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چکيده
يکی از مهمترين مدلهای رشد اقتصادی ،مدل رشد منطقهای است .در مدل رشد منطقهای ،رشد هر منطقه تحت تأثير
اثرات فضايی مناطق بر يکديگر است که اين تأثيرات فضايی در قالب ماتريس همبستگی فضايی وارد مدل اقتصادسنجی
فضايی میگردد .هدف اين پژوهش ارزيابی تأثير متغير مهاجرت و متغير دوربين مهاجرت بر رشد منطقهای مبتنی بر فرضيه
همگرايی است .مدل مورد استفاده در اين پژوهش مدل پانل پويای تصادفی ( )DPDبا کاربرد روش گشتاورهای تعميميافته
فضايی ( )SGMMو استفاده از مدل دوربين است .دوره مورد مطالعه  1311 -31و برای  31استان ايران است .نتايج برآورد
مدل اقتصادسنجی فضايی نشان میدهد که وقفه متغير وابسته دارای تأثير منفی و معنیدار بر درآمد سرانه استانها است و
بهاينترتيب ،فرضيه همگرايی اثبات گرديد .نرخ مهاجرت ،نرخ مشارکت اقتصادی ،بودجه عمرانی و جاری استانها و
تحصيالت ،دارای تأثير مثبت بر درآمد سرانه استانها است .وقفه فضايی مهاجرت بهصورت معناداری متفاوت از صفر است و
رشد هر استان متأثر از رشد استانهای مجاور است .ضريب متغير فضايی مهاجرت منفی است و مجاورت با استانهای
مهاجرپذير ،اثر منفی بر درآمد سرانه استانهای مبدأ دارد .نتايج حاصل از آزمون مورآن  Iو جری Cنشان میدهد که بين
متغيرهای مستقل و وابسته با در نظر گرفتن متغير مهاجرت و درآمد سرانه بهعنوان متغير دوربين يک رابطه و همبستگی
فضايی وجود داشته است .اين نتايج نشان میدهد که برآورد مدل فوق بدون در نظر گرفتن اثرات فضايی منجر به تورش
ضرايب برآورد شده خواهد گرديد.
واژههاي کليدي :اقتصادسنجی فضايی ،تصريح دوربين فضايی ،مهاجرت ،همگرايی
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مهاجرت را تقويت و تشديد خواهد کرد و اين پديده

 -0مقدمه

از مخلترين و آزاردهندهترين موانع رشد اقتصاد در

يکی از نتايج مهم بهدستآمده از مدلهای رشد

سطح ملّی است .در اين چارچوب با بروز و ظهور

است.

پديده مهاجرت ،مناطق مهاجر فرست با تخليه انواع

اقتصاددانان به اين فرضيه بهعنوان يک نتيجه از

سرمايهها و در نتيجه کاهش ذخيره سرمايه مواجه

مدلهای رشد از دهه  1331به بعد و به دنبال

شده که در نهايت منتهی به افت توليد خواهد شد.

اقتصادی،

فرضيه

مطالعات گسترده بارو 1و ساال -آی -مارتين 2توجه

عالوه بر اين بروز پديده مهاجرت در مناطق

کردهاند .يکی از ويژگیهای کشورهای درحالتوسعه

مهاجرپذير منجر به شکلگيری پديده تراکم میشود

وجود دوگانگی ميان مناطق مختلف کشور است.

که خود موجب افزايش رفتوآمدها ،رويههای اداری،

برخی از مناطق که بيشتر شهرهای بزرگ هستند ،از

 ...شده که جملگی منجر به افزايش هزينهها و در

سطح توسعه باالتری برخوردار بوده و درآمد سرانهی

نتيجه کاهش حاشيه سود و درنهايت تأثيری هر چند

افراد آن مناطق بيشتر است .تحقيقات انجامشده در

اندک بر کاهش رشد اقتصادی خواهد داشت

ايران وجود تفاوت ميان استانهای کشور از لحاظ

(صفائیپور و همکاران.)1331 ،

رشد اقتصادی را نشان میدهد و از جمله اهداف

اقتصاددانان برای ارزيابی تأثير مهاجرت بر رشد

برنامههای توسعهی کشور ،از ميان بردن دوگانگی بين

اقتصادی از مدلهای همگرايی بهره بردهاند .دو نظر

استانها و رشد متوازن اين مناطق است .الزمه

مثبت و منفی مخالف در ارتباط با رابطه بين مهاجرت

دستيابی به اين هدف ،باالتر بودن سرعت رشد در

و رشد اقتصادی وجود دارد .نظر منفی معتقد است

مناطق فقير نسبت به مناطق ثروتمند است که بهعنوان

که مهاجرت منجر به کاهش سرمايه انسانی در مبدأ و

فرضيه همگرايی در مدلهای رشد مطرح میشود

انباشت سرمايه انسانی در مقصد مهاجرت خواهد شد

(رحمانی.)1331 ،

و از اين طريق منجر به تقويت رشد اقتصادی مقصد

مهاجرت و چگونگی توزيع مجدد جمعيت در داخل

مهاجرت میگردد .نظر مثبت معتقد است که وجود

کشور يکی از اساسیترين عواملی است که

انگيزه مهاجرت منجر به افزايش تمايل برای انباشت

کنترل

سرمايه انسانی برای بهره بردن از موقعيت مهاجرت

جمعيت و جهت دادن به جابجايیهای جمعيتی و نيز

میگردد که اثر آن بر رشد اقتصادی در کشور مبدأ

هدايت جمعيت بهسوی قطبهای اقتصادی به آن

بيشتر از کشور مقصد خواهد بود (انجمنی.)2112 ،3

توجه دارند (ميرزامصطفی و قاسمی.)13321،

در ادامه ابتدا به بررسی مبانی نظری مطالعه حاضر

همچنين ،يکی از مهمترين و تعيينکنندهترين

پرداخته شده است ،سپس پيشينه پژوهش و مطالعات

معضالت کشورهای توسعهنيافته (درحالتوسعه)

صورت گرفته در اين زمينه آورده شده است .سپس

مهاجرت است؛ بنابراين عدم توازن منطقهای جريان

روش پژوهش ،تصريح مدل اقتصادسنجی پژوهش و

سياستگذاران

.Barro

همگرايی

اقتصادی

اقتصادی-اجتماعی

برای

1

.Sala-I-Martin

2

.Anjomani

3
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نتايج حاصل از برآورد مدل بيان شده و در نهايت

در بين استانهای ايران است .بنابراين ،مهاجرت

جمعبندی ارائه شده است.

شکاف بين استانها را افزايش میدهد.

 -0-0پيشينه پژوهش
رحمانی و مظاهری ( )1333بررسی تأثير
مهاجرت بر انباشت سرمايه انسانی و رشد اقتصادی
در کشورهای درحالتوسعه پرداختهاند .در اين تحقيق
با استفاده از دادههای پانل بين کشوری ،اثر فرار
مغزها بر انباشت سرمايه انسانی و رشد اقتصادی
کشورهای درحالتوسعه در فاصله سالهای  1311تا
 2111مورد بررسی قرار گرفت .نتايج پژوهش نشان
میدهد که چشمانداز مهاجرت اثری مثبت و معنادار
بر انباشت سرمايه انسانی دارد و لذا مکانيسم انگيزش
که در ادبيات جديد مورد تأکيد قرارگرفته تأييد
میشود .همچنين خود مهاجرت بالفعل نيز در هر
دوره اثر منفی بر انباشت سرمايه انسانی دارد .نتايج
پژوهش نشان داد که اثر مهاجرت فرار مغزها بر رشد
اقتصادی کشور مبدأ منفی است.
رحمانی و حسنزاده ( )1331به ارزيابی اثر مهاجرت
بر رشد اقتصادی و همگرايی منطقهای در ايران
پرداختند .نتايج بهدستآمده وجود همگرايی بتا در
بين استانهای ايران را تأييد میکند .اما ،نتايج برای
همگرايی سيگما نشاندهنده نبود اين نوع همگرايی
در بين استانهای ايران است .به اين معنی که
پراکندگی درآمد سرانه در بين استانهای ايران در اين
سالها افزايش پيدا میکند .نتايج نشان میدهد خالص
ورود مهاجرت رابطه مستقيم با رشد توليد سرانه
استانها دارد و با وارد کردن متغير خالص ورود
مهاجرت به معادله همگرايی ،ضريب بتا افزايش پيدا
میکند که نشاندهنده اثر منفی مهاجرت بر همگرايی

