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 چکیده

توجهی بین منااق  متتفاو وجاود داردا باا وجاود       ای قابل ها، پراکندگی منطقه بنا به آمار نرخ اشتغال استان
گاذاران   های متتفو بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاست که امروزه رشد اشتغال مناق ، از جنبه این

و رشاد اشاتغال منااق      R&Dزمینه ارتباط بین تنوع و تتصص قرارگرفته است، تحقیقات تجربی اندکی در
بار رشاد اشاتغال در     R&Dرو این مطالعه به بررسی اثارات فااایی تناوع و تتصاص     شده استا ازاین انجام
در  R&Dپرداخته استا برای این منظور ابتدا تنوع و تتصص  1394تا  1384های  های ایران قی سال استان
هاا بار رشاد     گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی فاایی اثرات ایان شااخص   های ایران اندازه استان

کاه ساهم شاا بن بتاش      دهاد  مای تحقیا  نشاان    هاای  های ایران برآورد شده اساتا یافتاه   اشتغال در استان
تاأثیر   که قوری به دارد؛بر رشد اشتغال تأثیر مثبت و معناداری  مرتبط  یر مرتبط و خدمات، تتصص و تنوع

هاای   بیش از تنوع مارتبط اساتا در یقیقات یافتاه     مرتبط  یرو اثر تنوع  تر بیش مرتبط  یرتتصص از تنوع 
کنادا همنناین رابطاه باین تتصاص       های ایاران تأییاد مای    یاصل از این مطالعه فرضیه جکوبز را برای استان

رشاد   R&Dدهاد باا افازایش تتصاص      معکوس است، کاه نشاان مای    Uصورت  اقتصادی و رشد اشتغال به
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 به قوری که ؛انجامد ولیکن در سطوح باالتر، تتصص به کاهش رشد اشتغال می یافته افزایشاشتغال استانی 
از  ای محادوده  درفرضایه مارشاال    ترتیا   ایان  باه شاودا   جایگزین رشاد اشاتغال مای    یافته و وری افزایش بهره

کاه افازایش    دهاد  مای نشاان  ا محاسابه اثارات مساتقیم و  یرمساتقیم     شاود  میتأیید  R&D تتصصشاخص 
بار رشاد اشاتغال     داری معنای ولی اثار   ؛در یک منطقه بر رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد R&Dتتصص 
مرتبط در هر منطقه منجر به رشاد اشاتغال    ا همننین افزایش شاخص تنوع  یرکند نمیایجاد  جوار هممناق  

نااق  همساایگی باه کااهش رشاد اشاتغال منطقاه        افزایش شاخص تنوع مرتبط در م ؛ اماشود همان منطقه می
 انجامدا میزبان می

 ها: تنوع، تتصص، اثرات خارجی جکوبز، فرضیه مارشال، اقتصادسنجی فااییاهکلیدواژ

 JEL :L25. D62, C01, B00 بندی طبقه
 

 مقدمه

 ای توجه بسیاری را به خود جف  نماوده اساتا   اخیراً نقش ساختار صنعتی بر رشد اشتغال منطقه
کند کاه تناوع    ، پیشنهاد می(Jacobes,1960) های این مطالعات با تمرکز براثر جکوبز یکی از شاخه

شاود و همنناین از منااق  در مقابال اثارات منفای        بیشتر ساختار صنعتی منجر باه رشاد اشاتغال مای    

کندا مناققی که از لحاظ سااختار صانعتی تناوع بیشاتری دارناد از       محافظت میهای خارجی  شوک
هاای   که تنوع بیشتر در درون یک منطقاه، ناوآوری   شوند؛ دریالی میمند  ر خارجی جکوبز بهرهآثا

فرضیه جکوبز از لحاظ تجربای در مطالعاات بسایاری نظیار      بتشدا فنی و اثرات سررسز را بهبود می
 Attaran and) (، آتاااران و زوییااک Feldeman and Audretsch,1999) ففاادمن و آدرخ

Zwwick,1987،) ی و اوسااایپاساا (Pasi and Usai,2002 بیشااا ،) (Bishop,2008و پاادی ) 

(Pede,2013 تأیید شده استا این مطالعات رابطه مثبت بین تنوع اقتصاد منطقاه )    ای و رشاد اشاتغال
به دنبال روند افزایشی مطالعات مرتبط باا نقاش تناوع اقتصاادی بار رشاد اشاتغال،         کنندا را ارائه می

انادا   ای نیاز بارای درنظرگارفتن وابساتگی فااایی ماورد توجاه قارار گرفتاه          های اشتغال منطقه مدل
آثاار   های رشد اشاتغال بار ارتبااط متقابال منااق ، جهات منظاورکردن        مطالعات اخیر پیرامون مدل

  (Oconner et al.,2018)های مثبت و منفی در نوایی همسایگی تأکید دارندا  خارجی شوک
 توجاه  قابل های ویژگییکی از  عنوان بهرا  1ود تجمیعکتاب خ ( درKrugman,1991کروگمن )

________________________________________________________________ 

1. Agglomeration 
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هاای   بنادی فعالیات   خوشاه "و آن را  (Douth,2001) دات کناد  مای در جغرافیای اقتصاادی مطارح   
تجمیاع صانعتی باه     (Porter,1998داندا به گفته پاورتر )  می "اقتصادی و پایدار با نوعی منط  مدور

اقتصاادی خاا     هاای  فعالیات که در تولید و یاا   مؤسساتو  ها شرکتخوشه جغرافیایی گروهی از 
ناشای از مقیااس در ابعااد جغرافیاایی و مکاانی باه        های صرفه عموماًمرتبط هستند، اشاره داردا  باهم
 et al., 2016)  (Dehghan shabaniشوند میناشی از تجمیع شناخته  های صرفه

کاه باه آن    شاوند  مای جااد  خارجی ناشای از مقیااس در اثار تجماع تعادادی بنگااه ای       های صرفه
ناشای از   هاای  صارفه : الاو(  شاود  مای زیر تقسایم   دودستهکه به  گویند میشدن  ای خوشه اصطبیاً

