ حمل بسته  اند. آنهان در نظر گرفتهندسان و متخصصامه

میزان سرریزهاي دانش را محاسبه و قیمت بلیط بین کشورها) و جغرافیایی را به مدل رشد اضافه کرده 

نند، اثرات ککه نویسندگان از فاصله جغرافیایی استفاده میزمانی است، تایج این تحقیق حاکیکردند. ن

سیار اندك صا سرریز ب صله اقت سرریزها زمانی که فا ستهو اثر  رفته ر گهاي بزرگ درنظدي، نرخ حمل ب

نرخ بلیط بین دو کشور به عنوان فاصله اقتصادي در نظر گرفته شده  شده بیش از زمانی می باشد که

 یابد.سرریز بین کشورها کاهش می ،با افزایش فاصله اقتصادي نهایتاًاست و 

وري: هاي فضایی بهرهولفهم"اي تحت عنوان ) در مقالهRice et al., 2006( رایس و همکاران

ویژه نقش (مکانی) ب1هاي فضاییهاي تفاوتلفه، به تحلیل مؤ"تانیاي کبیریاي در برتحلیل منطقه

ل ااند. آنها به بررسی این سؤاطق بریتانیا پرداختهوري منمجاورت به چگالی اقتصادي بر درآمد و بهره

ا همرتبط با اختالف در مجاورت به مراکز فعالیتند که آیا اختالف در عملکرد یک منطقه ه اپرداخت

هاي جغرافیاي اقتصادي طراحی اقتصاد سنجی بر مبناي بحث مدل ،الاست؟ براي پاسخ به این سؤ

ها از دو مدل ند. براي تخمین مدله او عملکرد را به نزدیکی به چگالی اقتصادي مرتبط کرد شده

ند. نتایج ه ااول و اقتصاد سنجی فضایی استفاده کردو دو تکنیک اقتصاد سنجی متد خطی و غیرخطی

 5/3وري بهره ،دارد که با دو برابر شدن تراکم اقتصادي نواحی مجاوروري بیان میورد مدل بهرهبرآ

دهد که با دو برابر شدن تراکم اقتصادي نواحی یابد و نتایج مدل درآمد نشان میدرصد افزایش می

 یش می یابد.درصد افزا 9/4درآمد  ،مجاور

                                                                                                                   
1. Spatial 
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چگالی، "اي تحت عنوان ) در مقالهConroy & Demombynes, 2008( کونروي و دمومبینز

تفاده از با اس "اي نقشه رفاه اقتصاديب: تحلیل منطقهیفاصله و ناهمگونی در آمریکاي التین و کارائ

به بررسی  ،کشور آمریکاي التین 11اي براي هاي سطح منطقههاي همگن از شاخصیک مجموعه داده

اي (چگالی، فاصله و ناهمگونی) و رفاه اقتصادي به صورت توصیفی هاي منطقهروابط بین ویژگی

است.  شده به عنوان شاخص فاصله در نظر گرفته مطالعه فاصله یک منطقه از دریااند. دراین پرداخته

 اثر منفی بر رفاه اقتصادي دارند.  ،نتایج این تحقیق حاکی از این است که فاصله

 تهیه کردند. ،"تغییر جغرافیاي اقتصادي"عنوان  گزارشی تحت 2009گروه بانک جهانی در سال 

االت به نقل و انتق ،عالوه بر نقل و انتقاالت بخشی ،یند توسعهدر این گزارش بیان شده که طی فرا

یت تر و تفاوت کمتر در دستیابی موفقصل کوتاهمکانی و جغرافیایی نیز نیاز است. تراکم باالتر، فوا

 حمایت شود، هرچند که می بایدضروري و اساسی هستند. بنابراین، از این سه عوامل  ،آمیز به توسعه

هاي مناسب با هدف شوند. اما، در صورت اجراي سیاستاین سه فاکتور سبب توسعه نامتعادل می

، عوامل فوق دستیابی به توسعه را با گذشت زمان کافی همگرایی، متناسب با جغرافیاي اقتصادي ملل

 محقق خواهند ساخت.

هاي رشد تئوري"اي تحت عنوان ) در مقالهMinerva & Ottaviano, 2009( مینروا و اتاویانا

 ها، یک چارچوب تئوریکی براي مطالعه اثر زیرساخت"ونقلهاي حملزا: مزایاي تجمیع و هزینهدورن

 است. ایشان هزینهتباطات) و تجمیع بر رشد اقتصادي و عدم توازن منطقه ارائه کرده(حمل و نقل و ار

دانند. چارچوب مطرح شده حمل و نقل را مانع انتقال کاال و هزینه ارتباطات را مانع انتشار ایده می

یه اتوسط این دو نویسنده، ترکیبی از مدل جغرافیاي اقتصادي جدید و رشد درونزا با تحرك کامل سرم

جود دارد، واي ، یک مبادله بین رشد و نابرابري منطقهاست. نتایج کلیدي این مطالعه این است که اوالً

بهبود  ،شود، اما در عوضمرکز رشد و تجمیع هر دو تقویت می ،ساخت در منطقهزیرا با بهبود زیر

ي به ابهبود ارتباطات بین منطقه، رساند. ثانیاًبه رشد و تجمیع ضرر می ،ها در منطقه پیرامونزیرساخت