شاهآبادی و پوران ( )1313به ارزيابی اثر مهاجرت
مغزها بر رشد اقتصادی در ايران طی دوره -1311
 1331پرداختند .نتايج تجربی اين مطالعه بيانگر آن
است که تأثير متقابل متغير مهاجرت مغزها با انقالب
اسالمی بر رشد اقتصادی ،منفی و بسيار معنیدار
است .همچنين در کنار عامل توليد نيروی کار،
انباشت تحقيق و توسعه داخلی و خارجی و سرمايه
انسانی نيز که ابزارهای بسيار مهم حصول به اقتصاد
دانشمحور میباشند ،بر رشد اقتصاد ايران اثر مثبت و
مستقيم دارند،اما متغير انباشت تحقيق و توسعه
خارجی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ايران ندارد.
زنگنه ( )1316به تحليل کمّی مهاجرت و رشد
جمعيت شهری در رابطه با تحوالت بازار نيروی کار
پرداخت .نتايج اين تحقيق نشان داد که رشد جمعيت
شهری سبزوار در دهههای گذشته ،بهطور عمده تحت
تأثير مهاجرت جمعيت از روستاهای تابعه اين
شهرستان به اين شهر بوده است .ميزان اين مهاجرت
در دورههای مختلف با عدم توازن کمّی و کيفی بازار
کار در شهر با نواحی روستايی شهرستان رابطه مثبت
و مستقيمی نشان میدهد ،نتايج اين پژوهش حاکی از
آن است که شهر سبزوار رشد اقتصادی و جذابيت
خود برای مهاجران روستايی را مديون فعاليتهای
خدماتی بوده است و مشاغل صنعتی نقش ناچيزی در
رونق بازار کار اين شهر داشته است.
لويس و پری )2111( 1در مقالهای با عنوان مهاجرت
و اقتصاد شهرها و مناطق ،به ارزيابی مهاجرت و تأثير
آن بر بهرهوری و بازار کار شهرها و مناطق پرداختند.
. Lewis and Peri
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آنها نشان دادند که سياستهای اجرايی دولت برای

و آگاهی از تغييرات در رشد اقتصادی منطقهای و

مهاجرتهای داخلی بر روند مهاجرتهای خارجی

ملی و همچنين الگوهای فضايی از فعاليتهای

مؤثر خواهد بود .تأثير مهاجرت بينالمللی بر

اقتصادی بهدقت مشخص باشد .اين نکته شايان توجه

شاخصهای اقتصادی کشورها بسيار راحتتر از

است که رشد اياالت و مناطق مربوطه وابسته به رشد

ارزيابی تأثير مهاجرت داخلی بر اقتصاد مناطق و

جمعيت بوده که بيشتر رشد جمعيت در نتيجه

شهرها است .بهمنظور ارزيابی دقيق مهاجران بر

مهاجرت است.

اقتصادهای محلی نياز به اندازهگيری توليد انجامشده

دیماريا و استريس زوسکی )2113( 2در مطالعهای به

توسط مهاجران است .نتايج نشان میدهد که تغيير

ارزيابی تأثير مهاجرت ،انباشت سرمايه انسانی بر

بهرهوری مهاجران بستگی به بهرهوری کل عوامل

توسعه اقتصادی در کشورهای منتخب با استفاده از

توليد در کشور مقصد و سرمايه انسانی مهاجران دارد.

دادههای تابلويی پرداختهاند .نتايج نشان داد که

همچنين کارگران مهاجر به سمت مقاصد با

مهاجرت اگر منجر به انتقال سرمايه انسانی انباشت

دستمزدهای باالتر در کنار اقتصادهای با بهرهوری باال

شده به کشور مقصد گردد رشد اقتصادی ارتقاء مييابد

و بحرانهای کمتر حرکت مینمايند.

و شاخصهای توسعه نيز بهبود خواهند يافت.

انجمنی )2112( 1در مقالهای با عنوان رشد منطقهای و

الگرويزارد و لول )2111( 3در مقالهای تحت عنوان

مهاجرت بين ايالتی به ارزيابی يک مدل معادالت

مهاجرت مهارتديدگان و رشد با استفاده از آمار و

همزمان از مهاجرت بين استانی با استفاده از رشد

اطالعات  32کشور درحالتوسعه و توسعهيافته در

درآمد ،رشد اشتغال ،رشد بيکاری ،رشد جمعيت،

طول دوره  2111-1331به دنبال تعيين اثر کل

مهاجرت ناخالص و اشتغال در توليد بهعنوان متغير

مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی به کمک ارزيابی اثر

درونزا پرداخته است .نتايج نشان میدهد که نه رشد

مستقيم و غيرمستقيم مهاجرت مغزها بر رشد

اشتغال و نه رشد درآمد بهطور مستقيم از عوامل مهم

اقتصادی میباشند .اثر مستقيم فرار مغزها بر رشد

جريان مهاجرت بوده است .مطالعات اين محقق نشان

اقتصادی را از طريق تأثير متغيرهايی چون بازدهی

میدهد که مهاجرت انسان بهعنوان يکی از مهمترين

مهاجرت ،وجوه ارسالی مهاجرين ،سرمايهگذاری

عوامل در ترکيب جمعيتی و اقتصادی و اجتماعی در

مستقيم خارجی ،پيوندهای تجاری يا انتشار دانش

رشد اقتصادی منطقه مقصد اثرگذار بوده است .به

ارزيابی کردهاند و اثر غيرمستقيم را از طريق سرمايه

همين دليل سياستگذاران بايد بهطور فزايندهای

انسانی ارزيابی نمودند .ارزيابی اين دو اثر به کمک

درباره نقش مهاجرت در بافت چنين مسائل اجتماعی

روش

انجامشده است و نتايج اين تخمينها

و اقتصادی بهعنوان رشد منطقهای و رفاه اجتماعی

حاکی از اين است که اوالً :بين سرمايه انسانی و

سرمايهگذاری کنند و بهمنظور تصميمگيری مناسب

مهاجرت مغزها رابطه منفی برقرار است .ثانياً :اثرات

بايد رابطه بين الگوهای در حال تغيير مهاجرت ايالتی

گوناگون مستقيم فرار مغزها بر رشد اقتصادی

1

Di Maria & Stryszowski
L. groizard and Llull.

. Ardeshir Anjomani

2.
3.
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يکديگر را پوشش داده و جبران میکنند .ثالثاً :اثر کل

نمیشود .شيوجی اين مسئله را با عنوان معمای

فرار مغزها بر رشد اقتصادی منفی است ولی

مهاجرت 1مطرح مینمايد.

معناداری آن کم است ،يعنی اثرات مستقيم پيامدهای

پرسون )1331( 1همگرايی درآمد سرانه و اثر

خارجی منفی ،که ناشی از مهاجرت افراد ماهر است،

مهاجرت بر سرعت همگرايی را در  21ايالت سوئد

به وسيلهی کاهش سرمايه انسانی جبران میشود .

در سالهای  1316 -1331بررسی کرد .او ابتدا داده-

اگرچه اين اثر آنقدر قوی نيست تا تمام نتايج منفی

های درآمد سرانه را با استفاده از شاخص ملی قيمتی

مهاجرت نيروهای کار ماهر بر رشد اقتصادی را

مصرفکننده ،به درآمد واقعی سرانه تبديل نمود.

جبران نمايد.

