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چکیده 
بـاال، نیازمنـد شناسـایی عوامـل اثرگـذار بـر       وريبهرهدر رسیدن به هدف رشد اقتصادي و هادولتموفقیت 

و شناسـایی عوامـل   بنـدي رتبـه در سطوح مختلف است. در این مقالـه، بـا هـدف    وريبهرهرشد اقتصادي و 
دوره اقتصادسـنجی بـراي  ر از روش تجزیه و برآورد کشويهااستاندر سطح وريبهرهنابرابري کنندهتعیین
در چـارچوب  اقتصادسـنجی استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل از بـرآورد  20براي 1385-1380

در تقویت کنندهتعییننقش ،مخارج جاري و ساختار تولیددهدیمپانل و اعمال اثرات ثابت، نشان يهاداده
کشور دارند. در سوي دیگر، اثر سرمایه انسانی و يهااستانل عوامل در سطح کوريبهرهکل در وريبهره

مثبت و معنادار ،کل عواملوريبهرهکشور هستند، بر يهااستانتولید در کنندهتقویتکه ،مخارج عمرانی
اشـته  دزاییبرونکشور بیشتر وضعیت يهااستانکل عوامل در وريبهرهدهدیماست. همچنین نتایج نشان 

کشـور دارنـد و سـهم سـاختار اقتصـادي در      يهـا اسـتان کـل  وريبهرهنقش اندکی در زادرونو متغیرهاي 
است. تأملقابلکل عوامل، وريبهرهکشور بر اساس يهااستانبنديرتبه

، سرمایه انسانی، مخارج دولتی. وريبهره، نابرابري ايمنطقهنابرابريها:کلیدواژه
L:JER53 ،R58 ،O21 ،O47طبقه بندي 
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مقدمه 
پـایین در  وريبهـره ، رشد اقتصادي و رشد نیافتهتوسعهکشورهاي هايیژگیویکی از بارزترین 

. با تحوالت قرن شانزدهم میالدي و افزایش شـکاف بـین کشـورها و بـروز دوگـانگی در      هاستآن
یکـی از معضـالت   عنـوان بهرا رشد اقتصادي و تبعات آن مسئلهتمام مکاتب اقتصادي یباًتقرتولید، 

. انددادهمورد توجه قرار نیافتهتوسعهکشورهاي 
معضلی اسـت کـه کشـورهاي مختلـف در دوران توسـعه      ،پایینوريبهرهرشد اقتصادي و رشد 

توسـعه اقتصـادي،   هـاي یـه نظر. از زمـان پیـدایش علـم اقتصـاد و ارائـه      انـد بـوده روبرو هاآنخود با 
. نتیجـه  اندکار گرفتههبوريبهرهدر راستاي افزایش رشد اقتصادي و ايتردهگسيهاتالشهادولت

بهبود وضع رفاهی برخی کشورها بوده است.  هاتالشاین 
بعـد از  ویـژه بههادولتمرکز تمرکز تالش عنوانبههمواره وريبهرهدر ایران، رشد اقتصادي و 

هـاي یاسـت سهـا دولتپیروزي انقالب اسالمی، پیروزي انقالب اسالمی بوده است. در دوره بعد از
تـالش گسـترده   رغـم علـی اما 1.اندکار گرفتهبهو رشد اقتصادي وريبهرهمختلفی در راستاي بهبود 

کـه همچنـان رشـد    دهـد یم، شواهد دنیاي واقعی نشان وريبهرهدر بهبود رشد اقتصادي و هادولت
هـا اسـتان در سـطح  ویـژه بهل اصلی در اقتصاد کشور یک معضعنوانبهپایین، وريبهرهاقتصادي و 

بـه دنبـال  مطرح بوده و تبعات منفی براي مناطق مختلف کشور بـه لحـاظ فقـر و شـکاف درآمـدي      
داشته است.  

) هـا اسـتان پایین هم در سطح کـالن کشـور و هـم در سـطح منـاطق (     وريبهرهرشد اقتصادي و 
داشـته اسـت. تـداوم چنـین     بـه دنبـال  ابرابري و فقـر را  برخی مناطق، نـ نیافتگیتوسعهمعضالتی نظیر 

کشـور گـردد. در راسـتاي    يهـا استانموجب تشدید معضالت اقتصادي در سطح تواندیمشرایطی 
کل عوامـل  وريبهرهحل این معضالت، اولین گام، شناسایی وضعیت نابرابري در رشد اقتصادي و 

وريبهـره نـابرابري در  کننـده تعیـین یی عوامـل  کشور است. در گام دوم، شناسايهااستاندر سطح 
ممکن است به نظر برسد مطالعات متعـددي در  هرچندکشور است.  يهااستانکل عوامل در سطح 

________________________________________________________________
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کـارگیري بـه ، امـا در ایـن مطالعـه، بـا     اندپرداختهدر اقتصاد ایران وريبهرهبه تحلیل نوعیبهداخل، 
در سـطح  وريبهـره بـه موضـوع   ايمنطقـه ه اقتصـاد  تجزیـه و بـرآورد و همچنـین از نگـا    يهاروش
.  شودیمپرداخته ايمنطقه

نـابرابري  کننـده تعییندر راستاي رسیدن به اهداف شناسایی وضعیت نابرابري و شناسایی عوامل 
اساسـی  سـؤال بـه دو  شـود یمـ کشـور، در ایـن مقالـه تـالش     يهـا اسـتان کـل عوامـل در   وريبهره

کشـور چـه   يهااستانکل عوامل تولید در وريبهرهشود: نخست، نابرابري پاسخ دادهارتباطدراین
کـل عوامـل در سـطح    وريبهـره در نـابرابري  کننـده تعیـین ، چه عـواملی نقـش   یاًثانوضعیتی دارد؟ 

کشور دارند؟يهااستان
مذکور، در بخش بعدي مقاله مبانی نظري و تجربـی رشـد اقتصـادي،    سؤاالتپاسخ به منظوربه

کـل  وريبهـره . در بخش دوم، وضعیت نابرابري شودیممرور هاآنکنندهتعیینو عوامل وريهبهر
. در بخش سوم، مدل تجربی براي تجزیه تولید سـرانه در  شودیمکشور تحلیل يهااستانعوامل در 

و در بخش پایانی، نتایج حاصل از محاسبات و برآورد مـدل تجربـی   شودیمکشور ارائه يهااستان
.  شودیمبحث 

مروري بر شواهد نظري و تجربی
رشـد اقتصـادي   يهـا تیـ واقعکه بسیاري از آن استرشد نئوکالسیکی يهامدلمشکل اصلی 

توسـط  زادرونرشـد  يهـا مـدل ، هـا یکاسـت توضیح دهند. در پاسـخ بـه ایـن    توانندینمکشورها را 
Lucas(1988)(1990)وRomer  رشـد اقتصـادي بـر    زاروندرشـد  يهـا مـدل مطرح شـدند. در ،
، وريبهـره درونی اقتصاد نظیـر توسـعه سـرمایه انسـانی، ارتقـاي      سازوکارهاياز ايمجموعهاساس 

، نبـود  زادرونرشـد  يهـا مـدل . ویژگـی اصـلی   شـود یمـ دولت تعیـین  يهانهیهزتحقیق و توسعه و 
نامحدود ادامـه  طوربهکه رشدشودیم. این ویژگی موجب هاستآندر هانهادهنزولی يهایبازده

يهـا مـدل مبتنی بر سـرمایه انسـانی و   يهامدلبه دو دسته شامل زادرونرشد يهامدلداشته باشد. 
. شوندیمتحقیق و توسعه تقسیم يهاتیفعالمبتنی بر 

شـناخته  وريبهـره عوامل اثرگذار بر عنوانبهدر ادبیات نظري و تجربی اقتصاد، عوامل متعددي 
مختلفی از این عوامل وجود دارد که متناسب با موضوع مورد بحث مطرح هايبنديطبقه. شوندیم
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کـل عوامـل را   وريبهـره توانندیم. در نگاه کالن اقتصاد، عوامل داخلی و عوامل خارجی شوندیم
کـل عوامـل در یـک اقتصـاد     وريبهـره بـر  اثرگذارقرار دهند. از جمله عوامل خارجی ریتأثتحت 

خـارجی و جریـان تجـارت، اشـاره     گـذاري سرمایهه انتقال تکنولوژي در دو شکل جریان بتوانیم
اثرات متفاوتی بـر  تواندیمنمود. انتقال تکنولوژي از خارج با توجه به ظرفیت جذب اقتصاد داخلی 