 ,.O'Sullivan., 2003, Sabbagh Kermani ) های ناشی از تجمیع شهر صرفهتجمیع محفی و ب( 

2001). 
که در صانایع مشاابه    هایی بنگاههستند که به گروه  هایی صرفهناشی از تجمیع محفی،  های صرفه 

تجمیاع   ناشای از  هاای  صارفه  کاه  دریاالی  گیارد  مای تعفا    اند مستقرشدهو در یک مکان جغرافیایی 
متفااوت اقتصاادی    هاای  بتاش کاه در   گیارد  مای تعفا    هاایی  بنگاههستند که به  هایی صرفه، شهری
 (ا(Jacobs., 1960 کنند میفعالیت 

هاای بیرونای تتصاص اقتصاادی ابتادا       ماان صارفه  های ناشی از تجمیع محفی یاا ه  صرفهفرضیه 
( در نظریه رشاد خاود   Arrow,1962شده و بعدازآن ارو ) ( مطرحMarshall,1920توسط مارشال )

گاذارد و   کند که افزایش سارمایه دانشای شارکت بار ساطش داناش کال صانعت تاأثیر مای           بیان می
 هاای  صارفه کرده است کاه  خود استدالل  زای دروندر مدل رشد  (،Romer,1986درنهایت رومر )

 شاوند  میتکنولوژیکی هستند و بنابراین منجر به رشد اقتصادی  های نوآوریبیرونی، نیروی محرک 

(Farahmand., & Abootalebi., 2012 ا هر چه میزان) باشاد، انگیازه    تار  قاوی محفای   هاای  صارفه
 ( Farahmand et al.,2017) شود میصنعتی ایجاد  های خوشهباالتری برای تشکیل 

اند از: ساختار صانعتی   شود که عبارت های رشد مناق  می عوامل متتففی باعث اختبف در نرخ
ناوایی بازر     باا منطقاه   همجاواری پذیری بنگاه،  ( مناق ، درجه رقابت2و تتصص 1نظر تنوع از)

تأکیاد  چناین اماروزه    هام (ا Oconner et al.,2018) شهری، اثرات شهر بزر  و درجه شهرنشاینی 

________________________________________________________________ 

1. Diversification 

2. Specialization 
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باا توجاه باه    هاای تحقیا  و توساعه شاده اساتا       از قری  افزایش هزینه بنیان دانشبر اقتصاد  بسیاری
بر کارایی اقتصادی، از یک سو و اهمیت  R&Dهای ناشی از تنوع و تتصص  اثرات گسترده صرفه

های تحقی  و توسعه در تقویت تاوان تولیادی و هماوار نماودن مسایر توساعه پایادار، از         نقش هزینه
گیاری   و با بهاره  R&D، پژوهش یاضر سعی دارد با تأکید بر محاسبه شاخص تتصص سوی دیگر

بر رشد اقتصاد  R&Dهای ناشی از تنوع و تتصص  از اقتصادسنجی فاایی نتایج تجربی تأثیر صرفه

نماوده و از ایان جهات از ساایر مطالعاات       ارائاه  1394تاا   1384های  ای در ایران را برای سال منطقه
 فرضایه مارشاال   تواند امکاان بررسای   های این مطالعه می گرددا یافته یوزه متمایز میموجود در این 

تأثیر مثبت تنوع بر رشد اشتغال( را فراهم  ) تأثیر مثبت تتصص بر رشد اقتصادی( و فرضیه جکوبز)
شده است که اثر تنوع را بار رشاد    در مطالعه یاضر از یک مدل اقتصادسنجی فاایی استفاده نمایدا
هاا   دهد که اثرات سارریزهای فااایی در سراسار اساتان     کند و همننین اجازه می ال برآورد میاشتغ

 کنترل شودا
برای این منظاور در قسامت دوم باه ارائاه مباانی نظاری و ماروری بار شاواهد تجربای موضاوع            

 R&Dتناوع و تتصاص    4کاررفتاه معرفای و در قسامت     های به داده 3شودا در قسمت  پرداخته می
گیاردا در   سازی رشد اشتغال موردبحث قارار مای   مدل 5شودا در قسمت  ی ایران بررسی میها استان

 شودا گیری پرداخته می به نتیجه 7آمده و سرانجام در قسمت  دست به ارائه نتایج به 6قسمت 
 

 مبانی نظری و مروری بر شواهد تجربی موضوع:

ای موردتوجاه   ساعه متاوازن منطقاه   ای جهات ایجااد تو   هاای منطقاه   ریازی  امروزه توجه به برنامه 
 Feldeman) ففادمن و آدرخ که تعداد زیاادی از مطالعاات تجربای مانناد      قوری قرارگرفته است به

and Audretsch,1999پدی ،) (Pede,2013)  وبیشا (Bishop,2008    بر رابطه مثبات باین تناوع )
رند و آثار خارجی أکید داای و رشد اشتغال را که به فرضیه جکوبز معروف است، ت اقتصادی منطقه

شاود، تتصاص    گرایی اقتصادها شناخته مای  عنوان راهکاری برای منطقه که به 1رروم و ارو مارشال،
کناد و باعاث    که تتصص، نوآوری را تسریع مای  قوری داندا به ای را عامل رشد اقتصادی می منطقه

________________________________________________________________ 
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 کنناد، بفکاه   اب بااهم رقابات نمای   تنها برای کس  منابع کمیا  ها نه شود زیرا بنگاه ای می رون  منطقه
به وجاود شامار بزرگای از اناواع متتفاو       تنوع( Oconner et al.,2018)باهم همکاری نیز دارندا 

که فعالیت اقتصاادی یاک منطقاه باین شاماری از قبقاات صانایع         ای اندازهصنایع در یک منطقه یا 
مرباوط باه یاک     هاای  عالیات فتتصص، به میزان تمرکاز   که دریالی شود میباشد، گفته  شده توزیع