دادهها نشان میداد که در اين سالها رابطهی منفی

مودی )2116( 1به ارزيابی تأثير مهاجرت بر رشد در

قابلتوجهی بين ميانگين نرخهای رشد ساالنهی

بين ايالتهای استراليا پرداخت .نتايج مطالعه نشان داد

درآمد سرانهی واقعی و لگاريتم درآمد سرانهی واقعی

که درصورتیکه مهاجرت همراه با انتقال سرمايه

سال  1316وجود دارد .در اين تحقيق ،درآمد ،با

انسانی باشد منتج به افزايش رشد اقتصادی در مناطق

لحاظ کردن تفاوتهای منطقهای در هزينههای زندگی

مقصد خواهد شد .وليکن ،مهاجرت و انتقال سرمايه

تعديل میشود .بنابراين ،ضريب سرعت همگرايی در

انسانی ،اثر مثبت بسيار کمی بر افزايش درآمد ملی

دو حالت درآمد تعديلی و غير تعديلی برآورد میشود

سرانه داشته است.

که نتايج برآورد برای بتا در حالت درآمد غير تعديلی

استارک و هلمن استين )2112( 2نشان دادند که

مقدار  1/121و در حالت درآمد تعديلشده مقدار

وجود اثر محرک (منافع مغز يا منافع ناشی از

 1/111است.

مهاجرت) شرط الزم برای ايجاد خالص منافع مغز

وونگ و يپ )1333( 6با استفاده از يک مطالعه بين

(منافع ناشی از مهاجرت نيروی انسانی بامهارت باال)

کشوری و بهرهگيری از مدلهای رشد درونزا نشان

است .ايجاد خالص منافع مغز نيز منجر به افزايش

دادند که مهاجرت از کانال افزايش سرمايه انسانی

نرخ رشد اقتصادی میشود.

کشورهای مقصد ،منجر به تقويت رشد اقتصادی می-

شيوجی )2111( 3در مطالعهای با عنوان اثر ترکيب

گردد.

مهاجرت بر رشد منطقهای به ارزيابی نقش مهاجرت

تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات انجاميافته در

داخلی در همگرايی درآمدی منطقهای در ژاپن

کشف ارتباط بين مهاجرت و رشد مناطق در ايران

پرداخت .نتايج مطالعه شيوجی که در تناقض با

است که در اين پژوهش تأثير مهاجرت همراه با

مطالعات قبلی و تئوريکی بود نشان داد که مهاجرت

متغيرهايی همچون ،نرخ مشارکت اقتصادی ،نرخ

از مناطق فقير به مناطق ثروتمند که يک منبع مهم در

باروری ،نرخ تحصيالت ،نرخ تورم و بودجه عمرانی

نيل به همگرايی است ،در مطالعه تجربی او پذيرفته

و جاری با در نظر گرفتن اثرات فضايی و مجاورت

1

4

2

5

. Moody. Cat
. Stark and Helmenstain
3.
Shioji

. Migration Puzzel
. Persson
6
. Wong and Yip
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استانهای ايران مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت؛ و

بيشتر صورت میگيرد (صباغ کرمانی .)1311 ،تأثير

اين پژوهش از دو رويکرد متفاوت برای ارزيابی تأثير

مهاجرت بر رشد و توسعه منطقهای زمانی اهميت

متغيرهای مستقل بر رشد درآمد سرانه استفاده خواهد

خود را بيشتر عيان میکند که توجه شود يکی از

نمود .رويکرد اول از مدل گشتاورهای تعميميافته

مهمترين و تعيينکنندهترين معضالت کشورهای

( )GMMيا مدل پانل پويای تصادفی ( )DPDدر

توسعهنيافته (درحالتوسعه) مهاجرت و تأثير آن بر

اقتصادسنجی متعارف و برآورد ضرايب مدل

متغيرهای کالن اقتصادی است؛ بنابراين عدمتوازن

آرالنو -باور/بوندل -باند دومرحلهای استفاده خواهد

منطقهای جريان مهاجرت را تقويت و تشديد خواهد

نمود .رويکرد دوم نيز از مدل گشتاورهای تعميميافته

کرد و اين پديده از مخلترين و آزاردهندهترين موانع

( )GMMيا مدل پانل پويای تصادفی ( )DPDبا

رشد اقتصاد در سطح ملی است .اخالل مهاجرت در

برآوردگر دوربين در اقتصادسنجی فضايی بهره برده

فرآيند رشد و توسعه اقتصادی ،به سبب آثار و

است .در اين پژوهش از متغير مهاجرت و درآمد

پيامدهای آن بر ساير متغيرهای کالن اقتصادی است.

سرانه بهعنوان متغير دوربين استفاده شده؛ که اين

اين پيامدها را میتوان از دو منظر مورد توجه قرار

مطالعه را از ساير مطالعات انجامگرفته متمايز کرده

دارد :الف) مناطق مهاجرفرست ،ب) مناطق

است.

مهاجرپذير .در اين چارچوب با بروز و ظهور پديده

 -5-0مبانی نظري پژوهش
 -0-5-0تأثير مهاجرت بر رشد منطقهاي

يکی از عواملی که میتواند رشد و توسعه
منطقهای را تحت تأثير قرار دهد مهاجرت است تا
آنجا که از مهمترين استداللهايی که در اصالت و
حقانيت رشد و توسعه منطقهای میتوان مطرح کرد،
توانايی آن در کنترل پديده جابجايی جمعيت و
مهاجرت است (صفايیپور و همکاران.)1331 ،
مهاجرت فرآيندی است که نرخ رشد جمعيت يا نرخ
رشد عرضهی نيروی کار را تغيير میدهد .لذا اين
مسئله میتواند متغير کليدی در مدلهای رشد باشد
(رحمانی و حسنزاده.)1331 ،
بحث درباره مهاجرت عموماً با شرح جريان نيروی
انسانی بين روستاها يا شهرهايی با امکانات و
تحصيالت پايين (مبدأ) به شهرهای بزرگ با امکانات

مهاجرت ،مناطق مهاجرفرست با تخليه انواع
سرمايهها و در نتيجه کاهش ذخيره سرمايه مواجه
شده که در نهايت منتهی به افت توليد خواهد شد.
عالوه بر اين بروز پديده مهاجرت در مناطق
مهاجرپذير منجر به شکلگيری پديده تراکم میشود
که خود موجب افزايش رفتوآمدها ،رويههای اداری
و  ...شده که جملگی منجر به افزايش هزينهها و در
نتيجه کاهش حاشيه سود و در نهايت تأثيری هر چند
اندک بر کاهش رشد اقتصادی خواهد شد (زنگنه،
.)1316
مهاجرت و چگونگی توزيع مجدد جمعيت در داخل
کشور يکی از اساسیترين عواملی است که
سياستگذاران اقتصادی-اجتماعی بهمنظور برنامه-
ريزی برای توسعه با استفاده از ابزارهای کنترل
جمعيت و جهت دادن به جابجايیهای جمعيتی و نيز
هدايت جمعيت بهسوی قطبهای اقتصادی به آن
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توجه دارند و شناخت علمی پديده مهاجرت بهعنوان

معينی رشد منطقه ممکن است از درون تشديد

پايه و اساس مديريت و سياستگذاری در کشور

گرديده و بهطور فزايندهای تداوم و افزايش يابد.

است (ميرزا مصطفی و قاسمی.)1332 ،

کالدور بيان میکند که رشد توليد سرانه در مناطق

افزايش سرمايه انسانی که میتواند از طريق مهاجرت

توسط ميزان استفاده از صرفهجويی به مقياس در

از يک منطقه به يک منطقه ديگر رخ دهد ،از طريق

توليد و همچنين منافع ناشی از تخصص فعاليتهای

ايجاد صرفههای خارجی مثبت و افزايش بهرهوری،

توليدی تعيين میگردد .اين تئوری به توضيح اثرات

رشد اقتصادی را در منطقه مقصد افزايش میدهد.