کل عوامل در اقتصاد داخلی داشته باشد. وريبهره
. از جملـه  گذارنـد یمـ ریتـأث کل عوامل وريبهرهعالوه بر عوامل خارجی، عوامل داخلی نیز بر 

، هـا رسـاخت یزبـه آمـوزش، سـالمتی،    تـوان یمـ کـل  وريبهـره عوامل داخلی اثرگذار بر نیترمهم
تغییرات ساختاري، سیستم مالی، ساختارنهادي، ابعاد اجتماعی و محیطـی اشـاره نمـود. هـر یـک از      

حاصـل  هـا آنو نتایج متفـاوتی نیـز از   دانقرارگرفتهعوامل مذکور در مطالعات مختلف مورد بحث 
.  1شودیمشده است. در ادامه، به آثار برخی از این عوامل در ادبیات نظري و تجربی اشاره 

تحقیق و توسعه در پیشـرفت  يهاتیفعالبه لحاظ نظري، بر نقش کلیدي زادرونرشد يهامدل
کـه دانـش فنـی از طریـق     شـود یمـ یـد تأکهـا مـدل . در ایـن  انـد داشتهتأکیدوريبهرهتکنولوژي و 

، این دانش فنـی تولیـد   شودیمتحقیق و توسعه، خلق و در قالب سرمایه فیزیکی انباشت يهاتیفعال
را موجـب  وريبهـره و در نهایـت افـزایش رشـد اقتصـادي و     دهـد یمرا افزایش هاينوآورو نفوذ 

يهـا تیـ فعالکشوري هستند، اثـر مثبـت   بینيهادادهکه بیشتر مبتنی بر ايگسترده. ادبیات شودیم
بـه مطالعـات   تـوان یمـ این مطالعات نیترمهماند. از جمله را نشان دادهوريبهرهتحقیق و توسعه بر 

Coe and Helpman(1995) ،Coe etal. ، اشاره نمود. Frantzen(2002)و(1997)
، سـرمایه انسـانی اسـت. در    بر رشد در ادبیات اقتصـادي تأثیرگذاریکی دیگر از عوامل اصلی و 

زیـرا آمـوزش   شـود یمـ که سطح آمـوزش موجـب رشـد اقتصـادي     شودیمادبیات اقتصادي بحث 
دانش موجود و یـا خلـق دانـش جدیـد را فـراهم نمایـد. همچنـین در        کارگیريبهانطباق و تواندیم

. مـدل شـود یمـ تأکیـد ادبیات اقتصادي بر مکمل بودن سـرمایه انسـانی و فعالیـت تحقیـق و توسـعه      
(1996) Redding يهـا تیـ فعالدر سـرمایه انسـانی توسـط کـارگران و     گـذاري سـرمایه که در آن

تحقیـق و توسـعه مکمـل    هايو فعالیت، سرمایه انسانی شودیمانجام هابنگاهتحقیق و توسعه توسط 

________________________________________________________________
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بـه  توانیمزه مطالعات در این حونیترمهم. از جمله کنندیمرشد اقتصادي را تعیین توأمانبوده و 
ــات  ,.Coe etalمطالع (1997) ،Engelbrecht (1997, 2002) ،Crispolti and Marconi

اشاره نمود.(2005)
عامـل کلیـدي در اسـتراتژي    عنـوان بـه عمـومی  يهارساختیزبر گذارانسیاستاقتصاددانان و 

عمـومی  يهـا رسـاخت یزبر این ادعا هسـتند کـه   هاآن. کنندیمتأکیداي توسعه منطقهيهااستیس
، همزمان دستیابی به منابع را افـزایش داده  کندیمبراي بخش خصوصی فراهم ارزشمنديتسهیالت 

طـور بـه . همچنـین سـرمایه فیزیکـی رشـد اقتصـادي را      بخشـد یمـ منابع موجود را بهبود وريبهرهو 
یه بخـش  ؛ سـرمایه فیزیکـی موجـب افـزایش نـرخ بـازدهی سـرما       دهـد یمـ قـرار  ریتأثمستقیم تحت 

از دیـد  هرچنـد . کنـد یمـ بخش خصوصـی را تحریـک   گذاريسرمایهيهانهیهزخصوصی شده و 
اسـت، امـا اثرگـذاري    انکارناپـذیر ايمنطقـه عمـومی در رشـد اقتصـادي    يهـا رساختیزنظري اثر 

بـه  توانیمجمله این مطالعات از عمومی به لحاظ تجربی همچنان جاي بحث است.يهارساختیز
(2011)و،Osberne (2013)مطالعه  Baitouret al.,کرد. اشاره

به لحاظ تجربی، برخی از شواهد بر اثر مثبت سرمایه عمومی بـر رشـد اقتصـادي و کـاهش فقـر      
وريبهـره بر تأثیريکه سرمایه عمومی کنندیمتأکیدکنند. برخی دیگر از شواهد تجربی میتأکید

، Evereat and Heylen (2001)بـه تـوان یمـ حـوزه  مطالعـات در ایـن   یـا تولیـد نـدارد. از جملـه    
Canning and Pedroni (2004) ،Bronzini and Piselli (2009) .اثــر روازایــناشــاره نمــود

باز مطرح بوده کـه نیـاز بـه شـواهد     سؤالیک عنوانبههمچنان وريبهرهعمومی بر يهارساختیز
تجربی بیشتري دارد.

تحقیـق و توسـعه، و   يهاتیفعالو اهمیت سرمایه انسانی، مطالعات نظري و تجربی نقشهرچند
را بیشتر در سطح کل کشور و در سطح بین کشـوري  وريبهرهعمومی در نابرابري يهاساختزیر 

و در داخل یک کشور نیز مطـرح اسـت.   ايمنطقه، اما این بحث در سطح انددادهمورد بررسی قرار 
Bronzini and Piselli (2009)تحقیــق و توســعه و زیــر يهــاتیــفعالمایه انســانی، نقــش ســر

. انـد دادهدر مناطق مختلـف ایتالیـا را مـورد بررسـی قـرار      وريبهرهعمومی در نابرابري يهاساخت
کـل عوامـل و سـرمایه انسـانی و     وريبهـره که رابطه بلندمدت بـین  دهدیمنشان هاآننتایج مطالعه 

Ascariیـا وجـود دارد. مطالعـه   عمومی در سطح منـاطق ایتال يهارساختیز and Cosmo (2004)

تحقیـق و توسـعه و تعـداد محققـان نقـش      يهـا نـه یهزکـه  دهـد یمـ براي مناطق مختلف ایتالیا نشان 
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(2003)مطالعـه .انـد داشـته منـاطق مختلـف   وريبهرهدر بهبود کنندهتعیین Jimenez منـاطق  يبـرا
وريبهـره در کننـده تعیـین سـرمایه انسـانی نقـش    که سرمایه عمـومی و دهدیممختلف اسپانیا نشان 

منـاطق مختلـف چـین نشـان     يبـرا Testas(2000). نتایج مطالعـه اندداشتهمناطق مختلف این کشور 
حمایتی در مناطق مختلف چین اثر معناداري بر رشد يهااستیسکه اصالحات اقتصادي و دهدیم

کننـده تعیـین عامـل  عنـوان بـه سرمایه انسـانی  و رشد اقتصادي منطقه داشته است. همچنینوريبهره
.دیآیممناطق مختلف ایتالیا به شمار وريبهرهبراي 

در سـطح ملـی و   وريبهرهکنندهتعیینایران نیز مطالعات تجربی مختلفی در ارتباط با عوامل در 
، در سـطح ملـی نشـان    NaeibiandAzadeghan (2010)بخشـی انجـام شـده اسـت. نتـایج مطالعـه       

مثبـت و پیشـرفت دانـش فنـی اثـر      ریتـأث که سرمایه انسانی، ساختار سرمایه و شـدت تقاضـا   دهدیم
در مطالعـه  AminiandHejazi Azad (2007). انـد داشـته کـل عوامـل   وريبهـره بازدارنده بر رشد 

را مـورد بحـث قـرار    نیـروي کـار در سـطح ملـی    وريبهـره در ارتقـاي  بهداشتخود اثر سالمت و 
که سالمت و بهداشـت نیـروي کـار اثـر مثبـت بـر ارتقـاي        دهدیمنشان هاآنتایج مطالعه . ناندداده
نقش سـرمایه انسـانی و تحقیـق و توسـعه را بـر      هاآننیروي کار دارد. در مطالعه دیگري، وريبهره

