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Abstract
Total Factor Productivity (TFP) is the portion of output not explained by the amount of inputs used in production. As
such, its level is determined by how efficiently and intensely the inputs are utilized in production. Economists have long
recognized that total factor productivity is an important factor in the process of economic growth. It plays a critical role
on economic growth and Comparative advantage of industries. So, identification of factors affecting productivity is very
important. This paper aims to analyze the effect of spatial agglomeration of industrial activities on total factors
productivity in Chemical and Machinery Industries by using the Generalized Methods of Moments (GMM) on panel
data for 27 provinces of Iran over the period 2000-2011.The results have shown that the relationship between the
variable of localization (specialization) and TFP has quadratic form -U inverse shape- and the urbanization index
(diversification) has positive effect on total factor productivity in Chemical and Machinery Industries.
Key words: Total Factors Productivity, Agglomeration of Industrial Activities, Dynamic, Panel Data, Chemical
Industry, Machinery Industry.
JEL Classification: R12, D24, C23, L65 ,L62.
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چکیده
یکی از متداولترین شاخصهایی که از طریق آن میتوان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در بین صنایع مختلف پی
 هدف اصلی تحقیق. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل تولید ضرورتی اجتنابناپذیر است. بهرهوری و ارتقای آن است،برد
 بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیتهای صنعتی بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشینآالت ایران است که با استفاده از روش،حاضر
 طی دورهی، استان ایران27  برای،) توسعه دادهشده است1991( ) که توسط آرالنو و باندGMM( دادههای پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیمیافته
 نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهرهوری کل عوامل در. برآورد گردیده است1379- 1390 زمانی
 به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری. معکوس استU الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشینآالت به شکل
بر بهرهوری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کندد موجدک کداه
-می

محلی شدن این دو صنعت بهرهوری کل عوامل افزای

 با افزای، با توجه به اینکه ضریک محلی شدن مثبت است.بهره وری کل عوامل خواهد شد

 مثبت بودن این متغیر نشان میدهدد کده بدا، شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد.یابد
.مییابد

 بهرهوری افزای،تنوع فعالیتهای صنعتی

افزای
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یک محل واقع مدیشدوند» اسدت (مدک دونالدد و مدک

مقدمه
عبارت تجمیدع اللدک بدهجدای تخصدص  1و تمرکدز

2

به کداربرده مدیشدود (ناکدامورا و پدل .)2009 ،تخصدص
اشاره بده ترکیدک صدنعتی برخدی صدنایع در یدک منطقده
خداص در مقایسده بدا همدان صدنایع در سدطد ملدی دارد.
تمرکددز اللددک شددامل توزیددع فضددایی صددنایع خاصددی
میشود ،تجمیع بهطورمعمدول اشداره بده تمرکدز فضدایی
فعالیت اقتصادی در یک منطقه دارد (برلهارت .)1998،3
کروگمن  )1991( 4در کتاب خود تجمیع را بهعندوان
یکی از ویژگیهدای قابدلتوجده در جغرافیدای اقتصدادی
مطددرم مددیکنددد (دا  )2010،5و آن را "خوشددهبندددی
فعالیتهای اقتصادی ایجادشده و پایدار بدا ندوعی منطدق
مدور" میداند .به گفتهی پورتر  )1998( 6تجمیع صدنعتی
به خوشهی جغرافیایی گروهی از شرکتهدا و مؤسسدات
کده در تولیددد و یددا فعالیددتهددای اقتصددادی خدداص بدداهم
مرتبط هسدتند ،اشداره دارد .تجمیدع فعالیدتهدا منجدر بده
اثرات خارجی مثبتی مدیشدود کده بهدرهوری را افدزای
میدهد و منجر به جذب بیشتر اشتغال مدیشدود کده ایدن
خددود منجددر بدده تجمیددع بیشددتر فعالیددتهددا مددیگددردد
(دا .)2010،
عموماً صرفههای ناشی از مقیاس در ابعاد جغرافیدایی
و مکددانی بددده صددرفههدددای ناشددی از تجمیدددع  7شدددناخته
میشوند  .8یک تعریف از صدرفهجدویی ناشدی از تجمیدع
«کاه

هزینهها به دلیل اینکه فعالیتهدای اقتصدادی در
1. Specialization
2. Concentration
3. Brulhart
4. Krugman
5. Douth
6 . Porter
7 . Agglomeration Economics

 -8وجود صرفه های ناشی از تجمع برای اولین بار توسط اقتصاددانان

میلن  .)2007،9ایدهای که معموالً به مارشدال نسدبت داده
مددیشددود .نکتددهی اساسددی ایددن اسددت کدده نزدیکددی
فعالیتهای تولیددی در خدود صدنعت یدا دیگدر صدنایع،
منافع خارجی برای بنگاهها ایجاد می کند کده ایدن خدود
موجک افزای