تراکمی و پخش میپردازد که اثر تراکمی به رشد

همچنين سرمايه انسانی موجب افزايش بهرهوری

خودتقويت شونده تجمعی در يک منطقه اشاره دارد

تحقيق و توسعه داخلی و جذب بيشتر تحقيق و

که باعث عقبافتادگی ساير مناطق میگردد .اثر پخش

توسعه خارجی میشود .لذا نقش سرمايه انسانی در

نيز به سرايت رشد شديد يک منطقه به ساير مناطق

ايجاد سرريزهای دانش و رشد اقتصادی بسيار

اشاره دارد .بر اين اساس گسترش رشد در يک منطقه

تعيينکننده است .مهاجرت به معنی از دست رفتن

و افزايش درآمد سرانه آن منطقه منجر به سرريز شدن

سرمايه انسانی است .در دهههای اخير به موازات

نهادهها و امکانات به مناطق همجوار شده که رشد

تکامل نظريههای رشد درونزا ،نظريات مختلفی در

مناطق همجوار را نيز افزايش میدهد (صباغ

مورد نحوه اثرگذاری مهاجرت بر رشد اقتصادی،

کرمانی.)1311،

بهواسطه سرمايه انسانی مطرح شده است.
موج جديد مدلهای پويای مهاجرت و رشد و توسعه
اقتصاد ،احتمال ايجاد منافع ناشی از مهاجرت افراد

 -مدل قطب رشد

مدل قطب رشد توسط پرو 3ارائه و بهوسيله
هريشمن 1و هانسن 1مورد بررسی قرار گرفت .اين

ماهر را برای اقتصادهای درحالتوسعه افزايش
میدهد .اگر بازده تحصيالت در کشور مبدأ پايين
باشد ،باز کردن درها برای مهاجرت ،نهتنها انباشت

الگو تشابه زيادی با عليتهای تجمعی داشته و
جزييات مکانيزم رشد نامتوازن منطقهای را ارائه
میدهد .نحوه عمل مدلهای قطب رشد حول محور

سرمايه انسانی را کاهش نمیدهد بلکه از طريق ايجاد

دو اثر رشد میچرخد که اثر قطبی شدن 6و انتشار

انگيزه برای کسب تحصيالت و مهارت به منظور

تدريجی 1است .اثر اول در مراحل اوليه توسعه ظاهر

مهاجرت ،احتمال کسب تحصيالت برای افراد

شده و موجب میگردد که رشد سريعی در قطبهای

باقیمانده را افزايش خواهد داد (اثر محرک).

رشد صورت گرفته و موجب واگرايی و فزايندگی

 -5-5-0تئوريهاي رشد منطقهاي

نابرابریها بين مناطق شود .سپس در مراحل بعدی

 -مدل عليتهاي تجمعی

اين تئوری که توسط ميردال 1معرفی و توسط
کالدور 2بسط داده شد بيان میکند که تحت شرايط
.Mirdal

1

2

. Kaldor
3
. Perroux
4
. Herrishman
5
. hansen
6
. Polarization effect
7
. tricking down effect
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توسعه و پس از اينکه قطبهای رشد بهاندازه کافی

میشود توضيح دهد .هستهی اصلی اين مدل تابع

متمرکز و قوی شدند ،رشد آنها بهتدريج به ساير

توليد تراکمی نئوکالسيک کاب داگالس است که اين

مناطق پخش میگردد و نهايتاً موجب همگرايی و از

امر ارتباط با مبانی اقتصاد خرد را فراهم میکند .اين

بين بردن نابرابریها میشود .اين الگو بيانگر اين

مدل جايگزين مدل پساکينزينی هارود -دومار شده

است که وقتی اثر قطبی شدن غالب میشود ،روند

است که تابع توليد را بهصورت تابع توليد با بازده

نابرابریها فزاينده است و هنگامیکه اثر انتشار

ثابت نسبت به مقياس در نظر میگيرد (رومر.)1313،1

تدريجی شروع میشود ،نابرابریها کاهنده میشود

در الگوی رشد نئوکالسيکی که نخستين بار توسط

(صباغ کرمانی.)1311 ،

سولو مطرح شد ،عامل فناوری بهصورت برونزا در

 -مدل موجهاي توسعه

موجهای توسعه اقتصادی ،بر اين نظريه استوار
است که توسعه اقتصادی بيشتر شبيه به موج است تا
يک فرآيند مستمر و هموار .اين تئوری با وجود
تفاوت های اندک دارای شباهت بسيار با مدل قطب
رشد است .در حقيقت میتوان گفت ترکيب اين دو
الگو ،توضيح کاملتری از وضعيت رشد اقتصادی
مناطق ارائه میدهد .ويژگی منحصربهفرد اين تئوری
آن است که میتواند نابرابری فزاينده مجدد در
درآمدهای منطقهای را توضيح دهد و آن را بهصورت
درونزا توجيه و تفسير نمايد (صباغ کرمانی.)1311 ،
 -مدل رشد نئوکالسيک (سولو -سوآن)

نظر گرفتهشده است .در اين الگو افزايش پسانداز و
انباشت سرمايه به افزايش حالت پايدار توليد و بهتبع
آن فقط افزايش موقت نرخ رشد منجر میشود .در
ابتدا ذخيره سرمايه سرانه افزايش میيابد و در نتيجه
آن توليد سرانه نيز باال میرود؛ اما ازآنجاکه فرض
میشود سرمايه بازدهی کاهشی دارد تا زمانی که
پساندازهای باالتر دقيقاً با ميزان نهاده سرمايه الزم
برای ثابت نگاهداشتن سرمايه سرانه برابر شود،
افزايش توليد سير کاهنده خواهد داشت .در وضعيت
پايدار ،توليد سرانه افزايش پيدا نمیکند.
ميزان رشدی که تحقق میيابد در اثر پيشرفت
فنآوری است که در چارچوب اين نظريه قابلفهم
است (شاهآبادی و پوران.)1313 ،

مدل رشد نئوکالسيک يا مدل رشد سولو -سوآن

يکی از مهمترين فرضيههايی که میتوان از مدل رشد

يک مدل رشد اقتصادی با ويژگیهای برونزا بودن،

درونزای نئوکالسيک به دست آورد ،فرضيه

بلندمدت بودن و در چارچوب نظريات مکتب

همگرايی است؛ که در تئوریهای رشد و توسعه

کالسيک است .نتايجی که از اين مدل میتوان به

منطقهای بسيار به آن توجه شده است .اين فرضيه

دست آورد فرضيه همگرايی مشروط بين مناطق است

بيان میکند مناطقی که مقادير اوليه سرمايه به کار

که در اين پژوهش بررسی خواهد شد .اين مدل

پايينتری دارند ،نرخ رشد باالتری را نشان میدهند؛

تالش میکند رشد اقتصادی بلندمدت را با بررسی

بنابراين به همگرايی به سمت مناطق دارای سرمايه

انباشت سرمايه ،رشد جمعيت يا نيروی کار و افزايش

سرانه باالتر تمايل دارند.

در بهرهوری که بهطورمعمول پيشرفت فنی شناخته
. Romer

1
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اين فرضيه که اقتصادهای فقير تمايل به رشد سريعتر