تحقیق دهدیم، نتایج این مطالعه نشان انددادهکل در سطح ملی مورد بررسی قرار وريبهرهارتقاي 
.  اندداشتهوريبهرهو توسعه و سرمایه انسانی نقش مثبت و معناداري در بلندمدت بر رشد 

Shah Abadi (2007) و سرمایه انسانی المللبینمستقیم خارجی، تجارت گذاريسرمایهاثرات
دهـد یمـ کل عوامل در سطح ملی را مورد بحث قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان وريبهرهبر 

بــاز بــودنباشــت ســرمایه تحقیــق و توســعه داخلــی و خــارجی، شــدت ســرمایه انســانی، شــاخص ان
کل عوامل وريبهرهی، نرخ ارز، نرخ تورم و متغیرهاي موهومی جنگ بر المللبیناقتصادي، ذخایر 
. اندبودهدر ایران اثرگذار 

MahmoodZade andAsadi (2007)  وريهـره باطالعـات و ارتباطـات بـر رشـد     فنـاوري اثـر
فنـاوري کـه  دهـد یمـ نشـان  هـا آنمطالعـه  جینتـا .انـد دادهنیروي کار در ایران را مورد بحـث قـرار   

Khaliliدر ســطح ملــی دارد. وريبهــرهاطالعــات و ارتباطــات اثــر مثبــت و معنــاداري بــر رشــد  

andSouri (2006)  ار و کـارایی در اقتصـاد ایـران را مـورد بحـث قـر      وريبهـره عوامل اثرگذار بـر
در سطح ملی منفـی و  وريبهرهاثر مخارج جاري دولت بر دهدیمنشان هاآن. نتایج مطالعه اندداده

بیـانگر آن  دولت مبهم است. همچنین نتـایج ایـن مطالعـه    گذاريسرمایهمعنادار است اما اثر مخارج 
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و کارایی دارد. وريبهرهکه رشد دستمزدها اثر معناداري بر رشد است
Komijaniand Shah Abadi (2001) تحقیـق و توسـعه داخلـی و خـارجی بـر      يهـا تیفعالاثر

کـه انباشـت   دهـد یمـ . نتایج این مطالعه نشان انددادهکل عوامل تولید را مورد بحث قرار وريبهره
به کل شـاغلین اثـر مثبـت و    کردهلیتحصتوسعه داخلی و خارجی و نسبت شاغلین تحقیق وسرمایه 

ــر  ــر مطالعــات مــذکور، عــالوهکــل عوامــل در ســطح ملــی دارد.وريهبهــرمعنــاداري ب Amirب

TimouriandKhalilian (2010)،KazeroniandSojoudi (2006) ،Soriand etal., ، و (2010)
Kazeroni and Mohammadi (2007)      در سـطح  وريبهـره ، اثـرات عوامـل مختلـف بـر ارتقـاي

. نتـایج ایـن گـروه از مطالعـات نیـز نشـان       انـد دهدامختلف اقتصادي را مورد بحـث قـرار   يهابخش
دارند. ریتأثعوامل در سطح ملی وريبهرهنیز بر فناوريکه تعیین دستمزد و رشد دهدیم

، بیشتر مطالعات در سـطح ملـی   اوالًکه دهدیممرور مطالعات تجربی انجام شده در داخل نشان 
؛انـد نشـده ح مناطق مختلـف کشـور انجـام    مختلف اقتصادي بوده و در سطيهابخشو یا در سطح 

منفـک از سـایر   صـورت بـه وريبهـره بـر  اثرگـذار ، در بیشتر این مطالعات تنها برخی از عوامل اًیثان
عمـومی، سـرمایه   يهـا رساختیزو همزمانی اثرات سرمایه انسانی، اندقرارگرفتهعوامل مورد بحث 
کـل عوامـل تولیـد در سـطح     وريبهره،ثالثاً؛ستمورد توجه قرار نگرفته اهاآنفیزیکی و غیره در 

در راسـتاي  روازایـن از مطالعات داخلی محاسبه و تحلیل نشده اسـت.  یکهیچکشور در يهااستان
يهـا اسـتان کل در سطح وريبهره-: الفشودیم، در این مطالعه تالش هاشکافمرتفع نمودن این 

ايمنطقـه در سـطح  وريبهـره کننـده تعیـین مـل  عوا-ب؛کشور بر اساس روش تجزیه محاسبه شود
يهـا تیفعالعمومی و يهارساختیزنقش سرمایه انسانی، -ج؛ کشور) شناسایی گردديهااستان(

بررسی ايمنطقهدر سطح وريبهرهانباشت در سرمایه انسانی در نابرابري صورتبهتحقیق و توسعه 
گذشته از روش تجزیه و بـرآورد بـراي شناسـایی    گردد. همچنین در این مطالعه بر خالف مطالعات

. شودیمکشور استفاده يهااستانکل در سطح وريبهرهکنندهتعیینعوامل 

ي کشور هااستانوري برآورد بهره
کل عوامـل تولیـد در ادبیـات اقتصـادي وجـود دارد.      وريبهرهمختلفی براي محاسبه يهاروش
روش حسابداري رشـد  کارگیريبهکل عوامل، وريبهرهبه جهت محاسهاروشترینیجرایکی از 
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کشـور  يهـا اسـتان که میزان تولید هـر یـک از   شودیماساس این روش، فرض بر1.استاستاندارد 
)itY در زمان (t ،کارگیريبهاز متأثر  ) نیـروي کـارL  ) و سـرمایه فیزیکـی (K   باشـد، در چـارچوب (

شت:  تکنولوژي تولید نئوکالسیکی، خواهیم دا

)1         (),      I = 1, 2, …., 20,     t = 1380, 1382, …, 1385

کـارگیري تـابع   هبـ . بـا استکشور يهااستانi)، وTFPکل عوامل (وريبهرهitAدر این رابطه، 
، رابطـه  2کشـور يهااستانتولید کاب داگالس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در سطح هر یک از 

زیر خواهد بود: صورتبهلید تو

)2                                                                         (
زیـر  صـورت بـه کشـور  يهااستان) در هر یک از itAکل عوامل (وريبهرهبر اساس این رابطه، 

3:شودیممحاسبه 

)3                                    (
کشـور  يهـا اسـتان کل عوامل در هر یـک از  وريبهرهبا توجه به رابطه مذکور، جهت محاسبه 

داریم. در ادبیات تجربی، بر اساس فرض رقابت کامل در بازارهاي عوامـل تولیـد،   iαنیاز به پارامتر 
وي کار از تولید ایجاد شده، خواهد بود:این پارامتر در واقع سهم نیر

________________________________________________________________

.مراجعه شودGattoet.,al, 2009ي به مقاله وربهرهیري گاندازهي مختلف هاروشجهت آشنایی بیشتر با -1

، شـواهدي از  هـا اسـتان ي مختلف تولیـد در هـر یـک از    هابخشین قابل ذکر است که ممکن است در صنایع مختلف و همچن-2
تولید با بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس و یا بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مشاهده شود. با توجه به اینکـه ایـن مطالعـه در سـطح     

ض بازدهی ثابت نسـبت بـه مقیـاس    یري فرکارگبهرو ینازاشود، یمي کشور انجام هااستانتولید تجمیع شده در سطح هر یک از 
رسد. همچنین با تغییر این فرض به فرض بـازدهی کاهنـده   یمي کشور منطقی به نظر هااستانبراي تکنولوژي تولید در هر یک از 

یر ندارد.  تأثشود، اما در نتایج مطالعه یممحاسبات متفاوت هرچندنسبت به مقیاس یا بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، 
ي کشور، در واقـع همـان روش   هااستاني کل عوامل در سطح وربهرهیري این روش براي محاسبه کارگبهبل ذکر است که قا-3

ي کل عوامـل تولیـد   وربهرهرشد نوشته شود، صورتبه) 3زیرا اگر رابطه (؛ باشدیمي کل بر اساس پسماند سولو وربهرهمحاسبه 
آید.یمبه دستبه روش پسماند سولو 
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اما با توجـه بـه اینکـه    ؛ متوسط دستمزد حقیقی در هر یک از مناطق خواهد بودiwدر این رابطه، 
و رسـد ینمـ کشـور منطقـی بـه نظـر     يهـا اسـتان اعمال فرض رقابت کامل در بازار عوامل تولید در 

در این مطالعه، جهـت  روازاین، شودینملید کشور تويهااستانهمچنین آمار دستمزد حقیقی براي 
بـراي  1385-1380يهـا دادهکشور با اسـتفاده از  يهااستان، از برآورد تابع تولید iαمحاسبه پارامتر