زیرا بهبود زیرساخت حمل و نقل  دهد؛آنها را افزایش می ،اي را کاهش دهدجاي اینکه نابرابري منطقه

 کند.نه تنها رشد بلکه تجمیع را تقویت می ،و ارتباطات بین مناطق مرکز و پیرامون

 هاي صنعتی بر رشدتجمیع فعالیت تأثیرتحلیل "اي تحت عنوان ) در مقاله1391دهقان شبانی (     

، به هاي جدید جغرافیاي اقتصادي جدیدبا استفاده از چارچوب مدل ،"اي اقتصاد در ایرانمنطقه

ي در ایران اهاي صنعتی بر رشد منطقهتجمیع فعالیت تأثیرسنجی براي بررسی طراحی الگوي اقتصاد

هاي جغرافیاي اقتصادي جدید نشان مدل در چارچوب پرداخته است. وي1379-1385هاي طی سال

 هاي صنعتی در منطقه است. بر تجمیع فعالیت مؤثرعامل  ،دادند که هزینه حمل و نقل

محاسبه شدت تمرکز جغرافیایی صنایع در بین "عنوان  اي با) در مقاله1391و تیموري ( مهرگان
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با استفاده از شاخص  ،صنعت ایرانجغرافیایی در گیري میزان تمرکزاندازهبه  ،"هاي کشوراستان

 ،ایجاد این نوع تمرکز شوند موجبتوانند که می عواملیو بررسی  1385براي سال  الیسون و گالیسر

دهد که بیش از نیمی از صنایع اقتصاد ایران داراي تمرکز نشان میایشان نتایج تحقیق  اند.پرداخته

موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه،  طبیعی هايو مزیت جغرافیایی بسیار شدیدي هستند

می توانند از  ،بین واحدهاي تولیدي سترسی به بازار و آثار سرریزهانقل و نیز دوهاي حملهزینه

 ترین دالیل ایجاد تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران باشند.مهم

 

 تصریح مدل -3

 از مدل رشد همگراي شرطی بارو ،اقتصاديبراي تحلیل اثر متغیر فاصله اقتصادي بر رشد منطقه اي 

 زیر است:استفاده شده است. شکل عمومی مدل همگرایی بتا به صورت 

 

)1(                                 
tititititi ZYLnYLnYLn ,,2,1,, )()]()([

1
ebb

t
tt ++=- --

 

 

، tتا  t-tمتغیر وابسته متوسط رشد اقتصادي طی دوره زمانی  ،که در آن
1b  ،ضریب همگرایی

)( , t-tiYLn متغیر همگرایی وtiZ کننده رشد اقتصادي می باشد که برداري از متغیرهاي کنترل  ,

titاقتصادي( فاصله شامل متغیرهاي ،این مقالهدر tiAGصنعتی( فعالیت )، تمرکز, )، نسبت سرمایه ,

tiIگذاري به تولید استان ( tiباشد. ) میitCG) و مخارج عمرانی سرانه دولت (, ,e  خطاي تصادفی

 آید:دست میه ، معادله پویاي زیر ب)1(است. با استفاده از معادله 

)2(            titititi ZYLnYLn ,,2,1, )()( ebx t ++= - 

)(که در معادله، ,tiYLn  و)( , t-tiYLn لگاریتم درآمد سرانه منطقه ،به ترتیبi  در زمان هايt  و

t-t ضریب ،x  برابر با
11 b+ .و تعریف سایر متغیرها مانند قبل است 

 ،شودوابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر میهاي تلفیقی، متغیّرکه در مدل دادههنگامی

 )Hsiao 1986; Arellano & Bond 1991; Baltagi 1995(سازگار نیست OLSبرآوردگرهاي  ،دیگر

یا گشتاورهاي تعمیم یافته  1(اندرسون و هشیائو) 2SLSو باید به روش هاي برآورد دو مرحله اي 

GMM ) 2کنند که برآورد بیان می 2) متوسل شد. ماتیاس و سوستر1991آرالنو و باندSLS  ممکن

واریانس هاي بزرگ براي ضرایب به وجود آورد و برآوردها از  است به دلیل مشکل در انتخاب ابزارها،

توسط آرالنو و باند براي حل این مشکل پیشنهاد  GMMروش  بنابراین لحاظ آماري معنی دار نباشد.

                                                                                                                   
1. Anderson and Hsiao  

2. Matyas  sevestre  
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 دهد.شده است. این تخمین زن از طریق کاهش تورش نمونه، پایداري تخمین را افزایش می

استان ایران طی  28براي  GMMتوسط روش  )3(با توجه به این مباحث، در این مقاله معادله      

 برآورد گردیده است:  1388تا  1379هاي سال

tiititittitititi IdtAGCGYLnYLnYLn ,543,2,1,, )()]()([
1

ebbbbb
t

tt +++++=- --

     (3)
 

 ، متغیرهاي توضیحی مورد بررسی عبارتند از:)3(در چارچوب معادله  

)()t-1) لگاریتم تولید سرانه در دوره (1  1, -tiYLn ضریب این متغیر به عنوان ضریب همگرایی  :(

باشد. منفی بودن این ضریب نشانگر  -1و بین صفر و رود عالمت آن منفی شود و انتظار میتفسیر می

هاي با درآمد بیشتر از استان ،هاي کم درآمدآن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، رشد استان

 باال است.