پرتوانی است که برخالف روش حداکثر درستنمايی

از اقتصادهای ثروتمند دارند بدون در نظر گرفتن

( )MLنياز به اطالعات دقيق توزيع جمالت اختالل

ساير مشخصات اقتصادها ،همگرايی مطلق ناميده

ندارد (مشکی .)1331 ،وجود وقفه متغير وابسته در

میشود .در مقابل نوعی ديگر از همگرايی وجود دارد

سمت راست مدل پانل منجر میشود که فرض عدم

که تحت عنوان همگرايی شرطی مطرح میشود .ايده

خودهمبستگی ميان متغيرهای مستقل (توضيحی) و

اصلی همگرايی شرطی آن است که هرچه فاصلهی

جملهی اخالل بهعنوان يکی از فروض کالسيک

اقتصادی از حالت پايدار خودش بيشتر باشد سريعتر

نقض شود .در نتيجه استفاده از روشهای حداقل

رشد میکند؛ يعنی ،حتی اگر کشور فقيری به حالت

مربعات معمولی (در مدل پانل اثرات ثابت و اثرات

پايدار خودش نزديک باشد ،رشد پايينی دارد و لزوماً

تصادفی) نتايج تورشدار و ناسـازگاری ارائه خواهد

همهی مناطق فقير تمايل به رشد باال ندارند و اين امر

کرد (بالتاجی ،2111 ،آرالنو و بوند .)1331 ،استفاده

بستگی به ساختار آنها دارد؛ بنابراين مفهومی از

از روش تعميميافته گشتاورها ( )GMMبا بهکارگيری

همگرايی که در آن يک اقتصاد فقير تمايل به رشد

متغيرهای ابزاری اين ايراد يعنی درونزايی متغيرهای

سريعتری نسبت به يک اقتصاد ثروتمند دارد،

توضيحی يا ساختار پويای مدل را برطرف مینمايد و

همگرايی بتا ناميده میشود .مفهوم ديگر همگرايی به

جهت حذف تورش ناشی از درونزايی متغيرهای

بررسی پراکندگی درآمد سرانه میپردازد .در اين

توضيحی ،اجـازه میدهد تمام متغيرهای رگـرسيونی

مفهوم ،اگر پراکندگی که برای مثال از طريق انحراف

حتی با وقفه ،اگـر همبستگی با اجزاء اخالل ندارند

معيار لگاريتم درآمد يا توليد سرانه گروهی از مناطق

بهعنوان متغير ابزاری وارد مدل شوند (گرين،1

محاسبه میشود در طول زمان کاهش يابد همگرايی

 .)2112روش تفاضلی مرتبه اول گشتاورهای

صورت میگيرد .اين نوع همگرايی را همگرايی

تعميميافته ( )GMMابتدا توسط آرالنو و بوند

سيگما مینامند .اين حقيقت وجود دارد که حتی اگر

( ) 1331مطرح شد .در روش تفاضلی مرتبه اول

همگرايی مطلق وجود داشته باشد پراکندگی درآمد

آرالنو و باند ابتدا وقفه متغير وابسته به سمت راست

سرانه لزوماً تمايلی به کاهش در طول زمان ندارد.

اضافه میشود ،سپس از متغيرها تفاضل مرتبه اول

 -5روش پژوهش

گرفته میشود و مدل به روش برابر قرار دادن
گشتاورهای اوليه و مرکزی در نمونه و جـامعه مـورد

در اين مطالعه با توجه به پانل و پويا بودن مدل،

برآورد قرار میگيرد (پـارسيـان .)1313 ،در ايـن

بهمنظور برآورد مدل تصريحشده از روش برآورد

روش عـرض از مـبـدأ حـذف میگردد (ياوری،

گشتاورهای تعميميافته بهره گرفته میشود .الزم به

اشرافزاده .)1311 ،آرالنو و باور )1331( 2و بوندل

ذکر است که به دليل مکانمند بودن دادههای مورد

و بوند )1331( 3با لحاظ تغييراتی در روش تفاضلی

استفاده در نهايت مدل بهصورت دوربين فضايی
گشتاورهای تعميميافته تصريح و برآورد میگردد.
برآوردگر گشتاورهای تعميميافته ( )GMMبرآوردگر

1

.Greene
. Arellano and Bover
3
. Blundell and Bond
2
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مرتبه اول گشتاورهای تعميميافته ( )GMMروش

طول تمام دورهی زمانی  tمستقل میباشند.

گشتاورهای تعميميافته ( )GMMمتعامد را پيشنهاد

ممکن است شامل وقفه متغيرهای برونزا (مستقل) و

دادند .تفاوت اين دو روش يعنی آرالنو -بوند و

متغيرهای مجازی باشند ولی در مدلهای پانل پويا

آرالنو -باور /بوندل -بوند بر اساس شيوهای است که

اين دو متغير معادل هم میباشند.

تأثيرات فردی در مدل لحاظ میشود (نديری و

برآوردگرهای آرالنو -بوند از قرار دادن ماتريسهای

محمدی .)1332 ،از مزايای روش دوم بر روش اول

سطری اضافی در يک ماتريس صفر در سيستم

افزايش دقت و کاهش تورش محدوديت حجم

برآوردگرها به دست میآيند .بردارهای تبديل يافته و

نمونه ،تخمينهای کارآمدتر و دقيقتر است

تبديل نيافته متغير مستقل برای يک مقطع جمع

(بالتاجی .)2111 ،1برای تخمين مدل پانل با ويژگی-

میشود بهطوریکه( ) ماتريس ابزارها بدست

های ذکر شده اين پژوهش از تخمينزن پانل پويای

میآيد.

تعميميافته ( )DPDبه روش آرالنو -باور /بوندل–

()2

باند دومرحلهای 2بهره خواهد برد.

)

بهمنظور تصريح مدل فوق و استخراج برآوردگرهای
روش آرالنو -باور /بوندل – باند دو مرحلهای يک
مدل پانل پويا ( )DPDبهصورت زير در نظر گرفته
میشود (آرالنو.)2113 ،

 :تعداد
بردار
شد.

 :يک

از متغيرهای کامالً برونزا است.

يک بردار

:

از پارامترهايی که برآورد خواهند

 :يک بردار

(
(

برآوردگرهای روش آرالنو -باور /بوندل – باند
دومرحلهای پانل پويای گشتاورهای تعميميافته
) بدينصورت محاسبه میگردد:
( )3

∑

پارامتر که بايد برآورد گردند.

)

)

(

()1

(

و

واريانس درست برآوردگر )
مرحلهای بدينصورت است:
()1

( برای
] ̂[

̂

دو
̂

از متغيرهای از پيش

بدين ترتيب همانطور که در معادالت باال اثبات

از

گرديد ،آرالنو و باور ( ،)1331بوندل و بوند ()1331

 :اثر سطح

يک سيستمی از برآوردگرها را پيشنهاد دادند که در

پانلی (که ممکن است با متغيرهای توضيحی

يک مرحله از شرايط گشتاوری با واردکردن وقفه

 :دارای توزيع يکنواخت

تفاضل بهعنوان ابزار برای معادالت سطح استفاده می-

 .در

کردند و در مرحله بعد از شرايط گشتاوری با وارد

برای هر مقطع  iدر

کردن وقفه سطح بهعنوان ابزار برای معادالت تفاضلی

 :يک بردار

تعيينشده يا برونزا است.

پارامترهايی که برآورد خواهند شد.
همبستگی داشته باشد).
مستقل (

) در کل نمونه با واريانس

ضمن فرض میشود

و

1

. Baltagi
. Arellano-Bover/ Blundel- Bond Dynamic Panel Data
Two Step Estimator
2

استفاده مینمود.
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اقتصادسنجی فضايی زيرشاخهای از اقتصادسنجی

ماتريس وزنی فضايی است.