طـور بـه پانل استفاده شده است. همچنین فرض شده است که این پارامتر صورتبهاستان کشور 20
تـایج حاصـل از بـرآورد تـابع تولیـد در دوره زمـانی       . ناسـت کشور یکسـان  يهااستانمتوسط براي 

بـر ایـن   1.اسـت 63/0برابر بـا  کهدهدیمدر قالب پانل با فرض اثرات ثابت، نشان 1380-1385
فـرض شـده   = α =63/0کشـور،  يهـا اسـتان کـل عوامـل در   وريبهرهاساس، جهت محاسبه 

). αtα =(کندینمدر طول دوره مورد مطالعه نیز تغییر iαکه ودشیماست. در این مطالعه فرض 

کشور به جاي تولید از ارزش افـزوده بـه   يهااستاندر راستاي تصریح بهتر محاسبات، در سطح 
) استفاده شده است. همچنین با توجه به اینکه آمـار و اطالعـات انباشـت سـرمایه     1376قیمت ثابت (

کشور از تولید داخلی محاسبه شـده،  يهااستاند، ابتدا سهم هر یک از وجود ندارهااستاندر سطح 
درصـدي از تشـکیل سـرمایه محاسـبه     صـورت بـه هـا اسـتان سپس میزان تشکیل سرمایه هـر یـک از   

روش کـارگیري بـه کشـور بـا   يهـا اسـتان گردید. در گـام نهـایی، انباشـت سـرمایه در هـر یـک از       
آسـیا، بـراي دوره مـورد مطالعـه     وريبهـره حـد و سـازمان   سازمان ملل متPIM(2موجودي پیوسته (

محاسبه شده است. قابل ذکر است تمام آمار و اطالعات مـورد اسـتفاده بـراي محاسـبات و بـرآورد      
، شـود یمـ کشور کـه توسـط مرکـز آمـار منتشـر      يهااستانروابط در این مقاله، از سالنامه آمارهاي 

استفاده شده است.  
کشور بـر اسـاس   يهااستانکل عوامل تولید در هر یک از وريبهرهراي محاسبات انجام شده ب

بوشـهر، خوزسـتان،   يهااستانمتوسط طوربهکه دهدیمنشان 1385-1380) در طی دوره 3رابطه (
کـل عوامـل و   وريبهـره داراي بیشـترین  يهـا اسـتان و کرمان جـزء  یراحمدبوقزوین، کهکیلویه و 

داراي يهـا اسـتان اه، سیسـتان و بلوچسـتان و آذربایجـان غربـی جـزء      کردستان، کرمانشـ يهااستان

________________________________________________________________

است. ارائهقابلایج این برآورد به دلیل حجم مقاله، آورده نشده است. در صورت نیاز نت-1
2 - Perpetual Inventory Method
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). بر اساس آمـار و اطالعـات موجـود    1(نمودارآیندیمکل عوامل تولید به شمار وريبهرهکمترین 
تهـران، خوزسـتان، قـزوین و فـارس و کمتـرین      يهـا اسـتان (مرکز آمار)، بیشترین ارزش افزوده به 

ذکـر  قابلیالم، چهارمحال بختیاري، سمنان و کردستان اختصاص دارد.ايهااستانارزش افزوده به 
کـه   دهـد یمـ نشـان  1385کل عوامل تولید در وريبهرهاست که محاسبات انجام شده در ارتباط با 

کشور در این سال منفی بوده است.يهااستانکل عوامل در تمام وريبهرهرشد 

مدل تجربی -3
تجزیه تولید سرانه و تعیین عوامـل اثرگـذار بـر    منظوربهلعه در دو گام مدل تجربی براي این مطا

. شودیمکشور ارائه شده و بحث يهااستانکل عوامل در سطح وريبهره
، تولید به ازاي نیروي کـار  Hall and Jones (1998)در گام نخست، در چارچوب مدل پسماند

. بـر اسـاس ایـن    شـود یمـ تجزیه کنندهتعیینوامل کشور به عيهااستان(تولید سرانه) در هر یک از 
) تـابعی از انباشـت سـرمایه،    iYکشـور ( يهـا استانکه تولید در هر یک از شودیممدل، ابتدا فرض 

: باشدیمکل وريبهرهانباشت سرمایه انسانی و 

)4                                                                             (
کـل عوامـل   وريبهـره iAانباشت سرمایه انسانی و iHانباشت سرمایه فیزیکی، iK)، 4در رابطه (
کشور است. تابع تولید بر حسب سرانه نیروي کـار  بعـد از انجـام تصـریح     يهااستاندر هر یک از 

زیر خواهد بود:صورتبهریاضی، 

)5                                      (
. بر اساس این رابطـه، تفـاوت   باشدیمسرمایه انسانی به ازاي نیروي کار h= H/L)،5در رابطه (

کشور به عوامل مختلف شـامل تفـاوت   يهااستاندر تولید سرانه (تولید به ازاي نیروي کار) در بین 
کـل  وريبهـره )، و تفـاوت در  hروي کـار ( )، تفاوت در کارایی نیـ K/Yدر نسبت سرمایه به تولید (

. باشدیم) قابل تجزیه Aعوامل (
کشور به جاي نسبت سـرمایه بـه نیـروي کـار بـه      يهااستان)، تفاوت در تولید سرانه 5در رابطه (

Hall and Jonesاین روش تجزیه، آنچنـان کـه   کارگیريبه. شودیمنسبت سرمایه به تولید تجزیه 

گـذاري سـرمایه بیانگر نسـبتی از نـرخ   K/Yهمسو با یک مسیر رشد متوازن، کنندیمبحث (1998)
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داشته باشـد. همچنـین اگـر مالحظـه شـود      تواندیماست. این شکل تجزیه، تفسیر رشد اقتصادي نیز
، نسبت سرمایه به نیروي کـار  کندیمکل عوامل تجربه وريبهرهرا در زاییبرونرشد ايمنطقهکه 

بـه تولیـد ثابـت    گـذاري سـرمایه نسـبت  کـه درحالییابدیمکل افزایش وريبهرهدر نتیجه افزایش 
است.

. شـوند یمـ کشور تعیین يهااستانکل عوامل تولید در وريبهرهدر گام دوم، عوامل تفاوت در 
يهـا اسـتان در وريبهـره در چارچوب ادبیات نظري و تجربی مطالعه، عوامـل مختلفـی بـر تفـاوت     

دولـت بـه   هـاي یـت فعالند. این عوامل بر مشخصات استانی بـه لحـاظ جمعیتـی،    کشور اثرگذار هست
لحاظ مخارج جاري و مخارج عمرانی، ساختار تولید به لحاظ سهم سرمایه فیزیکی و غیـره بسـتگی   

روازایـن کشورمی شوند. يهااستاندر سطح وريبهرهدارد. در واقع این مشخصات موجب تفاوت 
:شودیمتابعی از عوامل زیر فرض صورتبهکشور يهااستاندر وريبهره

(2009)در این مطالعه، به پیـروي از مطالعـات   MariyaandTritah ،Wong (2007)،Fleisher

et.al (2005) وAscaryand Cosmo (2004) يهـا اسـتان کل عوامل در وريبهره، لگاریتم طبیعی
:شودیمخطی به شکل زیر تصریح صورتبهکشور 

)6       (

مخـارج عمرانـی   GOVINVمخارج جـاري دولـت،   GOVEXPکل، وريبهرهA)،6در رابطه (
تولید در هر اسـتان هسـتند. همچنـین در    ساختارSTRUCTUREسرمایه انسانی و HUMANدولت،

بـر تفـاوت   . در واقع بر اساس این رابطه، عوامل اثرگـذار باشدیمزمان tبیانگر استان و iاین رابطه، 
.شوندیمکشور شناسایی يهااستانعوامل تولید در وريبهرهدر 

مورد استفاده يهاداده
با توجه به چارچوب مدل مورد بحث، در این مطالعه ابتدا بر اساس حسابداري رشـد، رشـد هـر    

ل، کـل عوامـ  وريبهرهتفاوت در کنندهتعیین. سپس عوامل شودیمیک از عوامل اثرگذار محاسبه 
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-1380استانی، دوره مورد مطالعه به دوره زمانی يهاسالنامه. با توجه به محدودیت شودیمبرآورد 
اسـتان کشـور   20محدودیت آمارهاي استانی تنها به دلیلاستان کشور، 30محدود شده و از 1385