 (اDehghan shabani et al., 2016)صنعت خا  در منطقه بستگی دارد 

های  (، به بررسی پویایی اثرات خارجی تجمیع، با استفاده از دادهHenderson,1997) هندرسون
 کاه اثارات   رسد میا وی به این نتیجه پردازد می ای سرمایهکاالی  تولیدکنندهصنعت  5تابفویی برای 

 هستندا از اثرات جکوبز تر قویبسیار  MARخارجی 

باین اثارات    آماری (، به بررسی رابطهMarshall-Arrow-Romer(MAR),2008) گروتور و 
 هاا  آن آماریا جامعه پردازند میو رقابت( و رشد اشتغال هر صنعت  تنوع تتصص،)خارجی تجمیع 

در پژوهش خود  ها آنا دهد میتشکیل  2006تا  1998برای دوره  آمستردامپایگاه صنعتی در  68را 
 ارائاه را  یخودچارچوب در روش ها آنزیرا  کنند می ( استفادهGlaeserهمکاران )و گبسر از روش 

رشد واید جغرافیایی نیاز به اقبعات کمی دارد و از قرفای دیگار    وتحفیل تجزیهکه برای  کنند می
شااخص عمفکارد    عناوان  بهاز رشد اشتغال صنعتی است و  های مکاناشتغال یک شاخص ییاتی در 

 اشود می ها آنصنعتی، تتصص مانع رشد  های پایگاهبه این نتیجه رسیدند که در  و شود میاستفاده 
لماان  ربای باا    آبین اثرات پویای انواع تجمیع و رشد اشتغال در  (، به رابطهDauth,2010) دات

ا او در ایان پاژوهش از   پاردازد  مای  ای خوشاه استفاده از یک شاخص محفی سازی و یک شااخص  

لماان را  تمام افراد مشغول به کار در  ارب آ  و کند میاستفاده  مقطعی و سری زمانی های تففی  داده
 2006تاا   1989 هاای  فاصافه ساال  در داشتند  تحت پوشش خدمات اجتماعی قرارکه منطقه  326در 

 ای منطقهصنعتی اثری قوی بر رشد  ایه تجمیعکه  رسد میو به این نتیجه دهد مورد بررسی قرار می
 دارندا

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

ها در پژوهش خود از یک مادل   ا آناند و بازاریابی پرداخته R&D گذاری داخفی و تتصص سرمایه
شارکت   500بارای بایش از    2009ا ت 1985ها از سال  وتحفیل داده تجربی استفاده کردند و به تجزیه

دهاد کاه    نتایج این مطالعه نشان مای با تکنولوژی باال و پایین پرداختند  در صنایع متنوع در دو گروه
یعنای صانایع باا    ) تحقی  و توسعه و بازاریاابی و ساطش تکنولاوژی    مبتنی بر تأثیرات متقابل تتصص
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در صنعت باا تکنولاوژی بااال،     وجودم فناوری باال و کم( وجود دارد و از قرف دیگر یک شرکت
تحقیا  و توساعه داخفای و     در تحقی  و توسعه بر بازاریابی یاتواند با تکمیل تمرکز داخفی خود  می

خارجی متمرکز شود و در مقابل یک شرکت در یک صنعت با فنااوری کام قاادر باه دساتیابی باه       
 عمفکرد بیشتر در هنگام تحقی  و توسعه و بازاریابی استا

در  وری تولیاد  و رشاد بهاره   R&D (، تتصصJong-Rong,2015) همکارانرونگ و  جونگ

 11های پانال باا اثارات ثابات و وابساتگی مقطعای بارای         المففی را با استفاده از روش داده سطش بین
، 1981-2000هااای  ای از سااال کشااور عاااو سااازمان همکاااری اقتصااادی و توسااعه باارای دوره   

دهناده توزیاع ساهم تحقیا  و توساعه صانایع در        نشاان  R&D موردبررسی قراردادند کاه تتصاص  
هاای فنااوری موردتوجاه قارار      عناوان یکای از شااخص    تواند به زیرمجموعه بتش تولید است و می

در چناد صانعت    ها در پژوهششان به این نتیجه رسیدند که تمرکز صنایع تحقیا  و توساعه   آن گیردا

رباوط باه   یش دهد و عبوه بر ایان، ایان اثار مثبات، م    وری را افزا کند تا رشد بهره تبش می مناس 
 گرا یا صنایع نوآوری استا تمرکز بر صنایع توسعه

 (، به تتصص و تنوع: تنوع کشاورزی و فقر پویا در اتیاوپی Jeffrey and Anna,2017جفری و انا )

 15وار در خاان  1500 تقریبااً شاامل   مورداساتفاده  هاای  دادهبا استفاده از شااخص بااینری پرداختنادا    

پانل خانوار از اتیوپی، یک شاخص  های دادهبا استفاده از  ها آن اهست 2009تا  1989روستا از سال 
تنوع محصول بر وضعیت فقر ایجاد کردند و به این نتیجاه رسایدند کاه     تأثیر گیری اندازهتنوع برای 
قار کمتاری نسابت باه     ف شادت از  ایتماال دارد  کنناد  میکه محصول متنوعی را تولید  هایی خانواده

که در تولید محصوالت خود متتصص هستند برخوردار باشاندا عابوه بار ایان تناوع       هایی خانواده
محصول باعث کاهش ایتمال اینکه یک خانواده فقیر به فقر برساد و ایتماال اینکاه یاک خاانواده      

مناس  بارای مقابفاه    راه یکو همننین نتیجه گرفتند که تنوع زیستی  شود میفقیر در فقر باقی بماند 
 فقر استا های ضرورتبا 

در  RBCهای تحقی  و توسعه با استفاده از یک مادل   (، به چرخه فعالیتMatthias,2019ماتیاس )

ها به این نتیجاه رساید کاه مشتصاه داناش       وتحفیل یافته متحده پرداخت و با استفاده از تجزیه ایاالت
ویاژه   وکاار، باه   هاای مهام چرخاه کسا      برای ویژگای شود،  که معموالً در ادبیات رشد استفاده می