ضريب متغير

است که با رابطه متقابل فضايی و ساختار فضايی در

تأخير فضايی و نشانگر پارامتر رگرسيون است که

مدلهای رگرسيونی با دادههای مقطعی يا ترکيب

نشاندهنده درآمد سرانه،

مقطعی -سری زمانی سروکار دارد (پيلينک و

بايد تخمين زده شود.
استان ،زمان،

عرض از مبدأ ،نشاندهنده يک

کالسن .)1313 ،1در دادههای مکانی دو مشکل در

ماتريس

مدلسازی روابط میتواند رخ دهد -1 :وابستگی

متغير توضيحی در مدل با دادههای پانل میتواند

موجود بين مشاهدات -2 .ناهمسانی فضايی .اين دو

متقارن نباشد .پارامتر  βنشاندهنده تأثير متغيرهای

مسئله که باعث نقض فروض گاس -مارکوف

توضيحی بر انحراف در متغير وابسته

است .برای

میگردد ،در اقتصادسنجی مرسوم ناديده گرفته

تعيين ماتريس مجاورت میتوان از روش مجاورت و

میشوند .در ارتباط با وابستگی فضايی ،گاس-

همبستگی استفاده کرد (لی سيج .)1333 ،2در روش

مارکوف فرض میکند که متغيرهای توضيحی در

مجاورت و همبستگی با مشخص کردن اينکه کدام

نمونههای تکراری ثابت هستند ،وابستگی فضايی اين

مشاهدات يا مناطق باهم همبسته ،همسايه يا مجاور

فرض را نقض میکند .به همين ترتيب ،ناهمسانی

هستند ،ماتريس مجاورت تشکيل میگردد و با در

فضايی اين فرض گاس -مارکوف را که يک رابطه

نظر گرفتن وابستگی فضايی ،واحدهايی که دارای

خطی يکه بين دادههای مشاهدات نمونه وجود دارد،

رابطه همسايگی يا مجاورت هستند ،نسبت به محل-

نقض میکند .برای واردکردن اثرات مکان در

های دورتر میبايد ،درجه وابستگی بيشتری نشان

مدلهای رگرسيونی از ماتريس وزنی فضايی استفاده

دهند .روشهای متفاوتی بهمنظور تشکيل روش

میگردد که اين ماتريس بر اساس فاصله (طول و

ماتريس مجاورت وجود دارد :مجاور رخ مانند،

عرض جغرافيايی) يا رابطه مجاورت تعريف میگردد؛

خطی ،فيل مانند ،خطی دوطرفه ،رخ مانند دوطرفه و

بنابراين با در نظر گرفتن وابستگی فضايی ،واحدهايی

ملکه (انسلين و گريفيث.)1311 ،3

که دارای رابطه همسايگی يا مجاورت هستند ،نسبت

دليل اصلی در انتخاب يک تعريف مجاورت ،بايد

به محلها يا واحدهايی که دورتر هستند بايد درجه

مربوط به ماهيت مسئلهای باشد که میخواهد

وابستگی فضايی باالتری را نشان دهند .اين پژوهش

مدلسازی شود .در ماتريس مجاورت عناصر روی

از روش دادههای تابلويی پويا با متغير تأخيری

قطر اصلی برابر صفر هستند ،يعنی مجاورت خود

فضايی که مجاورت فضايی را در نظر میگيرد استفاده

منطقه با خود صفر در نظر گرفته میشود .در ساير

شده است .فرم عمومی دادههای تابلويی پويايی

عناصر ماتريس اگر مناطق با همديگر مجاور باشند،

فضايی به شکل زير است:

عدد يک و درصورتیکه مجاور نباشند صفر است.

( )1

از متغيرهای توضيحی میباشند؛ البته

ماتريس متقارن است .طبق قرارداد هميشه ماتريس
دارای قطر اصلی با عناصر صفر است .ماتريس
. pealinck and klaassen

1

.Lee sage
. Anselin, L.and D.A. Griffith.

2
3
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مجاورت تشکيلشده بايد استاندارد گردد ،تبديلی که

اثرات ثابت انفرادی (مقطعی) يا اثرات تصادفی

اغلب در کارهای کاربردی بهکاربرده میشود .ماتريس

انفرادی (مقطعی) را نشان میدهد،

نيز اثرات ثابت

استانداردشده ماتريسی است که حاصل جمع

و تصادفی زمان را نشان میدهد .اگر

سطرهای آن واحد باشد ،که به آن ماتريس مجاورت

مدلها ايستا خواهند بود و اگر

مرتبه اول استانداردشده 1گفته میشود .پس از

پويا خواهند بود يعنی متغير وابسته تأخيری نيز وارد

استاندارد کردن ماتريس مجاورت بايد با استفاده از

مدل خواهد شد که پانل پويای تصادفی

ضرب اين ماتريس در هر متغير ،متغير تأخير فضايی

فضايی(

) يا همان مدل گشتاورهای تعميميافته

آن را ايجاد نمود .متغير تأخير فضايی ميانگين

فضايی (

) خواهد بود (کو و يانگ.)2111 ،3

مشاهدات ناشی از مناطق مجاور را نشان میدهد.
يکی از مفاهيم اساسی مربوط به مجاورت فضايی،
تأخير (وقفه) فضايی است .تأخيرهای فضايی شبيه به
انتقال به عقب در تحليل سریهای زمانی است.
برخالف دامنه زمان ،تأخير فضايی به مفهوم انتقال در
طول فضا است ،ولی از طريق شرطهايی محدود
میشوند .اين شروط هنگامی ايجاد میشوند که

باشد
باشد مدلها

 -0-5تصريح مدل پژوهش
مدل پانل پويای تصادفی )

گشتاورهای تعميميافته )

( به روش

( و تخمينزنهای

آرالنو -باور /بوندل -باند در اقتصادسنجی متعارف به
صورت زير تصريح میگردد.
()1

شخص سعی میکند شباهتهای ميان دامنههای زمان
و فضا ايجاد کند (ليسيج .)1333 ،2بهمنظور تصريح
مدل ،میبايست تمامی مدلهای فضايی ازجمله :وقفه
فضايی ( ،)SARخطای فضايی ( ،)SEMوقفه-
خطای فضايی ( )SARMAو دوربين فضايی ()SDM
را بهصورت خالصه در قالب يک مدل پانل پويای
تصادفی )

( نوشت:

()6
∑

همانگونه که قبالً بيان شد ،با توجه به مکانمند بودن
دادههای پژوهش بايد اثرات فضايی نيز در مدل لحاظ
گردد .برای اين منظور مدل بهصورت پانل پويا در
قالب دوربين فضايی تصريح میگردد .بهعبارتديگر
وقفههای فضايی متغيرهای وابسته و مستقل

∑
∑

(مهاجرت) در مدل وارد میگردند؛ بنابراين تصريح
مدل دوربين فضايی در قالب گشتاورهای تعميميافته

∑

فضايی بهصورت زير خواهد بود:
جزء اخالل مدل دارای سه بخش است :جزء اخالل
مدل پانل

()1

 ،جزء اخالل درونگروهی  ،جزء

اخالل بين گروهی

.

ماتريس فضايی است.
. Standardized first order
. Lesage, 1999

1
2

. Kuo and Yang

3
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جدول ( .)1معرفی متغيرها و پارامترهای مدل

مدل پانل پويای معمولی و فضايی در جدول زير ارائه

اقتصادسنجی متعارف و فضايی

و سپس نتايج باهم مقايسه میگردد.

درآمد سرانه استان  iدر زمانt-1
خالص ورود مهاجرت به استانها

جدول ( .)2برآورد ضرايب مدل اقتصادسنجی فضايی و

نرخ مشارکت اقتصادی در هر استان

اقتصادسنجی متعارف

نرخ تورم در هر استان

متغير

مجموع بودجه عمرانی و جاری
(از محل درآمدهای ملی ،استانی و اختصاصی)
سطح آموزش و تحصيالت در
استانهای ايران
نرخ باروری در استانهای ايران
داللت بر اثرات فردی غيرقابل مشاهده 1دارد
جمله اختالل مدل پانل بهطوریکه
میباشد.
داللت بر باقيمانده جمله اخالل 2يا جز اخالل حالت

ويژه 3دارد؛ که به دو بخش جمالت اخالل مقطعی و
تقسيم میگردد.

جمالت اخالل سری زمانی

ترکيب متغيرهای توضيحی با ماتريس وزنی مکانی که
تعيينکننده همبستگی فضايی متغيرهای مستقل است و با
نماد

نشان دادهشده است.
عرض از مبدأ

ضرايب متغيرهای توضيحی بهطوریکه

، ،

مدلI

مدلII

***-0.102
)(-2.78
**0.058
)(2.37
*0.494
)(1.87
***-0. 293
)(-6.31
***1.884
)(9.80
***0.978
)(57.13
***0.0009
)(5.75
***-0.28
)(2-69

**-0.86
)(-1. 97
**0.631
)(2.57
**1.849
)(2.45
***2. 514
)(10.45
***2.849
)(2.85
**0.578
)(2.23
*0.0002
)(0.41
***-1.198
)(-389
-0.135

الزم به ذکر است مدل تصريحشده برای  31استان

-

کشور برای دوره زمانی  1311-31برآورد گرديده

-

است .در اين مطالعه به دليل محدوديت دسترسی به

آزمون

دادههای استان البرز ،اين استان بهعنوان بخشی از

آماره کای 2

سارگان

*)(13.579

استان تهران لحاظ شده است .دادههای مورداستفاده از

همبستگی

سالنامه های آماری مرکز آمار ايران و بانک مرکزی

مرتبه اول

استخراج گرديده است.