1.گیرندیممورد مطالعه این مقاله قرار 

1387و 1386، 1385، 1384آمـاري  يهـا سـالنامه ه از آمارهاي مورد استفاده بـراي ایـن مطالعـ   
آمارهاي مورد اسـتفاده بـراي ایـن مطالعـه شـامل نیـروي کـار،        2.اندشدهکشور استخراج يهااستان

دولـت (مخـارج عمرانـی    گـذاري سـرمایه سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، مخـارج جـاري دولـت،    
. باشدیمکشور يهاناستادولت)، تولید ناخالص استانی، ارزش افزوده 

دولـت، تولیـد ناخـالص داخلـی و     گـذاري سـرمایه ي نیروي کار، مخارج جاري دولـت، هاداده
محاسـبه سـرمایه   منظـور بـه استانی استخراج شـده اسـت.   يهاسالنامهمستقیم از طوربهارزش افزوده 

________________________________________________________________

ي زنجـان، خراسـان شـمالی، خراسـان جنـوبی، خراسـان رضـوي، لرسـتان، مازنـدران، مرکـزي،           هـا اسـتان آمارهاي مربوط به -1
ي مورد مطالعه حذف شدند.  هااستانازرو ینازادند هرمزگان، همدان و یزد داراي نواقص زیادي بو

) هـا اسـتان یـزي سـابق   ربرنامهها (سازمان مدیریت و ياستانداریزي ربرنامهي کشور توسط معاونت هااستاني آماري هاسالنامه-2
شوند (مرکز آمار ایران). یممنتشر 
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ایه انسـانی اسـتفاده   کشور، از نگرش ستاده به جاي نهاده در محاسبه سرميهااستانانسانی در سطح 
دولتی، غیرانتفـاعی و آزاد و همچنـین   يهادانشگاهیالنالتحصفارغشده است. براي این منظور، کل 

محاسـبه  هـا اسـتان سرمایه انسانی عنوانبهدر مجموع ايحرفهآموزش دیدگان مراکز سازمان فنی و 
انباشت سرمایه فیزیکی از روش محاسبه انباشت سرمایه انسانی، همانندمنظوربهشده است. همچنین 

یژگـی و1استفاده شـده اسـت.  وري آسیا سازمان ملل متحد و سازمان بهره) PIMموجودي پیوسته (
.) است1مورد استفاده به شرح جدول (يهاداده

*مورد استفادهیھادادهھاییژگیو-١جدول

هاي ینههز
جاري

هاي ینههز
عمرانی

سرمایه 
انسانی

ساختار 
دياقتصا

وري بهره
کل

34/0- 17/137/779/904/1میانگین 
24/0-1/1372/765/966/1میانه 

04/1507/904/1261/204/1حداکثر 
- 17/1289/523/866/209/0حداقل

66/064/077/039/127/0انحراف معیار 
62/021/195/0- 82/008/0چولگی 

39/305/365/355/313/3کشیدگی 
-Jarqueآماره نرمال بودن (

Bera(
69/10

)004/0(**
114/0

)94/0(
34/7

)02/0(
04/23
)0(

39/13
)012/0(

.اندقرارگرفتهدر شکل لگاریتم مورد بررسی هادادهتمام *
اعداد داخل پرانتز احتمال هستند.**

منبع: محاسبات محقق 

بـاال، از  وريبهـره داراي يهـا اسـتان که دهدیمکشور نشان يهااستاند در بررسی ساختار تولی
نقش باالیی دارد. همچنین هاآنهستند که بخش معدن و صنعت در ارزش افزوده ییهااستانجمله 

________________________________________________________________

): APO, 2013استفاده از رابطه زیر انجام شده است (ي موجودي سرمایه در روش موجودي پیوسته باهادادهمحاسبه -1
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کــل پــایینی را تجربــه وريبهــرهکــه ارزش افــزوده بخــش خــدمات بــاالیی را دارنــد، ییهــااســتان
، در این مطالعه از نسبت ارزش افزوده بخش صـنعت و معـدن بـه ارزش افـزوده     روازاین. 1.اندکرده

متغیر نماینده ساختار تولید استفاده شده است.  عنوانبهبخش خدمات در هر استان 

مطالعهنتایج 
پسـماند هـال و   مورد بحـث، در چـارچوب   سؤاالتدستیابی به اهداف مقاله و پاسخ به منظوربه

وريبهـره سرانه به نسبت سرمایه به تولید، نسبت سرمایه انسانی به نیروي کـار و  ) تولید1998جونز (
. نتایج حاصل از تجزیه تولید سرانه شودیمتجزیه 1385-1380کشور براي دوره يهااستانکل در 

شده است. يسازنرمالکشور يهااستانبه باالترین تولید سرانه در بین 
که اسـتان کهکیلویـه   دهدیممورد مطالعه نشان يهااستانرانه در نتایج حاصل از تجزیه تولید س

بیشترین تولید سرانه و استان سیستان و بلوچستان کمترین تولیـد سـرانه را در طـی دوره    بویراحمدو 
مـورد مطالعـه، اسـتان اردبیـل بیشـترین و اسـتان کرمـان        يهـا اسـتان . در بـین  اندداشته1380-1385

. به لحاظ نسبت سـرمایه انسـانی بـه نیـروي     اندداشتهمایه فیزیکی به تولید را کمترین میزان نسبت سر
مـورد  يهـا اسـتان کار، استان اصفهان در جایگاه نخست و استان خوزستان در جایگاه آخر در بـین  

کـه اسـتان   دهـد یمـ مورد مطالعه نشـان  يهااستان. نتایج تجزیه تولید سرانه در گیردیممطالعه قرار 
کـل عوامـل را نیـز بـه خـود      وريبهـره عالوه بر تولید سرانه، جایگاه نخست بویراحمدو کهکیلویه 

کـل عوامـل در جایگـاه آخـر در بـین      وريبهـره اختصاص داده است و استان کردسـتان بـه لحـاظ    
). 2(جدولگیردیممورد مطالعه قرار يهااستان

یرتـأث بـر نتـایج مـذکور،    αرامتر با توجه به اینکه ممکن است فرض اعمال شده در ارتباط بـا پـا  
56/0بـودن تولیـد (  بریهسرماتجزیه تولید سرانه با اعمال فروض مختلف شامل روازاینداشته باشد. 

α=     ) برابري سهم سـرمایه بـا نیـروي کـار در تولیـد ،(5/0α=   ) 44/0) و کـاربر بـودن تولیـدα= در (
دهـد یماز اعمال فروض مذکور نیز نشان مورد مطالعه نیز انجام شده است. نتایج حاصليهااستان

________________________________________________________________

مفصل انجام شده است. با توجه به حجم مقاله از ارائه آن در این بخش خودداري شـده اسـت. در   صورتبهبررسی این بخش -1
باشد.یمصورت نیاز قابل ارائه 



247...وري کل وشور بر اساس بهرهي کهااستانبندي رتبه

سیسـتان و  يهـا اسـتان ، خوزستان، بوشهر و کرمـان بـاالترین و   بویراحمدکهکیلویه و يهااستانکه 
طـور بـه کـل عوامـل را  وريبهـره بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی کمترین سطح 

تایج حاصل از تجزیه تولیـد سـرانه بـه فـرض     نروازاین. اندداشته1385-1380متوسط در طی دوره 
). 3) حساس نیستند (جدولαاعمال شده در مورد پارامتر (

)١٣٨۵-١٣٨٠کشور  (یھااستانتجزیھ تولید سرانھ در –٢جدول

تولید سرانه استان
)Y/L(

نسبت سرمایه به 
تولید

α)-α/(1)K/Y(

نسبت سرمایه انسانی به نیروي 
)H/Lکار (

*واملکل عوريبهره

)A(

کهکیلویه و 
1111بویراحمد

14/099/091/05/0آذربایجان شرقی 
09/002/126/044/0آذربایجان غربی

11/012/15/146/0اردبیل
18/097/092/456/0اصفهان
24/095/0258/0ایالم 
41/088/063/076/0بوشهر 
25/0153/062/0تهران 

چهارمحال
11/001/116/146/0ختیاريب

49/093/012/081/0خوزستان 
19/098/023/254/0سمنان 

سیستان و 
08/005/171/042/0بلوچستان 

15/0135/051/0فارس
14/074/065/065/0قزوین 

14/005/107/15/0قم 
10/005/169/041/0کردستان 
15/014/069/065/0کرمان 
11/099/033/043/0کرمانشاه
11/001/102/149/0گلستان 
105/161/047/0گیالن 