عملکرد اقتصادی و سدس

باعدا ایجداد

انگیزه برای خوشهبندی میشود.
صددرفهجددوییهددای ناشددی از تجمیددع بدده دودسددتهی
صرفهجدویی ناشدی از محلدی شددن و شهرنشدینی تقسدیم
10

میشود .صرفههای ناشی از تجمیع محلدی  ،صدرفههدای
ناشی از تجمعی هستند که بده گدروه بنگداههدایی کده در
صنایع مشابه و در یک مکدان جغرافیدایی مستقرشددهاندد
تعلق میگیرد .صرفههای ناشی از شهرنشدینی صدرفههدای
ناشی از تجمعی هستند که به بنگاههدایی تعلدق مدیگیدرد
کددده در بخددد هددددای متفددداوت اقتصدددادی فعالیددددت
مینمایند(جکوبز .)1960،11
صرفههای ناشی از تجمیع شهرنشینی  ،12زمدانی رخ
میدهد که هزینهی تولید یک بنگاه با افزای
شدهر کداه

یابد(صدباک کرمدانی .)1338 ،درحدالیکده

صرفهجویی ناشی از تجمیع محلی زمانی رخ میدهد کده
هزیندههددای تولیددد بنگدداههدا در یددک صددنعت خدداص ،بددا
افزای

تولید آن صنعت کاه

یابد .علت این امدر ایدن

است که تجمعهدای صدنعتی اندوختده زیدادی از نیدروی
کار دارند که کارایی بازار نیروی کار محلی را از طریدق
ان طباق بین کدارگران بدا کارفرمایدان تسدهیل مدیکنندد و
همچنین وجود سرریزهای مفیدد داند

هدم درون و هدم

بین صنایع محلی را بهبود میبخشدد و ضدمن اینکده ایدن
9 . McDonald & McMillen

 -10شاخص تخصص برای اندازهگیری آن استفاده میشود.

وابسته به مکتک کالسیکی مانند وبر مطرم شد .آلفرد مارشال(1890
و )1920توضیحاتی دقیق در مورد این صرفهها مطرم کرد.

اندازهی

11. Jacobes

 -12شاخص تنوع برای اندازهگیری آن استفاده میشود.
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صنایع تجمیع یافته میتوانند از یدک تدأمینکنندده نهداده
واسطه استفاده کنند و بدا هزینده کمتدر تولیدد را افدزای
دهند (مارتین و همکاران .)2009 ،1

افزای
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داده است.

هونگ یانگ  )2015( 3به بررسی تدأثیر صدرفهجدویی
ناشی از تجمیع بر تولید محصدوالت جدیدد بنگداههدا در

چنانچه مطرم گردید ،تجمیع فضایی صنایع یکدی از

چین طی سال  2007-1998پرداخت .ایشان دریافت کده

عواملی است که از طریدق ایجداد صدرفهجدویی ناشدی از

بنگدداههددای چینددی از صددرفهجددویی ناشددی از شهرنشددینی

تجمیدع بددر بهددرهوری کددل عوامددل در صددنایع تأثیرگددذار

منفعت خواهندد بدرد و بدرعک  ،صدرفهجدویی ناشدی از

است .هددف ایدن مقالده بررسدی ارتبدای تجمیدع فضدایی

محلی شدن هیچ اثر مثبتی ندارد .این نتایج نشان میدهدد

فعالیدتهدای صدنعتی و بهدرهوری کدل عوامدل تولیدد در

کدده در چددین صددرفهجددویی ناشددی از شهرنشددینی نقدد

صنایع شیمیایی و ماشدینآالت اسدت و در پدی پاسدخ بده

مهمتری در رشد تولید محصوالت جدید دارد.

این سؤاالت اسدت کده آیدا شهرنشدینی (تندوع) و محلدی

تینددگ و وی  ،)2012( 4در مقالدددهای تحددت عندددوان

شدن (تخصص) فعالیتهدای صدنعتی بدر بهدرهوری کدل

"اثرات جانبی پویا و بهرهوری تولید"بده بررسدی اثدرات

عوامل در صنایع شیمیایی و ماشینآالت اثرگذار است؟

جددانبی پویددا  5از تددراکم در کشددور چددین بددا اسددتفاده از

سدازماندهدی

دادههددای سددری زمددانی و مدددل  VARاز سددال  1993تددا

برای این منظور این مقالده در  4بخد
شده است .در بخد

اول مقدمده ارا دهشدده و در بخد

 2009و اسددتفاده از شدداخص الیسددون د گلیسددر ()EG

دوم روش تحقیدددق موردبررسدددی قرارگرفتددده اسدددت .در

پرداختند .نتدایج نشدان مدیدهدد کده تخصدص و رقابدت

چهددارم

بهرهوری میشود درحالیکده تندوع دارای

بخدد

سددوم یافتدده هددای تحقیددق و در بخدد

نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق آورده شده است.