 -3يافتههاي پژوهش
با توجه به مطالب ذکرشده در دو قسمت قبل ،در
اين قسمت نتايج حاصل از برآورد مدل ،در قالب دو

***0.337
)(28.98
-

آماره z

-

همبستگی

آماره z

مرتبه دوم

-

*)(-1.548

آزمون مورآن
I

***0.002
)(8.305
***0.003
)(3.504

1

. Unobservable Individual Specific Effect
. Reminder Disturbance
3
. Idiosyncratic error Term
2

آزمون جري
C

*0.367
)(-8. 040
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متغير

مدلI

مدلII

عرض از مبدأ که دارای تفسير اقتصادی نيست و فقط
میتوان آن را بهصورت مکانيکی تفسير نمود دارای

**0.577
)(-8.041
اعداد داخل پرانتز آماره  Zمیباشند.
*معنادار در سطح اطمينان ،%31
** معنادار در سطح اطمينان %31
*** معنادار در سطح اطمينان %33
منبع :يافتههای پژوهش

برآورد ضرايب به روش آرالنو -باور /بوندل -باند در
مدل اقتصادسنجی متعارف نشان میدهد که وقفه
درجه اول متغير وابسته دارای تأثير منفی بر درآمد
سرانه استان است .ضريب وقفه درآمد سرانه استانها
منفی و معنادار است و با احتمال  31درصد اطمينان
نشان میدهد که درآمد سرانه استانهای ايران به
سمت حالت پايا همگرا است و درواقع فرضيه
همگرايی بتا پذيرفته میشود؛ که اين نتيجه با نتايج
مطالعات پيشين صورت گرفته برای استانهای ايران
ازجمله رحمانی و حسنزاده ( )1331سازگار است.
متغير مهاجرت ،دارای ضريب  1/113که با آماره
 2/31و مقدار احتمال  1/111در سطح خطای پنج
درصد تأثير معنیدار و مثبت بر درآمد سرانه استانها
دارد .نرخ مشارکت اقتصادی با ضريب مثبت 1/13
دارای تأثير معنیدار بر درآمد سرانه استانها است.
نرخ تورم با ضريب  -1/23تأثير کامالً معنیدار و
منفی بر درآمد سرانه استانها دارد .بودجه عمرانی و
جاری استانها با ضريب  1/11و با احتمال 33
درصد ،دارای تأثير مثبت و معنیدار بر متغير وابسته
است .تحصيالت نيز با ضريب مثبت  1/311با
احتمال  33درصد تأثير مثبت بر درآمد سرانه استانها
دارد .ضريب برآوردی متغير نرخ باروری نيز با
ضريب بسيار کوچک  1/113معنیدار است .متغير

ضريب منفی  1/211است و به لحاظ آماری نيز
معنیدار است .بهاينترتيب ،بيشترين ضريب برآوردی
را در بين متغيرهای مستقل ،متغير بودجه عمرانی و
جاری و کمترين ضريب را متغير نرخ باروری به خود
اختصاص داده است ضمن آنکه همه ضرايب
برآوردی متغيرها به لحاظ آماری معنادار و جهت
اثرگذاری آنها بر متغير وابسته منطبق با مبانی نظری
موجود است .در برآورد مدل اقتصادسنجی فضايی،
ضريب برآورد شده برای متغير نرخ مهاجرت 1/63
است که نشان میدهد متغير مهاجرت دارای تأثير
مثبت بر درآمد سرانه استانها است .همچنين آماره
توزيع نرمال استاندارد اين متغير  2/11است که از
مقدار آماره جدول بيشتر بوده و با احتمال  1/11نشان
از معنی داری اثرات متغير مهاجرت بر تغييرات متغير
وابسته يعنی درآمد سرانه استانها در ايران است.
ضريب متغير وقفه فضايی درآمد سرانه )

( معنادار

و مثبت است .اين متغير بيانگر آن است که درآمد
سرانه هر استان تحت تأثير درآمد سرانه استانهای
مجاورش است ،بهطوریکه هرچه استانهای مجاور
درآمد سرانه باالتری داشته باشند ،درآمد سرانه آن
استان باالتر است و حد اثرگذاری آن به ميزان ضريب
اين متغير يعنی  1/331است.
ضريب متغير دوربين مهاجرت

بهصورت

معناداری متفاوت از صفر است .بهاينترتيب مهاجرت
هر استان تحت تأثير مهاجرت استانهای مجاور خود
خواهد بود و وابستگی فضايی در مهاجرت وجود
دارد و مهاجرت به هر استان مستقل از مهاجرت ساير
استانها نيست .ضريب متغير فضايی مهاجرت منفی

تحليل فضايی تأثير مهاجرت بر رشد منطقهای در ايران 111/

است که نشان میدهد ،مهاجرت دارای اثرات فضايی

بايد مدل حداقل دارای خودهمبستگی سريالی مرتبه

منفی است .بهعبارتديگر ،مجاورت با استانهای

دوم نباشد .آزمون باند برای خودهمبستگی سريالی

مهاجرپذير ،اثر منفی بر درآمد سرانه استانهای مبدأ

مرتبه دوم نشان میدهد که مقدار آماره  Zدر آزمون

دارد .اين امر بدين دليل است که با مهاجرپذير بودن

خودهمبستگی مرتبه دوم  -1/111است که با احتمال

استانهای مجاور ،مهاجرت به استان مورد نظر

 1/12161نشان میدهد که نمیتوان فرضيه مقابل

کاهشيافته و اين اثر منفی بر درآمد سرانه خواهد

مبنی بر وجود خودهمبستگی سريالی مرتبه اول را

داشت .بهاينترتيب هر قدر يک استان به استان

پذيرفت .بهاينترتيب مدل دچار خودهمبستگی

مهاجرپذير نزديکتر باشد درآمد سرانه آن استان

سريالی بيشتر از درجهيک نيست .نتايج حاصل از

کاهش میيابد.

آزمون مورآن  Iو جری  Cنشان میدهد که بين

آماره آزمون سارگان  13/11است که از آماره جدول

متغيرهای مستقل و وابسته با در نظر گرفتن متغير

کای مربع با درجه آزادی  13بيشتر است .بهاينترتيب

مهاجرت و درآمد سرانه بهعنوان متغير دوربين يک

در آزمون سارگان نمیتوان فرضيه صفر را رد کرد و

رابطه و همبستگی فضايی وجود داشته است .اين

متغيرهای ابزاری انتخابشده صحيح میباشند و

نتايج نشان میدهد که برآورد مدل فوق بدون در نظر

هيچگونه همبستگی معنیداری بين ابزارها و اجزای

گرفتن اثرات فضايی منجر به تورش ضرايب برآورد

جمله خطا وجود ندارد.

شده خواهد گرديد .بنابراين با توجه به نتايج

نتايج حاصل از آزمون باند نشان میدهد که مقدار

بهدستآمده از ضرايب برآوردی مدل همچنين نتايج

آماره  Zدر آزمون خودهمبستگی مرتبه اول-3/3333

آزمونهای انجامشده میتوان استنتاج نمود که مدل

است که با احتمال  1/1111نشان میدهد که

اقتصادسنجی فضايی در مقايسه با مدل اقتصادسنجی

نمیتوان فرضيه صفر مبنی بر عدم وجود

معمولی دارای برتری نسبی است و بايد به نتايج

خودهمبستگی سريالی مرتبه اول را پذيرفت.

برآوردی از طريق اقتصادسنجی فضايی تأکيد نمود.

بهاينترتيب پويا بودن مدل و استفاده وقفه درجه اول
متغير وابسته بهعنوان متغير مستقل در مدل
گشتاورهای تعيم يافته ( )GMMتأييد میگردد؛ اما
برای تأييد نبود خودهمبستگی سريالی باالتر از درجه
اول که منجر به تورشدار شدن ضرايب برآوردی
مدل دومرحلهای آرالنو -باور /بوندل -بوند میگردد،
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شکل ( .)1نقشههای شرطی استان ايران در سالهای  11و 31

شکل ( )1وضعيت نرخ رشد را با توجه به

نقشه ،استانهايی هستند که ميزان مهاجرت و

مهاجرت و تأخير فضايی آن بيان میکنند .نقشههای

تأخير فضايی آنها متوسط بوده است ،وليکن نرخ

شرطی 1فوق ،دو محور اصلی عمودی و افقی

رشدی در طيف  11 -11درصد و باالتر از 11

داشته که با حرکت بر روی آنها به سمت راست

درصد را دارا میباشند .در مقابل ،سال 31

(در محور افقی) و باال (در محور عمودی) به

پراکندگی در نرخ رشد را با توجه به مهاجرت و

ترتيب ،مهاجرت و تأخير فضايی مهاجرت

تأخير فضايی آن در محدودههای مختلف نشان

افزايش میيابد .ميزان نرخ رشد نيز ،با در نظر

میدهد و نظم منطقی بين افزايش مهاجرت،

گرفتن دو متغير مهاجرت و تأخير فضايی

افزايش تأخير فضايی مهاجرت و افزايش نرخ

مهاجرت ،با توجه به طيف رنگها مشخص

رشد مشاهده نمیشود.