. اندشدهکل در جدول آورده وريبهرهبه بیشترین يسازنرمالبعد از انجام هاداده*
منبع: نتایج مطالعه 
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)١٣٨۵- ١٣٨٠تلف  (کشور با لحاظ فروض مخیھااستانبندیرتبھ-٣جدول
63/0=α56/0=α5/0=α44/0=α

بیشترین
وريبهره

کهکیلویهکهکیلویهکهکیلویهکهکیلویه
بوشهرخوزستانخوزستانخوزستان

خوزستانبوشهربوشهربوشهر
تهرانتهرانقزوینکرمان
قزوینکرمانکرمانقزوین

کمترین
وريبهره

کردستانسیستان و بلوچستانغربییجانآذرباسیستان و بلوچستان
سیستان و کردستانسیستان و بلوچستانکردستان

بلوچستان
کرمانشاهآذربایجان غربیکردستانآذربایجان غربی

آذربایجان غربیکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه
اردبیلاردبیلاردبیلاردبیل

منبع: نتایج مطالعه 

کـل عوامـل تولیـد در بـین     وريبهرهدهدیمکشور نشان يهااستانسرانه در نتایج تجزیه تولید 
دوم مقاله، شناسایی عوامـل  سؤالدر راستاي پاسخ به روازاین. باشدیممختلف، متفاوت يهااستان

. شـود یمـ ) برآورد 6کشور، رابطه (يهااستانکل عوامل تولید در وريبهرهدر تفاوت کنندهیینتع
. گرددیماستفاده 1385-1380پانل براي دوره يهادادهرآورد این رابطه، از بمنظوربه

-Fنتایج حاصل از آزمون  Lemear (1978) صـورت بـه در راستاي تعیین برآورد رابطهPool و
کارا و سازگار است. همچنین Poolدر مقایسه با برآورد Panelکه برآورد دهدیمنشان Panelیا 
) بـه ازاي  i,tXو متغیرهـاي توضـیحی (  ) iα(مبـدأ فرضیه وجود ارتباط بین عرض از آزمون منظوربه

اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج ایـن      Hausman (1978)) از آزمـون  0iαi,t:  E{X0H= {(ها iو tتمام 
) با لحاظ اثـرات ثابـت   6برآورد رابطه (روازاین. شودیمرد0Hکه فرضیه دهدیمآزمون نیز نشان 

)ffectEdFixe.1) برآوردي کارا و سازگاري است

________________________________________________________________

گیـرد. بـا توجـه بـه     یمـ ت تصادفی مورد اسـتفاده قـرار   با لحاظ اثرات ثابت یا اثرابرآوردیص اینکه تشخآزمون هاسمن براي -1
ی، اقتصادسـنج یري این آزمون نیز بر اسـاس اصـول   کارگبه، بدون هاآناستان از بین 20ي کشور و انتخاب هااستانتعداد محدود 

).Verbeek, 2004برآورد مدل با لحاظ اثرات ثابت برآوردي کارا و سازگار است (
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کـه ضـریب   شـود یمـ در حالت نخست، فرض 1برآورد مدل در شش حالت برآورد شده است.
کـه اثـر مخـارج    دهـد یمـ مخارج عمرانی دولت صفر باشد. نتایج برآورد با اعمال این فرض نشـان  

عوامـل مثبـت و معنـادار    کـل وريبهرهکشور بر يهااستانجاري و اثر ساختار تولید در هر یک از 
که مخـارج جـاري   دهدیم. همچنین نتایج نشان باشدیماما اثر سرمایه انسانی منفی و معنادار ؛ است

کشـور  يهـا استانکل عوامل در وريبهرهاثر یکسانی بر یباًتقرکشور يهااستانو ساختار تولید در 
دارند.

که ضریب مخارج جاري دولت صفر باشد. نتایج حاصـل در ایـن   شودیمدر حالت دوم، فرض 
کل عوامل منفـی بـوده امـا معنـادار نیسـت.      وريبهرهکه اثر مخارج عمرانی بر دهدیمحالت نشان 

کـل عوامـل منفـی و معنـادار اسـت. همچنـین نتـایج ایـن         وريبهرهاثر سرمایه انسانی بر کهدرحالی
يهـا اسـتان کل عوامـل در  وريبهرهکه اثر ساختار تولید بر هددیمحالت همانند حالت قبلی نشان 

کشور مثبت و معنادار بوده و اثر آن در مقایسه با حالت قبلی شدیدتر است.  
کـل صـفر   وريبهـره کننـده تعییناز ضرایب عوامل یکهیچکه شودیمدر حالت سوم، فرض 

وريبهـره رج جاري و سـاختار تولیـد بـر    که اثر مخادهدیمنباشد. نتایج حاصل از این حالت نشان 
امـا اثـر مخـارج عمرانـی دولـت و انباشـت       ؛ کشور مثبت و معنـادار اسـت  يهااستانکل عوامل در 

.2کل منفی و معنادار استوريبهرهسرمایه انسانی بر 
، اثرات تقاطعی در مدل اعمال شده است. در حالت چهارم، اثر تقـاطعی  ماندهباقیدر سه حالت 

اثـر مخـارج   دهـد یمـ سرمایه انسانی در مدل لحاظ شده است. نتایج برآورد این مـدل نشـان   -تولید
اثـر  کـه درحـالی کشور مثبت است. يهااستانکل عوامل در وريبهرهجاري و ساختار اقتصادي بر 

________________________________________________________________

که ممکن است مخارج عمرانی و مخارج جاري دولـت اثـر همزمـان بـر     آن استبراي برآورد مدل دلیل انتخاب شش حالت-1
همزمـان در مـدل   صـورت بهجداگانه و سپس صورتبهرو هر یک از مخارج دولتی ابتدا ینازاي کل عوامل داشته باشند. وربهره

سرمایه انسـانی بـر   -مخارج عمرانی، و تولید-عی تولیدبررسی اثرات تقاطمنظوربهاعمال شده و مدل برآورد شده است. همچنین 
ي مختلف استفاده شده است.هاحالتي کل عوامل تولید از وربهره

بر بودن تولید، کاربر بودن تولید و برابري سهم نیروي کـار و سـرمایه   یهسرماقابل ذکر است که مدل مطالعه با توجه به فروض -2
ي کـل  وربهـره تایج این برآوردها با نتایج ارائه شده به لحـاظ معنـاداري و نـوع رابطـه متغیرهـا بـا       در تولید نیز برآورد شده است. ن

باشند.  یمعوامل یکسان 
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در توجـه قابـل کل عوامل منفی و معنادار اسـت. نکتـه   وريبهرهمخارج عمرانی و سرمایه انسانی بر 
سرمایه انسـانی مثبـت و معنـادار بـوده و اثـر آن در      -که اثر تقاطعی تولیدآن استورد این مدل برآ

سـرمایه  دهـد یمـ است. این نتیجه نشان تربزرگکل عوامل، وريبهرهمقایسه با اثر سایر متغیرها بر 
وريبهـره درکننـده تقویـت کشور باشد، اثر يهااستانتولید در هر یک از کنندهتقویتانسانی که 

کشـور، چنـین   يهـا اسـتان تمـام سـرمایه انسـانی تولیـد شـده در      کهدرحالیکل عوامل تولید دارد، 
را ندارند. يامشخصه

مخارج عمرانی در مدل لحاظ شده است. با توجـه بـه اینکـه    -در حالت پنجم، اثر تقاطعی تولید
مخـارج  -اثـر تقـاطعی تولیـد   روایـن از، گذارنـد یمعمرانی با وقفه بر تولید اثر هايگذاريسرمایه

از بـرآورد مـدل   آمـده دسـت بـه عمرانی با یک وقفه در مخارج عمرانی وارد مدل شده است. نتایج 
وريبهـره مخارج عمرانی بر -اثر مخارج جاري، ساختار اقتصادي و اثر تقاطعی تولیددهدیمنشان 

عی در ایـن مـدل، مثبـت اسـت امـا      اثـر تقـاط  هرچنـد کشـور مثبـت اسـت.    يهااستانکل عوامل در 
تولید، اثر مثبـت  کنندهتقویتنتیجه گرفت مخارج عمرانی توانیمروازاینمعناداري ضعیفی دارد. 