 گذاری تحقی  و توسعه و استتدام تحقی  و توسعه مهم استا یرکت سرمایه
تنوع و تتصص اقتصادی بر  (، به تأثیر&Farahmand,2012  Abootalebi) ابوقالبیفرهمند و 
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تادا تناوع و تتصاص    هاا اب  پرداختندا آن 1375-1385رشد اشتغال استانی در کشور ایران قی دوره 
اند و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی اثارات   گیری کرده های ایران را اندازه اقتصادی در استان

اندا نتایج اقتصادسانجی بارای    های ایران را برآورد کرده هر یک از متغیرها بر رشد اشتغال در استان
ه نمایاان گار اثار مثبات تناوع      دهاد، کا   داری را نشاان مای   اثرات خارجی جکوبز رابطه مثبت معنای 

ها همننین به این نتیجه رسیدند کاه تتصاص تنهاا در     ای در ایران استا آن اقتصادی بر رشد منطقه

های ایران داشته است و اثر اندازه پایه استان بار   سطوح باالی خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان
 رشد اشتغاالن نیز منفی استا

هاای صانعتی بار رشاد      فعالیت (، به تحفیل تأثیر تجمیعDehghanshabani,2012) شبانیدهقان 
پاردازدا وی از روش   ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیاای اقتصاادی جدیاد در ایاران مای      منطقه
 1379استان ایران، قای دوره   28ای برای  های تابفویی بر مبنای روش یداقل مربعات دومریفه داده

تاایج یاصال از بارآورد الگاوی اقتصادسانجی، تاأثیر مثبات رشاد         اساتفاده کارده اساتا ن    1385تا 
اقتصادی، نیروی کار، هزینه یمل کاال، متارج خانوار و هزینه تحارک سارمایه انساانی بار تجمیاع      

هاای صانعتی و ساطش     دهدا وی همننین به تأثیر مثبت تجمیع فعالیت های صنعتی را نشان می فعالیت
بر  1379رد که هزینه تحرک سرمایه انسانی و تولید سرانه سال دانش منطقه رسید و از قرفی بیان ک

 رشد اقتصادی منطقه تأثیر منفی داردا

وری  های اقتصادی شهری بار بهاره   (، به تأثیر تتصص و تنوع فعالیت2017فرهمند و همکاران )
اایی با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی ف 1379-1395های  های ایران قی سال نیروی کار در استان

های اقتصادی، و وقفه فاایی هار دو و نیاز    دهد که تتصص و تنوع فعالیت نتایج نشان می پرداختندا
وری  وری نیروی کاردارند، اما رابطه سرمایه انساانی باا بهاره    بودجه، ارتباط مثبت و معناداری با بهره

ای فاایی معکوس هست و همننین، ضرای  برآوردی وقفه فاایی و خط Uصورت  نیروی کار به
هاای کشاور    وری نیاروی کاار در اساتان    دهناده وابساتگی فااایی بهاره     مثبت و معنادارند که نشاان 

 باشندا می

شاده رابطاه    بعاای از مطالعاات داخفای و خاارجی انجاام      شود گرچه در قور که دیده می همان
شاود   ه میدار بین تنوع و رشد اشتغال و رابطه معکوس بین تتصص و رشد اشتغال دید مثبت و معنی

کادام از مطالعاات    توجه متارج تحقی  و توسعه در رشد اقتصادی در هیچ ولیکن عفیر م نقش قابل
 هاای کشاور ایاران    بر رشد اشتغال در اساتان  R&Dذکرشده به تحفیل فاایی تأثیر تنوع و تتصص 
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 پرداخته نشده است که از این منظر مطالعه موردنظر دارای نوآوری استا
 

 ق:های تحقی داده 

هاای صانعتی باه تفکیاک کاد چهااررقمی        های، اشتغال، شا بن کارگااه  در این مطالعه از داده

1بندی صنعتی ) قبقه
 ISICتعداد کل صنایع به تفکیک کد دورقمی قبقه ،)   ( بنادی صانعتیISIC و )

 مشااهده باا   341ترتیا  تعاداد    ایان  شده استا به های تحقی  و توسعه به تفکیک استان استفاده هزینه

های موردنیااز در ایان    شده استا کفیه داده سال یاصل 11استان ایران برای  31استفاده از اقبعات 
هاای تاراکم جمعیات، درآماد      ها باه هماراه داده   مطالعه از مرکز آمار ایران اخذشده استا این داده

 کندا های این مطالعه را کامل می متوسط، میزان شهرنشینی و شا فین بتش خدمات مجموعه داده

 

 ها در ایران و مقایسه آن R&Dگیری تنوع و تخصص  اندازه

دهدا یک شاهر، کاامبً    تنوع اقتصادی در یک شهر تفاوت را در ساختار اقتصاد شهری نشان می
نوع مهارت و استعداد داشته باشد که  mهای یکسانی از کارگران با  شود اگر نسبت متنوع نامیده می

هاا وجاود دارد    کار باشند، بنابراین در این شهر نسبت یکساانی از بنگااه  نوع فعالیت مشغول به  mدر 
(ا معیارهاای  Duranton & Puga, 2001 کنناد   را استفاده می mکه هر یک فرآیند تولیدی از نوع 

بسیاری از مطالعات، تنوع را از قری  شااخص  گیری تنوع اقتصادی وجود داردا  متتففی برای اندازه
 Paci ،پاسای و یوساای   و Henderson,1995همکااران،  و  هندرساون ) گیرنادا  هرفیندال اندازه می

and Usai,2006همکارانو  رانکن( ف (Franken,2004 شااخص )     کاه ایان    هرفینادال باه دلیال ایان

ایان مفهاوم را    گیرد موردنقاد قاراردادا تناوع مارتبط     را نادیده می 3مرتبط و  یر 2روش تنوع مرتبط
مشااتریان یااا ارتباقااات عرضااه،  ماننااد هااا ویژگاایز، در برخاای از کااه دو بتااش متمااای رساااند ماای