میشود .طيف رنگ قرمز ،شامل استانهايی با نرخ
رشد باال میباشند و طيف رنگ آبی نيز،
استانهايی با نرخهای رشد پايين را نشان میدهد.
با دقت نظر در نقشه مربوط به سال  ،11استنباط
میشود که سه استان باوجود ميزان مهاجرت و
تأخير فضايی مهاجرت باال ،نرخ رشدی در طيف
 21 -11درصد و نيز پايينتر از  21درصد را دارا
میباشند ،اين در حالی است که در ميانههای
. Conditional maps

1

تحليل فضايی تأثير مهاجرت بر رشد منطقهای در ايران 111/

شکل ( .)2نقشههای انحراف از ميانگين مربوط به درآمد سرانه استانهای ايران در سالهای  11و 31

در شکل ( ،)2نقشه پراکندگی استانها برحسب متغير

سرانه استانهای ايران به سمت يک حالت پايا همگرا

درآمد سرانه ترسيمشده است .با نگاهی اجمالی

هستند .ساير متغيرها دارای اثر مثبت و معنادار بر

میتوان دريافت ،درآمد سرانه در سالهای  11و 31
نوسان زيادی نداشته است و اکثر استانها درآمد
سرانهای در اطراف ميانگين درآمد سرانه کل

متغير وابسته بودهاند و تنها متغير نرخ باروری
بصورت معناداری مخالف صفر نشده است .ضريب
متغير فضايی مهاجرت منفی و معنادار شده است که
نشان میدهد هرچه استانی در مجاورت استان

استانهای ايران را دارا بودهاند.

مهاجرپذيرتر باشد درآمد سرانه آن استان کاهش

 -4نتيجهگيري

میيابد زيرا مهاجرت بهعنوان متغير اثرگذار مثبت بر

در اين پژوهش به بررسی اثر مهاجرت بر رشد
اقتصادی مناطق در ايران با دو رويکرد اقتصادسنجی
متعارف و فضايی پرداخته شد .نتايج به روش آرالنو-
باور /بوندل -باند در اقتصادسنجی متعارف نشان داد
که وقفه درآمد سرانه بر رشد اقتصادی تأثير منفی و
معنادار دارد و فرضيه همگرايی بتا را اثبات نمود.
همچنين ساير متغيرها جز متغير نرخ تورم دارای اثر
مثبت و معنادار بر درآمد سرانه استانها هستند .در
اقتصادسنجی فضايی با استفاده از مدل دوربين فضايی
با منفی و معنادار شدن وقفه متغير وابسته ،همگرايی
بتا در بين مناطق ايران تأييد شد و نشان داد که درآمد

درآمد سرانه استانها ،به استان موردنظر کاهش
میيابد .ضريب وقفه فضايی درآمد سرانه استانها نيز
مثبت و معنادار است و گويای آن است که هر چه
استان مورد نظر در مجاورت استان با درآمد سرانه
باالتر باشد درآمد سرانه استان مورد نظر نيز افزايش
میيابد که از طريق اثرات سرريز قابل توجيه است.
نتايج آزمون مورآن  Iو جری Cنشان میدهد که
باوجود دو متغير وقفه فضايی مهاجرت و وقفه
فضايی متغير وابسته ،وابستگی فضايی بين متغيرهای
توضيحی و متغير وابسته وجود دارد که ناديده گرفتن
آن منجر به تورش نتايج برآوردی میشود و در
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نهايت مدل اقتصادسنجی فضايی برتری نسبی بر مدل
اقتصادسنجی متعارف خواهد داشت.

منابع
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران .نماگرهای اقتصادی ،اداره
بررسیهای اقتصادی ،سالهای مختلف.
پارسيان ،احمد .)1313( .مبانی آمار رياضی ،مرکز نشر دانشگاه
صنعتی اصفهان ،چاپ نهم.
رومر ،ديويد .)1313( .اقتصاد کالن پيشرفته .ترجمه مهدی
تقوی .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقيقات.
رحمانی ،تيمور؛ حسن زاده ،ابراهيم .)1331( .اثر مهاجرت

بر رشد اقتصادی و همگرايی منطقهای در ايران .مجله تحقيقات
مدلسازی اقتصادی.1-13 ،)1(2 ،
رحمانی ،تيمور؛ مظاهری ماربری ،مرتضی .)1333( .اثر
مهاجرت بر انباشت سرمايه انسانی و رشد اقتصادی در

کشورهای درحالتوسعه .مجله پژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی.61-11 .)11(1 ،
رحمانی ،تيمور .)1331( .اقتصاد کالن .تهران :انتشارات
برادران.
رحمت زاده ،محمد .)1311( .درآمدی بر توسعه فيزيکی و

شتابان شهرها و عوارض ناشی از آن .مجله اطالعات سياسی-
اقتصادی1(11 .و.222 -221،)1
رومينا ،ابراهيم .)1333( .تبيين رابطه فاصله جغرافيايی و

توسعهنيافتگی(مورد :استانها در ايران) .فصلنامه برنامهريزی و
آمايش فضا.123 -111 ، )1 (11 ،
زنگنه ،يعقوب .)1316( .تحليل کمی مهاجرت و رشد

جمعيت شهری در رابطه با تحوالت بازار نيروی کار .مجله
تحقيقات جغرافيايی.113 -121 ،)3(23 ،
شاهآبادی ،ابوالفضل؛ پوران ،رقيه .)1313( .بررسی و
محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی از طريـق

کانالهای مســتقيم و غيرمســتقيم .فصــلنامه پژوهشــنامه
بازرگــانی.1 -16 ،)11(11،

شيخی ،محمد؛ عظيمی ،ميترا .)1332( .بررسی شاخصهای
اقتصادی-اجتماعی و روشهای تعيين محدوده منطقه شهری

تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن .فصلنامه برنامهريزی رفاه
و توسعه اجتماعی.33 -61 ،)1(11 ،
صباغ کرمانی ،مجيد .)1311( .اقتصاد منطقهای تئوریها و
مدلها .ناشر :سمت.
صفايی پور ،مسعود؛ امان پور ،سعيد و بسطامینيا ،امير.
( .)1331تحليل و بررسی نقش مهاجرت در توسعه کالبدی-

فضايی شهر ياسوج .مجله نگرشهای نو در جغرافيای انسانی
(جغرافيای انسانی).111-111 ،) 1( 3 ،

فرهمند ،شکوفه .)1311( .ارزيابی همگرايی اقتصادی و
تأثير سرريزهای منطقهای بر رشد درآمد سرانه در  11کشور
عضو ( OICسازمان کنفرانس اسالمی) در دوره .1316 -1331
پاياننامه کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه اصفهان.
فرهمند ،شکوفه؛ عسگری ،علی و سامتی  ،مرتضی.
( .)1311تحليل فضايی توسعه شهری در ايران (رشد اندازه
شهرها) .مجله تحقيقات اقتصادی.163 -111 ،)1(13 ،
مشکی ،مهدی .)1331( .بررسی تاثير اجرای سياستهای
اصل  11قانون اساسی بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار
تهران با رويکرد دادههای تلفيقی پويا ( )DPDبه روش
 .GMMفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری،)2(1 ،
.13 -111
ميرزامصطفی ،مهدی؛ قاسمی ،پروانه .)1332( .عوامل مؤثر

بر مهاجرتهای استانی با استفاده از مدل جاذبه .فصلنامه
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