 Barro andآي مارتین ( -): بر اساس مباحث بارو و ساالitCGمخارج عمرانی سرانه دولت ( -2

Sala-i- Martin, 1995 (اثر مثبت بر رشد منطقه دارد. ر بخش هاي مولدمخارج دولت د 

انتشار دانش و سرریز تکنولوژي در مناطقی که از نظر  ):itdtتصادي (شاخص فاصله اق -3

جغرافیایی و اقتصادي فاصله کمتري دارند، بیشتر است. با کاهش فاصله اقتصادي بین و درون مناطق، 

جایی کمتر شود، تقسیم ههاي جابکند و هر چه هزینهجایی نیروي کار کاهش پیدا میههاي جابهزینه

ه تقسیم کار جغرافیایی بیشتر شود، موجب افزایش مهارت و شود. هرچکار جغرافیایی بیشتر می

ادي بر رشد اقتص ) و1364گردد (ساسان، کار و کاهش ضایعات تولید میوري نیرويتخصص و بهره

 شود که ازکاالها میعرضه و کاهش بهايجغرافیایی موجب افزایش کارالبته تقسیم و مؤثرمنطقه 

 است.  مؤثرها شده و بر رشد منطقه ها موجب تجمیع بنگاهبر حیطه نفوذ بنگاه تأثیرطریق 

): نرخ سرمایه گذاري یکی از مهمترین متغیرهاي itIنسبت سرمایه گذاري به تولید استان( -4

اساس این مدل ها، انتظار می رود و تجربی رشد اقتصادي می باشد. برتوضیحی در مدل هاي نظري 

 داراي اثر مثبت بر رشد اقتصاد منطقه است.  ،نسبت سرمایه گذاري به تولید استان

 ، درآمد دائمیافزایش تمرکز فعالیت صنعتی در یک منطقه): با itAGتمرکز فعالیت صنعتی ( -5

افزایش یافته، افزایش درآمد دائمی موجب افزایش  -در نتیجه ایجاد کاالهاي متنوع -نیروي کار منطقه

 گردد و افزایش تولید منطقه به معنی افزایش رشد استتقاضا براي تولیدات منطقه می

 )Baldwin, R. E. and Martin, P. 2003; Ottaviano,JP. 2010 (. 

 

 

 



 1394 تابستانـ  دومفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

213 

 هاداده -1-3

ها اي، آمارنامه کل کشور و استانهاي منطقهاز آمار حساب آمار مورد استفاده در این مقاله اطالعات و

 مرکز آمار ایران گردآوري شده است.  از  1388 و 1375س و مسکن سال و سرشماري نفو

 گیرد، یکی هزینه حمل کاالها، خدمات وقرار میدو معیار براي فاصله اقتصادي مورد استفاده  

از هزینه تحرك  ،گیري آنو دیگري هزینه انتقال ایده و ابداعات که براي اندازه 1سرمایه فیزیکی است

. الزم به ذکر است که این Conley,T. and Ligon, E., 2002(2( شودسرمایه انسانی استفاده می

یک پراکسی براي  ،آنها حذف گردد و بتوان از این دو پراکسیدو هزینه شاخص سازي شده تا واحد 

 واحد کردن این دو هزینه به این صورت است:دست آورد. نحوه بیهفاصله اقتصادي ب

MinMax

Mini

VV

VV

-

-   

کیلومتر طی : میانگین کرایه هر تن iVبراي مثال چنانچه هزینه انتقال کاال را در نظر بگیرید: 

: حداکثر میانگین کرایه هر تن کیلومتر طی شده بر حسب استان MaxV، شده بر حسب استان مبدأ

 است. مبدأ: حداقل میانگین کرایه هر تن کیلومتر طی شده بر حسب استان MinV و مبدأ

ت. یک  اس ك نیروي انسانی، بین صفر وینه تحردست آمده براي هزینه حمل کاال و هزهشاخص ب

ا هبه این معنی است که فاصله اقتصادي این استان تا سایر استان ،هر چه این عدد به صفر نزدیک باشد

 آید، متوسط دو شاخصدست میهکمتر است. شاخص فاصله اقتصادي که از ترکیب این دو شاخص ب

 بدون واحد است. 

 هاي صنعتی در هر استان از شاخص ناکامورا و پلبراي محاسبه متغیر تمرکز فعالیت

)Nakamura. R., Paul. C.J., 2009گردد که به صورت زیر است:) استفاده می 

*

1

X

X

X

X
S

j

J

j

j

j
j

C ==

å
=

                          Jj ,...,1=   

*X و  ش افزوده کل کشور در بخش صنعتارزjX ارزش افزوده بخش صنعت منطقهj که 

jمعرف استان است.  jدر اینجا
CSمیزان تمرکز بخش صنعت در منطقهj دهد. این را نشان می

اگر صنعت به طور کامل در یک منطقه متمرکز شود، برابر یک و اگر  و شاخص بین صفر و یک است

                                                                                                                   
براي محاسبه این شاخص، میانگین کرایه هر تن کیلومتر طی شده بر حسب استان مبدأ در نظر گرفته شده که  .1

 اي گردآوري شده است.از سالنامه آماري حمل و نقل جاده

براي محاسبه این شاخص در استان هاي ایران، قیمت بلیط هواپیما بر حسب استان مبدأ از دفاتر هواپیمایی و تعداد مسافران  .2

 وارد شده به استان مبدأ از سالنامه آماري حمل و نقل هوایی گردآوري شده و یک میانگین وزنی محاسبه شده است.
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هاي خیلی کوچک در یک تعداد مناطق بزرگی توزیع شود، این شاخص به سمت این صنعت با سهم

اي مرکز آمار هاي منطقه، براي محاسبه این شاخص از آمار و اطالعات حساب1کندصفر میل می

رانی هاي عمها به بخش غیر دولتی و میزان هزینهپرداختی بانک مجموع تسهیالت .استفاده شده است

گذاري سالیانه در هر استان در نظر گرفته شد، اي)، به عنوان سرمایههاي سرمایهدولت (تملک دارایی

 براي محاسبه این متغیر از سالنامه آماري کشور استفاده شده است. 
 