 هاایی را در  مارتبط وجاود چناین مشاابهت     که تنوع  یر دریالی .اند مشترک باهم ات تولیدخصوصی
کند مهم است؛ زیارا ایجااد آثاار     ( اشاره میBishop,2008) که بیشا  چنان این تفاوت آن ابرندارد

________________________________________________________________ 

1. International Standard Industrial Classification (ISIC). 

2. Related Diversity 

3. Un related Diversity 
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مرتبط بروز نموده و بر رشاد اثار مثبات بگاذاردا همنناین       های خارجی مثبت ممکن است از بتش
تواناد از یاک شاوک     ها را دربردارد از لحاظ تئوریاک مای   یک اقتصاد محفی که بسیاری از بتش

ران در پاااژوهش یاضااار باااه پیاااروی از اکاااانر و همکاااابناااابراین  اقتصاااادی اثااار منفااای بگیااارد؛
(Oconnor,2018 )تناوع مارتبط و تناوع  یار مارتبط اساتفاده        ،2 1تنوع کل شامل از سه معیار تنوع

زیار تعریاو    صاورت  بهکه  شود می گیری اندازه( TE) 2کل آنتروپی وسیفه بهکل  تنوعو  شده است

 :شود می

)                                              (1)   

شاا بن   کال  بهی چهاررقمدهای ی صنعتی به تفکیک کها کارگاهسهم شا بن  کهبه قوری 
ا این شااخص افازایش تناوع را باه     دهد یمی موجود را نشان چهاررقمتعداد صنایع  Nو  ستمنطقه ا

( اماا باا   1( همانند معادله )UEی  یر مرتبط )آنتروپا کند یمی قوی مرتبط ها تتصصکاهش مقدار 

ی مارتبط  آنتروپ که یدریالا ودش یمی محاسبه دورقمی صنایع به تفکیک کدهای ها دادهاستفاده از 
(RE اختبف بین ،)TE  وUE اباشد یم 

به  دهد یمنشان  1384-94ا جزئیاتی از میانگین شاخص تنوع را برای هر استان تا دوره 1نمودار 
ی روشن مناققی باا تناوع پاایین اساتا     ها هیسای با تنوع باال و مناققی تیره بیانگر ها هیساقوری که 

 از نظار منطقاه   نیتار  متناوع سه اساتان سامنان، مرکازی و قازوین      دهد یمل نشان ک مقایسه آنتروپی

 و ایابم از درجاه پاایین تناوع     رایماد یبوسیستان و بفوچستان، کهکیفویه و  یها استان واشتغال بوده 
، خراسان شمالی و سیساتان  رایمدیبوکهکیفویه و   استان، مرتبط ری برخوردارندا بر اساس آنتروپی 

و نشاان   کناد  یما ی مرتبط را بررسی آنتروپن از درجه پایین تنوع برخوردارندا نقشه سوم و بفوچستا
ی هاا  اساتان ی سامنان، قازوین و مرکازی از درجاه بااالی تناوع برخوردارناد و        ها استانکه  دهد یم

 ، خراسان شمالی و بوشهر از درجه پایین تنوع برخوردارندارایمدیبوکهکیفویه و 
 

________________________________________________________________ 

1. Total Diversity 

2. Total Entropy 
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 به تفکیک استان 1384-1394ین تنوع در دوره میانگ  -1 نمودار

 

 1394-1384درجه تنوع کل در ایران،  نیتر کمو  ترین بیشی با ها استان -1 جدول

TE ی با درجه تنوع کل کمترها استان TE بیشتر ی با درجه تنوع کلها استان 

سمنان 871.ایالم 038.

مرکزی828.کهکیلویهوبویراحمد040.

قزوین810.وبلوچستانسیستان052.

یپژوهشهاافته:یمأخذ

 
های مربوط به یک صانعت خاا  در    به میزان هزینه تحقی  و توسعه در فعالیت R&Dتتصص 

تاوان باه معیاار     گیری تتصص وجود دارد که می منطقه بستگی داردا معیارهای متتففی برای اندازه
طقاه و ااا اشااره کاردا در مطالعاه یاضار باه       های هر صنعت در هر من نسبت مکانی و تعداد کارخانه

، از ضاری   R&Dگیاری درجاه تتصاص     انادازه   ( جهات Chen,2015) همکارانپیروی از چن و 
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 شود: بر اساس رابطه  زیر استفاده  می  1جینی

                   

                                                                                       
نسابت تجمعای    Yk، صنعتی به تفکیک کدهای دورقمی آیسیک های بنگاه تعداد n که قوری به

، مقادار هزیناه تحقیا  و    Pkن صانعت و  هزینه تجمعی تحقی  و توسعه برای آسهم  k ،Xkاز صنعت 

 کاه  قاوری  به قرار دارند های باال در دامنه صفر و یک همه شاخصا باشد میصنعت  برای آنتوسعه 
 اباشد می R&Dدرجه باالیی از تتصص  دهنده نشان تر بزر ارزش 

تارین و کمتارین میازان     قاور میاانگین، بایش    باه  1384-94 سه استانی کاه در دوره  2در جدول 
 شده استا اند نشان داده تتصص را داشته

 
 1384-94ر ایران، درجه تخصص د نیتر کمترین و  ی با میانگین بیشها استان -2جدول 

GINI های با درجه تخصص کمتر استان GINI های با درجه تخصص بیشتر استان 

گلستان967.سیستانوبلوچستان760.

گیالن963.ایالم803.

مازندران962.خراسانجنوبی829.