کل عوامل تولید دارد.  وريبهرهبر 
صـورت بـه سـرمایه انسـانی   -مخـارج عمرانـی، و تولیـد   -در حالت ششم، دو اثر تقاطعی تولیـد 

مخـارج  -اثر تقـاطعی تولیـد  دهدیمست. نتایج برآورد این مدل نشان همزمان در مدل اعمال شده ا
سرمایه انسانی نیـز  -کل عوامل مثبت و معنادار است. همچنین اثر تقاطعی تولیدوريبهرهعمرانی بر 

کـل عوامـل مثبـت و معنـادار اسـت. نکتـه       وريبهـره مخارج عمرانـی بـر   -همانند اثر تقاطعی تولید
مخارج عمرانی در ایـن مـدل، در مقایسـه بـا اثـر تقـاطعی       -اثر تقاطعی تولیدکه آن استتوجهقابل

کشـور کـه   يهـا اسـتان مخارج عمرانی در دهدیماست. این امر نشان تريقوسرمایه انسانی -تولید
افزایش خواهـد  شدتبهکشور را يهااستانکل عوامل در وريبهرهدر راستاي تقویت تولید باشد، 

کـل عوامـل تولیـد مثبـت و معنـادار اسـت       وريبهـره نیز، اثر ساختار اقتصـادي بـر   داد. در این مدل
)4(جدول

هایشنهادپبندي و جمع
در وريبهـره مورد بررسی و عوامل اثرگذار بر تفاوت هااستانوريبهرهدر این مطالعه وضعیت 
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طالعـه، برخـی نکـات    کشور در قالب مدل تجربی، شناسایی گردید. نتایج حاصل از این ميهااستان
. هـر یـک از نتـایج حاصـل،     کنـد یمارائهايمنطقهرا در ساختار اقتصادي کشور در نگاه تأملقابل

نتایج مقاله به شرح زیر است:  بنديجمعطلبد.  متناسب از سوي دولت را میهايیاستس

ھااستانکل عوامل تولید در وریبھرهتفاوت در کنندهتعیینعوامل –۴جدول
)6مدل()5مدل ()4مدل ()3مدل ()2مدل ()1مدل (متغیرها

Constant
26/0 -

*)51/0(
57/1

)3/0(
76/0 -

*)47/0(
45/1 -

*)53/0(
21/0 -

)61/0(
38/0 -

)66/0(

Ln(GOVEXP)
13/0

)03/0( ----23/0
)04/0(

04/0
)06/0(

17/0
*)06/0(

07/0
)07/0(

Ln(GOVINV) ---009/0 -
*)026/0(

11/0 -
)03/0(

13/0 -
*)03/0(

12/0 -
*)03/0(

17/0 -
*)03/0(

Ln(HUMAN)
1/0 -

)02/0(
1/0 -

*)02/0(
1/0 -

)018/0(
39/0 -

*)08/0(
12/0 -

)*02/0(
44/0 -

*)1/0(

Ln(STRUCTURE)
13/0

)03/0(
15/0

)03/0(
14/0

)03/0(
06/0

*)03/0(
19/0

*)05/0(
15/0

*)05/0(

Ln(OUT*HUMAN)
32/0

*)08/0(
06/0

**)04/0(

Ln(OUT*GOVINV(-1))
03/0

)03/0(
34/0

*)11/0(
2R92/091/092/093/094/094/0

درصد معنادار نیست.5* در سطح 
درصد معنادار است. 10** در سطح 

کـل عوامـل تولیـد در    وريبهـره کننـده تقویـت یکـی از عوامـل   عنـوان بهمخارج جاري دولت 
کـل  وريبهرهموجب افزایش هااستاننقش دارد. بدین معنی که افزایش مخارج جاري در هااستان

که مخارج عمرانی بر خالف انتظار، اثـر کاهنـده   دهدیم. از سوي دیگر، نتایج نشان شودیمعوامل 
که مخارج عمرانـی  شودیماین اساس استنباط کشور دارد. بر يهااستانکل عوامل در وريبهرهبر 

هـا اسـتان ناشی از  عدم توانـایی  تواندیمکشور دارد کهيهااستاننقش اندکی در تقویت تولید در 
مخـارج  -کـه اثـر تقـاطعی تولیـد    آن اسـت توجـه قابـل در جذب مخارج عمرانی دولت باشد. نکته 

مخـارج عمرانـی   دهـد یمـ ت. ایـن امـر نشـان    و معنـادار اسـ  مثبـت کل عوامل،وريبهرهعمرانی بر 
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هـا اسـتان کـل عوامـل تولیـد در    وريبهـره کشور، موجـب بهبـود   يهااستانتولید در کنندهتقویت
گردد. هااستاننیاز است که در تخصیص منابع بودجه توجه خاصی به توانایی روازاین. شودیم

يهـا اسـتان کـل عوامـل تولیـد در    وريبهـره که اثر سرمایه انسانی بر دهدیمنتایج مطالعه نشان 
که با توجه به محاسبه سرمایه انسانی بـر اسـاس   آن استتوجهقابلمورد مطالعه نیز منفی است. نکته 

دانشگاهی و مراکـز آمـوزش   یالنالتحصفارغدیدگاه ستاده به جاي نهاده و همچنین استفاده از آمار 
کشـور همـراه بـا    يهـا استانبجایی سرمایه انسانی در بین اشاره نمود که جاتوانیم، ايحرفهفنی و 

نگـرش سـتاده در محاسـبه    کـارگیري بهکل عوامل هستند. با توجه به وريبهرهاثرات بین استانی بر 
یکـی از دالیـل اصـلی اثـرات     تواندیمکشور يهااستانسرمایه انسانی، جابجایی سرمایه انسانی در 

کل عوامـل در هـر اسـتان باشـد. بررسـی نسـبت تغییـرات سـرمایه         يوربهرهمنفی سرمایه انسانی بر 
يهـا اسـتان کـه  دهـد یمـ مـورد مطالعـه نشـان    يهـا اسـتان انسانی به تغییرات اشتغال نیروي کـار در  

هسـتند کـه نسـبت بـاالي     ییهااستانکردستان، آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه و ایالم از جمله 
ايپدیـده دلیـل چنـین   تواندیم. این امر اندنمودهییرات اشتغال را تجربه تغییرات سرمایه انسانی به تغ

سـرمایه  -اثـر تقـاطعی تولیـد   دهـد یمـ کشور باشد. همچنین نتایج مطالعه نشان يهااستاندر اقتصاد 
کشـور مثبـت و معنـادار اسـت. ایـن امـر نشـان        يهـا اسـتان کل عوامل تولید در وريبهرهانسانی بر 

، شـوند یمـ کـه در جهـت تقویـت تولیـد اسـتان بـه کـار گرفتـه         ییهـا اسـتان انسانی سرمایه دهدیم
. دستیابی به این امر نیازمند همسو کردن تربیت نیروي کنندیمکل عوامل تولید را تقویت وريبهره

ها است. بومی در جهت تقویت تولید استانهايیژگیوبر اساس هااستانانسانی با نیازهاي 
کهکیلویـه و  يهـا اسـتان کـه بـر اسـاس روش تجزیـه     آن اسـت نتایج مطالعـه  ینترمهمیکی از 

. بـرآورد مـدل   اندکردهرا در دوره مورد مطالعه تجربه وريبهره، بوشهر و فارس بیشترین بویراحمد
کشور، مثبت و معنـادار  يهااستانکه اثر متغیر نماینده ساختار تولید در دهدیمتجربی مطالعه نشان 

ن معنی که هر چه نسبت ارزش افزوده صنعت و معدن به ارزش افزوده خدمات در اسـتان  است. بدی
که سهم بـاالیی  ییهااستانکل استان نیز باال (پایین) است. بر این اساس وريبهرهباال (پایین) باشد، 

ییهاناستاکل پایینی دارند اما وريبهره، اندکردهاز ارزش افزوده ناشی از بخش خدمات را تجربه 
وريبهـره معدن سهم باالیی در ارزش افـزوده کـل اسـتان دارد،    ویژهبهکه بخش صنعت و معدن و 

کـل عوامـل   وريبهـره استنباط نمود که بخشی از تفـاوت در  توانیم. از این اندداشتهکل باالیی را 
نقـش بـاالیی در   معـادن  ویـژه بـه و منابع طبیعی شودیمتعیین زابرونصورتبهکشور يهااستاندر 
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این امر دارند. 
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افزارنرمهايخروجیپیوست: 
Model1

Dependent Variable: LOG(GAA?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 01/03/15   Time: 10:12

Sample: 1380 1385
Included observations: 6

Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 89

Linear estimation after one-step weighting matrix
Cross sections without valid observations dropped

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.267770 0.514505 -0.520441 0.6044
LOG(GOV?) 0.132063 0.036936 3.575441 0.0006

LOG(HUMAN?) -0.103618 0.019844 -5.221625 0.0000
LOG(STRUCTURE?) 0.133610 0.034381 3.886118 0.0002
Fixed Effects (Cross)