 برآورد مدل -4

ـــت که ش دادهرو ،روش برآورد در این تحقیق ـــت. قبل از برآورد مدل الزم اس هاي تابلویی پویا اس

هاي توان از آزمونمی ،هاي پانلمانایی متغیرها مورد بررســی قرار گیرد.  براي بررســی مانایی داده

ته ( یاف ـــه واحد دیکی فولی تعمیم  ته LLC)، لوین، لین و چو (ADFریش یاف )، دیکی فولر تعمیم 

شر ( شر ( -پرون -) و فیلیپس ADFFفی شین (FPFفی سران  ) و بریتانگ و هادري و ... IPS)، ایم پ

 نتایج آزمون ریشه واحد ،هاي پانلبه دلیل کوتاه بودن بعد زمانی داده ،استفاده کرد. اما در این مقاله

 باشد.. بنابراین نیازي به آزمون ریشه واحد نمیp247 5i 200Baltag(2باشد (معتبر نمی

هاي رشد براي بررسی در تخمین مدل ) ارائه، و2) و (1( ) در جدول7برآورد مدل رشد (نتایج      

فرضیه صفر حاکی  ،این آزمون استفاده شده است. در 4از آزمون سارگان ،3معتبر بودن ماتریس ابزارها

صفر )، فرضیه 2) و (1از عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل است. طبق آمار این آزمون در جدول (

توان چنین نتیجه گرفت که توان رد کرد و میمبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل را نمی

 از اعتبار الزم برخوردارند.  ،ابزارهاي مورد استفاده براي تخمین

، متغیر فاصله آورده شده) 1( دو دسته مدل رشد تخمین زده شده است. دسته اول که در جدول     

هاي کشور برآورد گردیده است مدل رشد وارد شده که ابتدا این مدل براي کل استاناقتصادي به 

                                                                                                                   
 هاي صنعتی نیز استفاده کرد.آمار تعداد شاغالن و یا تعداد کارگاهتوان براي محاسبه این شاخص از . البته می1

هاي پانل بسیار قوي تر از هاي ریشه واحد مبتنی بر داده. بالتاجی عنوان می کند که در مطالعات اقتصاد سنجی، آزمون2

کند باشند. وي بیان میمیها داراي قدرت پایینی کوچک است، این آزمون Tهاي سري زمانی است، اما در حالتی که داده

®0یعنی  T®¥نیاز دارند که  IPSو  LLCهاي که آزمون
T

N
باید به اندازه کافی نســـبت   Nبه عبارت دیگر،   

شد  Tبه  شنهاد می .)Baltagi 2005 p243(کوچک با شه واحد پانل آنها، براي لوین لین چو پی کنند که آزمون ری

 . )Baltagi 2005 p241() استفاده شود 250و  25بین  T) و (250و  10بین  Nهاي با اندازه متوسط (پانل

دولت و نسبت سرمایه گذاري سرانه هاي متغیر وابسته و متغیر مخارج عمرانی . متغیرهاي ابزاري در این مدل، وقفه3

 .به تولید استان، بوده است

4. Sargan test 
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ید ی که تولیها) و سپس به صورت جدا مدل رشد با لحاظ متغیر فاصله اقتصادي براي استانI(مدل

 ) دارند، برآورد گردیده است.IIIکه تولید پایین (مدل یهای) و استانII(مدل 1باال

 براتا) گزارش شده است، بر مبناي بحث 2رشد که برآورد آنها در جدول (هاي دسته دوم مدل

الی با چگ مناطق ق و بویژهسایر مناطهرچه فاصله یک منطقه از  ،کندبیان میقرار گرفته است که 

ر تتبادل اطالعات و انتقال تکنولوژي سریع( هاي موجوددسترسی به فرصت ،شود کمترباالي اقتصادي 

-ها به مشتري و عرضهتر بنگاهکار بزرگ و دسترسی راحتترسی به بازارهاي نیروير، دستو راحت

بر  تمثباثر  ،یابد و اینمی افزایش، براي منطقه مورد نظر ناطقدر آن م تر)مواد اولیه راحت کنندگان

ي به عنوان استانی با باالترین تراکم فعالیت اقتصاد ، استان تهران. بر این مبنارشد و توسعه منطقه دارد

در نظر گرفته شده است و فاصله جغرافیاي هر استان با استان تهران به عنوان شاخصی از فاصله وارد 

 اي شده است.مدل رشد منطقه

 