هایپژوهشمأخذ:یافته

 

 سازی رشد اشتغال مدل

( اسات  Glaeser and et al,1992) بسار و همکااران  اساس مدل تجربی این مطالعه مبتنی بار گ 
شده استا در این چارچوب یک تابع تولید ساده با یک عامال   ( بسط داده2008) توسط بیشا که 

از  هاا  اساتان وجود داردا به دلیل عدم دسترسی دقی  به اقبعاات موجاودی سارمایه     "نیروی کار "
کاه   استAt f (Lt) صورت بنگاه به ابع تولیدتشود که  فرض می. شده است نظر صرفعامل سرمایه 

At تکنولوژی در زمان  دهنده نشانt و Lt نیروی کار استا نهاده 

 سود: بر اساس یداکثر کردن

(2)  

________________________________________________________________ 

1. Gini index 
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 که یقور بهاباشد یمدستمزد نیروی کار  
 :خواهیم داشت رشد های نرخ بر اساس

                (3)  

جزءملیبینهمهشود.ایتفکیکومنطقهملیاجزایتواندبهشودکهرشدتکنولوژیمیفرضمی

شود.ایمتفاوتمرتبطمیایبهآثارخارجیمنطقهساناستاماجزءمنطقهکمناطقی

)1صاورت:  ابع تولید باه با فرض ت ) (0 1)f L L        و باا درنظرگارفتنnationalA عناوان   باه

 :خواهیم داشت ای تکنولوژی عنوان جزئی منطقه به g(0) و tتکنولوژی در زمان جزئی مفی 

, 11 1

.

log( ) log( ) log( )
national tt t

t t national t

AL W

L W A
    

+ g(externalities, other local effects)  
                                                                                                                                (4) 

اثرات خارجی و سایر اثرات ) gتوسط  تواند میکه رشد اشتغال محفی  دهد  نشان می( 4معادله )

 بار اسااس مطالعاه اکاانر و همکااران      در ایان پاژوهش   رشد دستمزد توضیش داده شودا ای( و منطقه
ای  ( مدل رشد اشاتغال بارای گنجانادن اثار سارریز فااایی و اثارات متقابال فااایی منطقاه          2018)

 اکنیم میبازنویسی  ماتریسی( را در فرم 4برای سادگی، معادله ) یافته استا تعمیم

 (5)                                                                   it it itempg rc    
 تاأثیر  ای منطقاه  در رشد اشتغال توانند میکه  است متتفو گروهی از متغیرهای rc که قوری به 

 ااست توسعه مدل فاایی برای نقطه آ از (5معادله  ) بگذارندا
i  مقطعی )واید فاایی( با  گیری اندازهشاخص برایi=1,...,N ،t    گیاری  انادازه شااخص بارای 

 استا t در زمان و i منطقه دراز رشد اشتغال معیاری  empgو  t=1,...,Tن با زما

itrcبردار ، (1*k) متغیر مستقل ای های منطقه از مشتصه 
 پارامترهای ناشناخته استا مقادیر ثابت از، یک بردار 

 it2صاورت نرماال مساتقل و یکساان باا میاانگین صافر و واریاانس         که باه خطای  ، جمفه 

ساایر عوامال رشاد اشاتغال      اثرات فاایی ممکن در تحفیل تاأثیر تناوع و   (5شده است رابطه ) توزیع
 اگیرد مینادیده را مناق  



95  بر رشد اشتغال R&Dتنوع و تخصص  تأثیر ییفضا لیتحل

شاده اسات انتظاار     انتتااب ایی وایاد فاا  به عناوان   "اشتغال "که  در این مطالعه  اینبا توجه به 
و باه هماین جهات از یاک مادل دورباین        وجود داشاته باشاد  از مناق  همسایه  رود سرریزهایی می

 :شود می، استفاده کند می( که از فرم زیر تبعیت SDMفاایی )

(6)                                    1 2it jt it jt itempg wempg rc wrc      
 

مقاادیر باا   کاه    یرشارقی اسات   SDMیک  عنوان به( 6عادله )فاایی م اقتصادسنجیدر ادبیات 
دهاد کاه بارخبف     ایان رابطاه نشاان مای    ا شاود  مای وابسته را شامل  مستقل و فاایی متغیرهایوقفه 
تنهاا تاابعی از    ای ناه  فاایی، ارتباط بین تنوع، رشد اشاتغال و ساایر عوامال منطقاه     های پنل  یر مدل

فکاه همنناین تاابعی از رشاد اشاتغال و متغیرهاای توضایحی        اسات ب  i متغیرهای توضیحی در منطقه
 شده از رشد اشاتغال منااق  همساایگی    دهد مقادیر مشاهده اجازه می SDMمناق  همسایگی استا 

(wempgهمراه با سایر خصوصیات سایر مناق  همسایگی ) (wrc)  همنطقا یک بر نرخ رشد اشتغال 
رشاد اشاتغال یاک منطقاه     گی روی منااق  همساای  در رشد اشاتغال   تأثیر ضری   نداگذارب تأثیر

دهد ماتریس وزنی  نشان می wا دهد دیگر متغیر وابسته با تأخیر فاایی را نشان می عبارت یا به خا 
مارز مشاترک   دو منطقاه  که  های ماتریس وزنی فاایی، درصورتی درایه استا N*N فاایی با ابعاد
قطار مااتریس    دهنادا  به خود اختصا  میو در  یر این صورت مقدار صفر را  1مقدار  داشته باشند

کاه   دریاالی ا گیارد  مینزدیکی یک منطقه به خودش است( مقدار صفر را  دهنده نشانکه ) ضرای 
یک مدل دوربین فاایی است اما هیچ پیش فرضی درباره مزیات ایان   ( 6معادله )شده در  مدل ارائه

هااای  انتتاااب ماادل مناساا  از بااین ماادل    را باارای  هااایی ودیتبنااابراین محااد  ماادل نااداریم؛ 
SDM,SAR,SEM  پاکبر اساس لی ساژ و (Lesaje, Pace,2009و الهورست ) (Elhorst,2009 )

 کنیما اعمال می

تاری را فاراهم    محاسبه اثرات مستقیم و  یرمستقیم متغیرها بر رشاد اشاتغال امکاان تحفیال دقیا      
ای یاصال   نسابت باه متغیرهاای توضایحی منطقاه      empg   جزئای کندا این اثرات از قری  مشات  می