_1--C -0.058381
_2--C -0.170488
_3--C 0.016462
_5--C -0.068056
_6--C 0.074720
_7--C 0.176289
_8--C -0.005319
_9--C -0.089031
_10--C 0.027853
_11--C -0.086990
_13--C 0.151698
_14--C 0.018343
_15--C -0.108843
_16--C 0.172832
_17--C -0.182340
_18--C 0.150639
_19--C -0.002918
_20--C -0.003504

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.947005 Mean dependent var 0.364330
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Adjusted R-squared 0.931419 S.D. dependent var 0.337116
S.E. of regression 0.085034 Sum squared resid 0.491694

F-statistic 60.75743 Durbin-Watson stat 1.827160
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.920779 Mean dependent var 0.318416
Sum squared resid 0.499623 Durbin-Watson stat 1.601445

Model 2
Dependent Variable: LOG(GAA?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 01/03/15   Time: 10:11

Sample: 1380 1385
Included observations: 6

Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 89

Linear estimation after one-step weighting matrix
Cross sections without valid observations dropped

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.575151 0.300022 5.250122 0.0000
LOG(GOVINV?) -0.008934 0.026324 -0.339390 0.7354
LOG(HUMAN?) -0.105415 0.023300 -4.524209 0.0000

LOG(STRUCTURE?) 0.149166 0.031652 4.712651 0.0000
Fixed Effects (Cross)

_1--C 0.013583
_2--C -0.116818
_3--C 0.024426
_5--C -0.168922
_6--C 0.009101
_7--C 0.407676
_8--C -0.022985
_9--C -0.006765
_10--C -0.086165
_11--C -0.041452
_13--C 0.042497
_14--C -0.086811
_15--C -0.103989
_16--C 0.220102
_17--C -0.162871
_18--C 0.002374
_19--C 0.010222
_20--C 0.081724
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Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.957289 Mean dependent var 0.377211
Adjusted R-squared 0.944726 S.D. dependent var 0.410622
S.E. of regression 0.088371 Sum squared resid 0.531044

F-statistic 76.20390 Durbin-Watson stat 1.748594
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.912312 Mean dependent var 0.318416
Sum squared resid 0.553019 Durbin-Watson stat 1.415482

Model 3
Dependent Variable: LOG(GAA?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 01/03/15   Time: 10:11

Sample: 1380 1385
Included observations: 6

Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 89

Linear estimation after one-step weighting matrix
Cross sections without valid observations dropped

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.769536 0.474136 -1.623028 0.1093
LOG(GOV?) 0.233178 0.042857 5.440815 0.0000

LOG(GOVINV?) -0.108783 0.030471 -3.570055 0.0007
LOG(HUMAN?) -0.101295 0.018019 -5.621629 0.0000

LOG(STRUCTURE?) 0.147935 0.036208 4.085650 0.0001
Fixed Effects (Cross)

_1--C -0.108076
_2--C -0.208801
_3--C 0.040612
_5--C -0.052187
_6--C 0.105102
_7--C 0.084197
_8--C -0.007637
_9--C -0.074753
_10--C 0.024649
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_11--C 0.011431
_13--C 0.126417
_14--C -0.058475
_15--C -0.070208
_16--C 0.164396
_17--C -0.130832
_18--C 0.131338
_19--C 0.003831
_20--C -0.014856

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.953489 Mean dependent var 0.376338
Adjusted R-squared 0.938911 S.D. dependent var 0.353252
S.E. of regression 0.082476 Sum squared resid 0.455750

F-statistic 65.40575 Durbin-Watson stat 1.880555
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.922079 Mean dependent var 0.318416
Sum squared resid 0.491425 Durbin-Watson stat 1.645314

Model 4
Dependent Variable: LOG(GAA?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 01/03/15   Time: 10:10

Sample: 1380 1385
Included observations: 6

Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 89

Linear estimation after one-step weighting matrix
Cross sections without valid observations dropped

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.450732 0.534753 -2.712902 0.0085
LOG(GOV?) 0.043398 0.065159 0.666035 0.5077

LOG(GOVINV?) -0.136963 0.031783 -4.309255 0.0001
LOG(HUMAN?) -0.391388 0.080267 -4.876083 0.0000

LOG(STRUCTURE?) 0.058998 0.043044 1.370625 0.1751
LOG(OUT?*HUMAN?) 0.322789 0.086823 3.717789 0.0004

Fixed Effects (Cross)
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_1--C -0.239252
_2--C -0.238263
_3--C 0.112989
_5--C 0.246135
_6--C 0.155559
_7--C -0.538033
_8--C 0.202688
_9--C -0.298717
_10--C 0.213290
_11--C 0.111498
_13--C 0.077826
_14--C -0.007618
_15--C 0.052597
_16--C 0.066313
_17--C -0.059474
_18--C 0.117584
_19--C 0.036281
_20--C -0.096240

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.953860 Mean dependent var 0.347180
Adjusted R-squared 0.938479 S.D. dependent var 0.305915
S.E. of regression 0.074987 Sum squared resid 0.371123

F-statistic 62.01891 Durbin-Watson stat 1.760647
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.936688 Mean dependent var 0.318416
Sum squared resid 0.399291 Durbin-Watson stat 1.692723

Model 5
Dependent Variable: LOG(GAA?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 01/03/15   Time: 10:17
Sample (adjusted): 1381 1385

Included observations: 5 after adjustments
Cross-sections included: 18

Total pool (unbalanced) observations: 69
Linear estimation after one-step weighting matrix
Cross sections without valid observations dropped
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.210213 0.613653 -0.342560 0.7335
LOG(GOV?) 0.176739 0.063863 2.767442 0.0081

LOG(GOVINV?) -0.118879 0.032608 -3.645693 0.0007
LOG(HUMAN?) -0.122434 0.023059 -5.309715 0.0000

LOG(STRUCTURE?) 0.192343 0.050936 3.776168 0.0005
LOG(OUT?*GOVINV?(-1)) 0.031123 0.034413 0.904391 0.3705

Fixed Effects (Cross)
_1--C -0.069653
_2--C -0.150024
_3--C 0.098810
_5--C -0.132185
_6--C -0.015387
_7--C 0.160455
_8--C 0.063742
_9--C -0.207211
_10--C -0.017939
_11--C 0.057342
_13--C 0.219001
_14--C -0.030367
_15--C -0.001296
_16--C 0.195224
_17--C -0.104765
_18--C -0.108157
_19--C 0.047519
_20--C 0.063330

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.968947 Mean dependent var 0.406290
Adjusted R-squared 0.954096 S.D. dependent var 0.412022
S.E. of regression 0.077675 Sum squared resid 0.277539

F-statistic 65.24352 Durbin-Watson stat 2.390332
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.942535 Mean dependent var 0.326595
Sum squared resid 0.302909 Durbin-Watson stat 2.379040

Model 6
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Dependent Variable: LOG(GAA?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 01/03/15   Time: 10:07
Sample (adjusted): 1381 1385

Included observations: 5 after adjustments
Cross-sections included: 18

Total pool (unbalanced) observations: 69
Linear estimation after one-step weighting matrix

Cross sections without valid observations dropped

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.384322 0.663964 -0.578829 0.5656
LOG(GOV?) 0.072450 0.072150 1.004155 0.3207

LOG(GOVINV?) -0.168808 0.033686 -5.011257 0.0000
LOG(HUMAN?) -0.441544 0.105288 -4.193694 0.0001

LOG(STRUCTURE?) 0.147253 0.053811 2.736510 0.0089
LOG(OUT?*GOVINV?(-1)) -0.063674 0.041693 -1.527198 0.1337

LOG(OUT?*HUMAN?) 0.347082 0.111644 3.108828 0.0033
Fixed Effects (Cross)

_1--C -0.183862
_2--C -0.187744
_3--C 0.176758
_5--C 0.071868
_6--C -0.007592
_7--C -0.317848
_8--C 0.215314
_9--C -0.327846

_10--C 0.064294
_11--C 0.272159
_13--C 0.090833
_14--C -0.117775
_15--C 0.136293
_16--C 0.127115
_17--C 0.012871
_18--C -0.214328
_19--C 0.083414
_20--C 0.032897

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0.969104 Mean dependent var 0.380289
Adjusted R-squared 0.953313 S.D. dependent var 0.361663
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S.E. of regression 0.072924 Sum squared resid 0.239309
F-statistic 61.36972 Durbin-Watson stat 2.312490

Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.946749 Mean dependent var 0.326595
Sum squared resid 0.280695 Durbin-Watson stat 2.291779