) به روش 1379-1388( استان ایران طی دوره 28نتایج برآورد مدل رشد براي  .1جدول 

GMM ر گرفتن متغیر فاصله اقتصاديبا در نظ 

 متغیرها Iمدل IIمدل IIIمدل

247/0 616/0 273/0 

C )000/0( 22/11 )017/0( 40/2 )000/0( 56/17 

006/0 004/0 0006/0 
AG )016/0(40/2 )085/0(84/1 )093/0( 75/1 

036/0 070/0 084/0 

I )003/0(96/2 )056/0(91/1 )000/0( 64/11 

036/0- 088/0- 013/0-  
)012/0(50/2- )015/0(44/2- )002/0( 15/3- Ly(t-1) 

028/0 104/0 041/0 CG 
)015/0( 44/2 )037/0( 09/2 )000/0( 98/7  

048/0- 144/0- 063/0- 
 
Dt )002/0( 05/3- )002/0( 06/3- )000/0( 72/9- 

51/14 18/9 28/22 

 1743/0 5152/0 8823/0 آزمون سارگان

 والد 48/142174 84/145 43/20747

ـــریب متغیر در مدل و مقادیر ردیف دوم ،قادیر ردیف اول هر متغیرم مقدار  ،و مقادیر داخل پرانتز tمقدار آماره  ،ض

 احتمال است. 

 

                                                                                                                   
اي مرکز ههاي مورد بررسی مقاله بوده، به عنوان  استانکه تولید آنها باالتر از متوسط تولید کشور در سالهایی استان. 1

ستان صفهان، آذربایجان شرقی هايدر نظر گرفته شده است که شامل ا سان ،تهران ،ا  کهگیلویه و ،فارس ،خوزستان، خرا
   است. مازندرانو  بویراحمد
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اثر متغیر فاصله اقتصادي بر  Iدر مدل رشد  زده شده،سه مدل رشد تخمین  ،)1( طبق جدول     

 .) در نظر گرفته شده استDtمتغیر فاصله اقتصادي ( ،و در این مدل استان ایران بررسی، 28رشد 

، اثر متغیر فاصله IIIهاي با تولید باال و در مدل اثر متغیر فاصله اقتصادي بر رشد استان IIدر مدل 

مورد بررسی قرار گرفته است. مقدار احتمال آماره آزمون  ،هاي با تولید پاییناقتصادي بر رشداستان

است که نشان دهنده این  8823/0و  5152/0 ،1743/0برابر با  ،در هر سه مدل به ترتیبسارگان 

 از اعتبار الزم برخوردارند.  ،که ابزارهاي مورد استفاده براي تخمین است

ستان (Iدر مدل سرمایه گذاري در تولید ا سهم  صنعتی (I، متغیرهاي  )، لگاریتم AG)، تمرکز 

سرانه دوره قبل ( سرانه دولت (Ly(t-1)درآمد  صاديCG)، مخارج عمرانی  صله اقت ) Dt( )، متغیر فا

شد منطقه  سرمایه گذ ،)1جدول (یافته هاي ند. طبق مؤثربر ر سهم  صنعتی،  اري سه متغیر تمرکز 

اثر مثبت بر رشــد منطقه داشــته و از نظر آماري در  ،ســرانه دولت در تولید اســتان، مخارج عمرانی

 درصد اهمیت معنادار هستند. 5سطح 

منطقه معناداري بر رشد درصد اثر  9الزم به ذکر است که متغیر تمرکز صنعتی در سطح اهمیت 

تجمیع بیشـــتر عالمت این متغیرها مطابق با انتظارات تئوریکی اســـت. به این صـــورت که داشـــته و 

صنعتی مرتبط با بهرهفعالیت  ستاندارد زندگی باالتر و رشد منطقهوري باالتر، دستمزدهاي واقعی و اهاي 

یجاد در نتیجه ا -اسـت؛ با  افزایش تمرکز فعالیت صـنعتی در یک منطقه، درآمد دائمی نیروي کار منطقه

ردد و گافزایش یافته، افزایش درآمد دائمی موجب افزایش تقاضا براي تولیدات منطقه می -کاالهاي متنوع

در  اًکه عمدت یبا افزایش مخارج عمرانی دولت در مناطق شد است.افزایش تولید منطقه به معنی افزایش ر

شود، افزایش رشد منطقه را در پی خواهد شد. ها هزینه میبخش هاي مولدي مانند آموزش و زیر ساخت

   .خواهد یافتتان، رشد منطقه افزایش با افزایش سهم سرمایه گذاري در تولید اسهمچنین 

منفی و  منفی و از نظر آماري معنادار است.قبل  ضریب لگاریتم درآمد سرانه دوره ،در این مدل

 دهنده همگرایی درآمد سرانه به سمت یک حالت پایدار است. نشان ،معنی دار بودن ضریب این متغیر

منفی و از نظر آماري معنادار بر رشد منطقه  تأثیر، داراي Iمتغیرهاي فاصله اقتصادي در مدل  

هاي جدید جغرافیاي اقتصادي جدید، مطابق انتظار است. این متغیر از د که در چارچوب مدلهستن

 د.نها بر رشد منطقه اثرگذارنگاهبر استقرار ب تأثیربر اندازه بازار بالقوه منطقه و  تأثیرطریق 

د تولیهاي داراي متغیر فاصله اقتصادي بر استان تأثیر ،است. در این مدل I مشابه مدل IIمدل  

هایی که تولید آنها باالتر از استان ست. براي مشخص شدن اینمورد بررسی قرار گرفته ا 1باال (مرکز)