 بارای  rcباه متغیار توضایحی منااق  متتفاو       نسابت  empgمااتریس مشاتقات جزئای از    شاودا   می
i=1,...,N :به شرح زیر است 

 

1

1

... ( )
N

empg empg
I w

rc rc
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که  قوری به
ijw ( درایهi,j از ماتریس ) وزنیW استا 

اثر مستقیم با میانگین عناصر قطر اصافی   شدهاشاره ( 2009ساژ و پاک ) یلکه توسط  قور همان

عناصار  یار    جمع سطریمیانگین  وسیفه بهفاایی  اثر سرریزیا   یرمستقیماثر  شود و گیری می اندازه
 .شود می گیری اندازه یقطر

 

 های تحقیق یافته

هاا اثار    اساتان وارده بر تماام   های شوککه  فرض پیشبا این اضر در مطالعه ی شده ارائهدر مدل 

بارای انتتااب    ( و1396سیو و یمیادی رزی،  ) بررسی SARو  SDM یکسانی دارند مدل فاایی
 شاده اسات کاه باا توجاه باه آمااره آزماون         از آزمون والد اساتفاده  SAR و SDMبهترین مدل بین 

(chi2=112.17, Prob.=0.000 فرضیه )H1  بر برتری مدل مبنیSDM  نسبت به مدلSAR  پذیرفته
 شودا می

آزماون هاسامن جهات انتتااب مادل اثارات تصاادفی و         صورت فاایی، برآورد مدل به قبل از
 شده که نتایج این آزمون اثرات ثابت انجام

(chi2(17)=9.77, Prob.=0.9131 پذیرش فرضیه )H0     را تأیید نموده، درنتیجه مادل باا اثارات

 شودا ارائه می 3ورد و نتایج آن در جدول تصادفی برآ
(، se) دهاد کاه ساهم شاا فین بتاش خادمات       نشاان مای   3های تحقی  در جادول   بررسی یافته

( تاأثیر مثبات و   ue) ( و تناوع  یار مارتبط   re) ، تناوع مارتبط  (i) متوسط(، درآمد s) R&Dتتصص
( منفای و معناادار   ssصاص ) آمده برای تاوان دوم تت  دست معناداری بر رشد اشتغال داردا ضری  به

ا باشاد  مای معکاوس   U صورت دهد رابطه بین تتصص اقتصادی و رشد اشتغال به است که نشان می

( در ایان  u) و میازان شهرنشاینی   (cp) دهاد کاه تاراکم جمعیات     های تحقی  نشان مای  همننین یافته
 مطالعه تأثیر معناداری بر رشد اشتغال نداردا 

شاده اساتا اثار     ارائاه  3 تقیم،  یرمساتقیم و کال نیاز در جادول    تر اثرات مسا  جهت تحفیل دقی 
گیاری   انادازه  iرا روی متغیار وابساته در منطقاه     iمستقیم تأثیر یک متغیر توضیحی خا  در منطقه 

دهد که ساهم شاا فین    نشان می 3های پژوهش درزمینه آثار مستقیم در جدول  کندا بررسی یافته می

 ( تاأثیر مثبات و  ue) ( و تناوع  یار مارتبط   cp) کم جمعیات (، تارا s) (، تتصاص se) بتش خدمات
( تاأثیر  re) ( و تنوع مرتبطu) میزان شهرنشینی (،i) اما درآمد متوسط معناداری بر رشد اشتغال دارد؛
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 معناداری بر رشد اشتغال نداردا
 

 SDM نتایج برآورد اثرات تصادفی فضایی -3 جدول

 متغیرها رایب برآوردیض اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم اثرات کل

0/0471102 

(0/031) 

-0/0185246 

(0/332) 

0/0656348 

(0/000) 

0/072241 

(0/000)
1

 
Se 

-0/0025043 

(0/059) 

-0/0031737 

(0/016) 

0/0006693 

(0/275) 

0/001489 

(0/005) 
I 

-0/3063919 

(0/948) 

-2/219845 

(0/594) 

1/913453 

(0/027) 

2/730136 

(0/000) 
S 

0/5342869 

(0/869) 

1/750773 

(0/539) 

-1/216486 

(0/055) 

-1/779766 

(0/000) 
Ss

0/0063199 

(0/152) 

0/0044254 

(0/272) 

0/0018945 

(0/022) 

0/0008242 

(0/074) 
Cp

0/0455051 

(0/026) 

0/0413635 

(0/023) 

0/0041415 

(0/186) 

-0/0017879 

(0/263) 
U

5/291128 

(0/011) 

1/46458 

(0/421) 

3/826548 

(0/000) 

1/047751 

(0/000) 
Ue

-2/636651 

(0/010) 

-2/894039 

(0/002) 

0/257388 

(0/567) 

0/7295003 

(0/045) 
Re

   
-0/0322283 

(0/000) 
w*se

   
-0/0014365 

(0/027) 
w*i

   
-0/2231892 

(0/889) 
w*s

   
0/8760202 

(0/428) 
w*ss

   
-0/0019838 

(0/063) 
w*cp

   
-0/0056924 

(0/162) 
w*u

   
0/0448905 

(0/920) 
w*ue

   
-2/34029 

(0/000) 
w*re

   0/1652477 rho 

پژوهشهاییافتهمنبع:

________________________________________________________________ 

 ادهند یماعداد داخل پرانتز ایتمال را نشان ا 1
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را  iرا روی متغیاار وابسااته در منطقااه   jاثاار  یرمسااتقیم، تااأثیر تغییاارات در متغیرهااا در منطقااه   
 اi≠jکه  قوری کند به گیری می اندازه

دهااد کاه میاازان   نشاان مای   3 میناه آثااار  یرمساتقیم در جاادول  هااای پاژوهش درز  بررسای یافتاه  
( تااأثیر معناااداری باار رشااد اشااتغال دارنااد re) ( و تنااوع ماارتبطi) (، درآمااد متوسااطu) شهرنشااینی
 ( و تنوع  یر مارتبط cp) (، تراکم جمعیتs) (، تتصصse) که سهم شا فین بتش خدمات دریالی