س شور در  سط تولید ک سی مقاله بوده، به عنوانالمتو ستان هاي مورد برر هاي با تولید باال در نظر ا

                                                                                                                   
 پیرامون وجود دارد. -معنی نیست که در ایران مدل مرکز. این تقسیم بندي به این 1
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 ،فارس ،خوزستان، سانخرا ،تهران ،اصفهان، آذربایجان شرقی هايگرفته شده است که شامل استان

 است.    مازندرانو  بویراحمد کهگیلویه و

شابه مدل  IIنتایج مدل ، )1( جدولدر  ست، که Iم صله ا ا قتصادي داراي اثر منفی و شاخص فا

 ،درصد است و با افزایش یک واحدي شاخص فاصله اقتصادي در منطقه 5در سطح اهمیت  معنادار

هاي نقل در استانوهاي حملیابد. بنابراین بهبود زیرساختدرصد کاهش می 14/0نرخ رشد منطقه 

نقل موجب وهاي حملطریق که بهبود زیر ساخت است. از این هاولید باال موجب رشد این استانبا ت

ــنعت ــتانتمرکز فعالیت ص ــنعتی از طریفعالیت گردد و تمرکزهاي با تولید باال میی در اس ق هاي ص

 . 2 و 1شودتجمیع محلی موجب رشد منطقه می صرفه جویی ناشی از ایجاد

شده1که در جدول ( IIIنتایج مدل  شابه نتایج مدل ) آورده  شد منطقه و IIو  I، م اي در مدل ر

تغیر م نتایج این جدول،اند، برآورد شده است. طبق که تولید پایین داشته یهایاین مدل براي استان

صادي دار صله اقت شد فا ستاناي اثر منفی بر ر سطح اهمیت  هاییاین ا ست که در  صد 5ا از نظر  در

صادي در منطقه صله اقت شاخص فا ست و با افزایش یک واحدي  شد منطقه  ،آماري معنادار ا نرخ ر

هاي با تولید یابد. که این امر نشــان از این دارد که با نزدیک شــدن اســتاندرصــد کاهش می 04/0

سترسی دها افزایش یافته است، زیرا د باال، رشد در این استانهاي با تولیپایین به یکدیگر و به استان

اطق ندر آن م مواد اولیه کنندگانها به مشتري و عرضهکار بزرگ و دسترسی بنگاهبه بازارهاي نیروي

 . بر رشد و توسعه منطقه دارد مثبتاثر  ،اینگیرد و صورت میتر راحت

اثر متغیر فاصله جغرافیایی  I) سه مدل رشد تخمین زده شده، در مدل رشد 2طبق جدول (     

) Brata, A.G., 2009(پراکسی فاصله جغرافیایی فاصله هر استان تا استان تهران طبق بحث براتا (

) Ld(استان ایران بررسی و در این مدل متغیر فاصله جغرافیایی  28در نظر گرفته شده است) بر رشد 

  .در نظر گرفته شده است

، اثر متغیر IIIهاي با تولید باال و در مدل اثر متغیر فاصله جغرافیایی بر رشد استان IIدر مدل      

هاي با تولید پایین مورد بررسی قرار گرفته و مقدار احتمال آماره فاصله جغرافیایی بر رشد استان

بوده، که نشان دهنده  6888/0و  9999/0، 3437/0با  آزمون سارگان در هر سه مدل به ترتیب، برابر

                                                                                                                   
دهد که هزینه هاي تولید بنگاه ها در یک صنعت خاص، با افزایش . صرفه جویی ناشی از تجمیع محلی، زمانی رخ می1

ی کار دارند که کارآیتولید آن صنعت کاهش یابد و علت آن، این است که تجمع هاي صنعتی، اندوخته زیادي از نیروي

کنند و همچنین وجود سرریزهاي مفید کار محلی را از طریق انطباق بین کارگران با کارفرمایان تسهیل میبازار نیروي

 ).Martin, R., et al 2009 p19بخشد (دانش، هم درون و هم، بین صنایع محلی را بهبود می

هاي ع فعالیتثیر تجمیأتحلیل تهاي صنعتی، به مقاله حمل و نقل و تمرکز فعالیتهزینه . براي مطالعه بیشتر ارتباط 2

 ) مراجعه شود.1391(دهقان شبانی،  در ایران صنعتی بر رشد منطقه اي
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 این است که ابزارهاي مورد استفاده براي تخمین از اعتبار الزم برخوردارند. 

ستان ( I در مدل سرمایه گذاري در تولید ا سهم  صنعتی ( )،I، متغیرهاي  )، لگاریتم AGتمرکز 

ـــرانه دوره قبل ( ـــرانه دو )،Ly(t-1)درآمد س ـــله  CGلت (مخارج عمرانی س )، متغیر لگاریتم فاص

یایی ( جدول (Ldجغراف ند. طبق  ـــد منطقه مؤثر ـــهم 2) بر رش ـــنعتی و س )، دو متغیر تمرکز ص

سطح سرمایه شته و از نظر آماري در  شد منطقه دا ستان اثر مثبت بر ر صد  5گذاري در تولید ا در

ي تأثیر مثبت بر رشــد اهمیت معنادار هســتند و متغیر مخارج عمرانی ســرانه دولت، هر چند دارا

 منطقه است، اما از نظر آماري معنادار نیست. 

قبل منفی و از نظر آماري معنادار اســت. منفی و  در این مدل، ضــریب لگاریتم درآمد ســرانه دوره

 دهنده همگرایی درآمد سرانه به سمت یک حالت پایدار است. معنی دار بودن ضریب این متغیر، نشان
 

) به 1379-1388( استان ایران طی دوره 28نتایج برآورد مدل رشد براي  .2جدول 

 با در نظر گرفتن متغیر فاصله تا استان تهران GMMروش 

 متغیرها Iمدل IIمدل IIIمدل

424/0 210/0 285/0 
C 

)002/0( 06/3 )017/0( 10/2 )000/0( 96/12 

008/0 014/0 002/0 
AG 

)003/0(98/2 )059/0(89/1 )000/0( 39/7 

066/0 146/0 069/0 
I 

)000/0(35/7 )080/0(75/1 )000/0( 76/13 

061/0- 169/0- 016/0-  

)017/0(38/2- )058/0(90/1- )000/0( 28/4- Ly(t-1) 

050/0 152/0 004/0 CG 

)038/0( 08/2 )027/0( 96/1 )220/0( 23/1  

021/0- 116/0 006/0- 
 
Ld )007/0( 12/2- )001/0( 31/3 )089/0( 70/1- 

29/18 18/10 07/24 
 آزمون سارگان

6888/0 9999/0 3437/0 

 والد 13/69380 87/5943 36/8328

ـــریب متغیر در مدل و مقادیر ردیف دوم ،مقادیر ردیف اول هر متغیر مقدار  ،و مقادیر داخل پرانتز tمقدار آماره  ،ض

 احتمال است. 
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 منفی تأثیر، داراي Iمتغیرهاي فاصله جغرافیایی تا استان با چگالی باالي فعالیت تولیدي در مدل      

درصد معنادار بر رشد منطقه هستند. هر چه فاصله یک منطقه با  9و از نظر آماري در سطح اهمیت 

تر و ریعي ستبادل اطالعات و انتقال تکنولوژمناطق داراي چگالی فعالیت اقتصادي باال کمتر باشد، 

-ها به مشتري و عرضهتر بنگاهکار بزرگ و دسترسی راحتر، دسترسی به بازارهاي نیرويتراحت

 .)Brata, A.G., 2009( مواد اولیه بیشتر است کنندگان

ا غرافیایی ت، متغیر فاصله جهاي با تولید باال برآورد شدهبراي استانکه مدل رشد  IIدر مدل  

تان با چه فاصله از اسمثبت بر رشد منطقه بوده، به این معنی که هر تأثیرداراي  استان با چگالی باال

لیت چگالی فعا که دهدمی این نشان ، رشد اقتصاد منطقه بیشتر است وچگالی باال بیشتر باشد

 ي بر رشد اقتصاد منطقه ندارد. تأثیراقتصادي تهران 

دهد که متغیر فاصله جغرافیایی تا استان ) آورده شده، نشان می2که در جدول ( IIIنتایج مدل 

سطح اهمیت  تأثیربا چگالی باالي تولید، داراي  صاد منطقه  5منفی و معنادار در  شد اقت صد بر ر در

 . 1مطابق با انتظارات تئوریکی است ،است. این نتیجه

 

 . جمع بندي و پیشنهادات5

) آورده شده 1( اي که در جدولطقه) و نتایج برآورد الگوي رشد من1بر اساس مبانی نظري بخش (

و افزایش  هانه حمل کاال درون و بین استاناي با افزایش فاصله اقتصادي (هزیاست. رشد منطقه

یابد. از آنجا که فاصله اقتصادي (هزینه پولی سفر و حمل ها کاهش میهزینه انتقال ایده) بین استان

له کاستن فاص منفی بر رشد اقتصادي دارند، طبعاً تأثیر ،در شواهد تجربی ،هم در تئوري و هم ،بار)

 ،ها و کوتاه کردن زمان بین دو مکان به معناي گسترش سیستم حمل و نقل است. بنابراینبین مکان

منجر به افزایش رشد اقتصادي مناطق  ،هاي حمل و نقل و ارتباطاتر زیرساختسرمایه گذاري د

در  هاشود که در تخصیص اعتبارات عمرانی، بهبود زیر ساختپیشنهاد می ،خواهد شد. بر این اساس

 اولویت قرار گیرد.
  

                                                                                                                   
آن  ونقل و ارتباطات نیز برهاي حملساخت. فاصله اقتصادي مرتبط با فاصله اقلیدسی، اما دسترسی و کیفیت زیر1

ترسی به بازار براي مبادله کاالها و خدمات و ایده است که به صورت زمان اثرگذار است. فاصله اقتصادي، بیان کننده دس

 تري از فاصله جغرافیایی است.)، بنابراین معیار کاملWorld Bank 2009شود (یا هزینه پولی در نظر گرفته می
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 .8سازي اقتصادي، شماره ؛ فصلنامه تحقیقات مدلایران

هاي اصفهان؛ تهران: اهجاگري (حمل و نقل) و بررسی ر) اقتصاد جابه1364ساسان، عبدالحسین (

 جهاد دانشگاهی.