(ueتأثیر معناداری بر رشد اشتغال ندارندا ) 
اساتا بررسای    iاثر کل، مجموع اثر مستقیم و  یرمستقیم تغییر متغیرها بر متغیر وابسته در منطقه 

 دهد که ساهم شاا فین بتاش خادمات     نشان می 3های پژوهش بر اساس اثرات کل در جدول  یافته
(seمیزان شهرنشینی ،) (uتنوع مرتبط ،) (reو تنوع  یر مرتبط ) (ueتأثیر مثبت و معناداری ب ) ر رشد

( و تااراکم ss) (، تااوان دوم تتصااصs) (، تتصااصi) کااه درآمااد متوسااط اشااتغال دارنااد دریااالی

 ( تأثیر معناداری بر رشد اشتغال ندارنداcp) جمعیت
 

 گیری نتیجه 

بار رشاد اشاتغال اساتانی در کشاور       R&Dدر این مطالعه به تحفیل فاایی تأثیر تنوع و تتصص 

کاه   دهاد  مای شده استا مقایسه شاخص تتصص و تنوع نشان  پرداخته 1384-1394ایران در دوره 
های سیستان و بفوچستان، ایبم و خراسان جنوبی به ترتی  کمترین درجه تتصاص را در باین    استان
درجه  ترین بیشهای گفستان، گیبن و مازندران به ترتی  دارای  که استان ها دارا بوده دریالی استان

سامنان، مرکازی و قازوین باه      هاای  ا از منظر تنوع اقتصادی اساتان باشند ها می تتصص در بین استان
و سیساتان و بفوچساتان    بویرایمدهای ایبم، کهکیفویه و  های ایران و استان ترین استان ترتی  متنوع

که سهم شاا بن بتاش    دهد میتحقی  نشان  های یافتهبه ترتی  از درجه تنوع کمتری برخوردارندا 
 کاه  قاوری  باه اساتا   دار معنیبر رشد اشتغال مثبت و  مرتبط  یرتبط و خدمات، تتصص و تنوع مر

 تار  بایش نیز نسبت به تنوع مارتبط   مرتبط  یراست همننین تأثیر تنوع  تر بیشتأثیر تتصص از تنوع 
هاای ایاران تأییاد     های یاصل از ایان مطالعاه فرضایه جکاوبز را بارای اساتان       استا در یقیقت یافته

معکوس است، کاه نشاان    Uصورت  بین تتصص اقتصادی و رشد اشتغال بهکندا همننین رابطه  می

ولایکن در ساطوح بااالتر،     یافتاه  افازایش رشاد اشاتغال اساتانی     R&Dدهد باا افازایش تتصاص     می
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وری  ، بهاره R&D بناابراین پاس از افازایش تتصاص     ؛انجاماد  تتصص به کاهش رشد اشاتغال مای  
از  ای محادوده  درفرضیه مارشال  ترتی  این بهشودا  می یافته و بنابراین جایگزین رشد اشتغال افزایش

 اشود میتتصص تأیید 
در یک منطقاه بار    R&Dکه افزایش تتصص  دهد میمحاسبه اثرات مستقیم و  یرمستقیم نشان 
ایجااد   جاوار  هام بار رشاد اشاتغال منااق       داری معنای رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد ولیکن اثر 

مرتبط در هر منطقاه منجار باه     دهد که افزایش شاخص تنوع  یر قی  نشان میهای تح ا یافتهکند نمی
شاود ولایکن افازایش شااخص تناوع مارتبط در منااق  همساایگی باه           رشد اشتغال همان منطقه مای 

مساتقیم و  یرمساتقیم رشاد     صاورت  باه انجامدا تراکم جمعیت  کاهش رشد اشتغال منطقه میزبان می
رشاد اشاتغال منطقاه     ،ا افازایش درآماد متوساط در منااق  مجااور     دهد میاشتغال مناق  را افزایش 

منجار باه رشاد اشاتغال منطقاه       جاوار  هام و گسترش شهرنشینی در منااق    دهد میمیزبان را کاهش 

 اشود میمیزبان 
دهاد و   افزایش درآمد متوسط مناق  مجاور میازان رشاد اشاتغال منطقاه میزباان را کااهش مای       

بناابراین تاأثیر محادود     شاود؛  ه رشاد اشاتغال منطقاه میزباان مای     مجاورت با شهرهای بزر  منجر ب
لحااظ   هاای سارایت باین منااق  از     آنتروپی مرتبط روی رشد اشتغال استانی، شواهدی از مکانیسام 

داری وجاود دارد و   دهد که سرریز فااایی معنای   دهدا نتایج  یرمستقیم نشان می اشتغال را نشان می
 دهد که جغرافیا بریس  مناق  همسایگی اهمیات دارد؛  م نشان میشواهد ناشی از برآورد اثر مستقی

هاای منطقاه    تنها الزم اسات باه پتانسایل    های افزایش اشتغال، نه ها و سیاست بنابراین در تدوین برنامه

توجه نمود بفکه باید تأثیرپذیری مناق  مجااور از یکادیگر هام مادنظر قارار گیاردا در ایان راساتا         
تری برخوردارند، صنایع با تنوع بیشاتر مساتقر    هایی که از نرخ اشتغال پایین تانشود در اس پیشنهاد می

ها از دیادگاه اشاتغال،    های صنعتی به عنوان نسته واید برای همه استان بنابراین ایجاد خوشه گردد؛
 سیاست مناسبی نیستا

 همننین افزایش شاخص تتصص  از قری  افازایش متاارج تحقیا  و توساعه در منااققی کاه      

تواند اشتغال را افازایش دهادا از ایان منظار سیاسات اعطاای        باشند می دارای نرخ بیکاری باالیی می
تواناد در افازایش نارخ     ها در ازای تحقی  و توسعه بیشتر مای  اعتبار مالیاتی خا  و افزایشی به بنگاه

 ها راهگشا باشدا اشتغال استان
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