ي در امنطقه -بخشیتحلیل تأثیر سیاستهاي کالن اقتصادي بر رشد  )1387عبدالملکی، حجت اهللا (

 ؛ پایان نامه دکتري دانشگاه اصفهان.ایران

ها)؛ تهران: انتشارات ها و تکنیکاي (تئوري) برنامه ریزي و توسعه منطقه1380کالنتري، خلیل (

 ین و انوار دانش.خوشب

 اي؛ تهران: انتشارات گویا.) اصول و روشهاي برنامه ریزي ناحیه1377مومنی، مهدي (

هاي ) محاسبه شدت تمرکز جغرافیایی صنایع در بین استان1391مهرگان، نادر و یونس تیموري (

 .61هاي اقتصادي، شماره ها و سیاستکشور؛ فصلنامه پژوهش

 

Accetturo, A...(2008) Agglomeration and Growth: the Effects of Commuting 

Costs; Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano Istituto di Teoria 

Economica e Metodi Quantitativi working paper. 

Anderson, T. and C. Hsiao (1981), “Estimation of Dynamic Models with Error 

Components,” Journal of the American Statistical Association 78:598-606. 

Arellano, M. & Bond, S. (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: 

Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, The 

Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. 

Badinger, H. and Tondl, G. (2002) Trade, Human Capital and Innovation: The 

Engines of European Regional Growth in the 1990s; IEF Working Paper No. 42. 

Baldwin, R. E. and Martin, P. (2003) Agglomeration and regional Growth; CEPR 

Discussion Paper No.3960. 

Baldwin, R.; R. Forslid; P. Martin; G. Ottaviano and Robert-Nicoud (2003) Economic 

Geographyand Public Policy; forthcoming, Princeton University Press. 

Baltagi B. H. (2005) Econometric analysis of Panel Data.(3nd edn; Londan: John 

Wiely & Sons Ltd. 

Baltagi, B. H. (1995) Econometrics analysis of panel Data; Londan: John Wiely 

& Sons Ltd. 

Barro, R. J. and X. Sala-i-Martin (2004) Economic Growth; New York: McGraw-Hill. 



 1394 تابستانـ  دومفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

221 

Brata, A. G. (2009) Does Geographic Factors Determine Local Economic 

Development?; MPRA Paper No. 15817.  
Caniëls, M. C. J. & B. Verspagen (1999) The Effects of Economic Integration on 

Regional Growth, An Evolutionary Model; ECIS Working Paper. 

Conley, T. and Ligon, E. (2002) Economic Distance and Cross-country Spillover; 

Journal of Economic Growth, 7(2):157-187, 2002 

Conroy, H. and G. Demombynes (2008) Density, distance, and division in Latin 

America and the Caribbean:Analysis with a Unified Local-Level Economic 

Wealfare Map;  www.nip-lac.org/uploads/Gabriel_Demombynes.pdf 

Costa, Michele &  Iezzi,  Stefano (2001) Technology spillover influence on 

regional growth: Evidence from Italy; University of  Bologna. 

Da Mata, D., Deichmann, U., Henderson, J. V., Lall, S. V., & Wang, H. G. 

(2007). Determinants of city growth in Brazil. Journal of urban economics, 

62(2), 252-272. 

Duranton, Gilles (1999) Distance, Land, and Proximity, Economic analysis and 

the evolution of cities; Research Papers in Environmental and Spatial Analysis 

No. 53. 

Harris, Richard (2008) Models of Regional Growth: Past, Present and Future; 
Center for Public Policy for Regions. 

Henderson, J. V. (2000) The Effects of Urban concentration on Economic 

Growthp; NEBER working Paper Series, 7503. 

Hsiao, C. (1986), “Analysis of Panel Data”, Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Martin, P. and G. Ottaviano (1999) Growing locations: Industry location in a 

model of endogenous growth; European Economic Review 43: 281-302. 

Martin, P. and G. Ottaviano (2001) Growth and agglomeration; International 

Economic Review 42: 947-968. 

Martin, R.; Finglaton, B. and  Garretsen (2009) Analysis of the Main Factors of 

Regional Growth: An in-depth study of the best and worst performing 

European regions; Cambridge Econometrics. 
Martin, R.; Finglaton, B. and  Garretsen (2009) Analysis of the Main Factors of 

Regional Growth: An in-depth study of the best and worst performing 

European regions; Cambridge Econometrics. 
Mátyás, L., & Sevestre, P. (Eds.). (2008). The econometrics of panel data: 

fundamentals and recent developments in theory and practice (Vol. 46). 

Springer Science & Business Media 

Minerva, A. and Ottaviano G.(2009) Endogenous growth theories: agglomeration 

benefits and transportation costs; Handbook of Regional Growth and 

Development Theories, Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall. 



 اي در ایران/ زهرا دهقان شبانی و نعمت اله اکبريفاصله اقتصادي و رشد منطقه

 

222 

Nakamura, R. & Paul, C. J. (2009  ) Measuring Agglomeration; Handbook of 

Regional Growth and Development Theories, Great Britain by MPG Books 

Ltd, Bodmin, Cornwall.  

North, Douglass C. (1955) Location theory and regional economic growth; The 

Journal of Political Economy, Vol. 63. pp. 243 – 258. 

Ottaviano, J. P. (2010) Regional convergence: The new economic geography 

perspective; Final Open Conference COST A-17, Prime Minister’s Office, 

Helsinki. 

World Bank (2009) World development report: Reshapimg economic geographic; 

Washangton DC press. 

 