باعا افزای

اثر منفی بر بهرهوری است.
مدارتین و همکدداران ( ،)2011در مقالددهای بددا عنددوان
"تمرکز فضایی و بهدرهوری در بنگداههدای فرانسده" اثدر

پیشینه پژوهش
هو  2و همکاران ( )2015در مقالهای به بررسدی نقد
تجمیع صدنعتی بدر رشدد بهدرهوری بخد

تراکم فضایی فعالیتهای اقتصادی را بر بهدرهوری کدل

صدنعتی چدین

عوامل تولید با استفاده از دادههای شرکتهای فرانسدوی

پرداختند .ایشان از دادههای  176صنعت با کد سهرقمدی

از سدال  1996تددا سدال  2004بررسددی کردنددد و از روش

در  2860اسددتان اسددتفاده کردنددد .نتددایج حاصددل از ایددن

تخمینزن گشتاورهای تعمیم یافته(دادههای تابلویی پویا)

تحقیق حاکی از آن است که اوالً ،اثدرات ازدحدام مندافع

اسدتفاده کردنددد .نتددایج ایددن تحقیدق نشددان مددیدهدد کدده

حاصل از تجمیع را برای بنگاههایی که در یک منطقه بدا

کارخانههای فرانسه از صرفههدای ناشدی از محلدی شددن

تجمیع فراوان صنایع مستقرشدهاند خنثی مدیکندد .ثانیداً،

بهددره مددیبرنددد درصددورتیکدده شددواهد اندددکی مبنددی بددر

تجمیع در صنایع باالدستی بیشدتر از صدنایع مشدابه اسدت.

صرفهجویی ناشی از شهرنشینی نیز بهدستآمده است.

ثالث داً ،تجمیددع صددنعتی رشددد بهددرهوری را  14درصددد در
بخدد

موریکددداوا  ،)2011( 6در مقالدددهای تحدددت عندددوان

صددنایع چددین طددی دوره زمددانی  2000تددا 2007
1. Martin
2. Hu

3. Hong-yong
4.Ting & Wei
5. Dynamic Externalities
1. Morikawa
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"صددرفهجددویی ناشددی از چگددالی و بهددرهوری در صددنایع

"تراکم و بهرهوری :صنعت نساجی چدین" بدا اسدتفاده از

خدماتی" با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی بده

مجموعه دادههای پانلی از شرکتهای نساجی چین طدی

بررسدی عوامدل مدؤثر بددر بهدرهوری در صدنعت خدددماتی

سالهای  2000تا  2005به بررسی پویایی تراکم ندواحی

ژاپن (مانند صرفهجدویی ناشدی از مقیداس ،صدرفهجدویی

صدنعتی و تدأثیر تدراکم بدر بهدرهوری در سدطد بنگدداه در

ناشی از تنوع و صرفهجویی ناشی از چگدالی) در دورهی

صنعت نساجی چین پرداختهاند .در این تحقیدق شداخص

زمدانی  2001-2005پرداختندد .نتدایج ایدن تحقیدق نشدان

الیسون-گلیسر( )EGبدرای انددازهگیدری تدراکم فضدایی

میدهد که در کلیهی صنایع خدماتی صرفهجویی ناشدی

برای هرسال محاسبه شده که مقدار متوسط شداخص EG

از مقیاس و صرفهجویی ناشی از تنوع وجود دارد .تقریبداً

حدود  0/05اسدت کده نشدان مدیدهدد کده ایدن صدنعت

در کلیهی صنایع خدماتی صرفهجدویی ناشدی از چگدالی

بددهشدددت متمرکددز اسددت .ایشددان بددا اسددتفاده از تحلیددل

یک عامل مهم بوده است که بدا دو برابدر شددن چگدالی

رگرسددیون دریافتنددد کدده تددراکم صددنعتی دارای رابطددهی

جمعیددت شددهر ،بهددرهوری  10تددا  20درصددد افددزای

مثبت امدا لیرخطدی بدا بهدرهوری بنگداه اسدت .همچندین

مییابد.
هددری

ضریک متغیر ارتبای متقابل بین شداخص  EGو انددازهی
1

و موفددات ( ،)2011در مقالددهای بدده بررسددی

شرکتها ،منفی است که داللت بدر ایدن دارد کده یدک

عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامدل در سدطد کارخانده

شرکت کوچک تمایل دارد کده از اثدرات جدانبی مثبدت

بریتانیددا طددی دورهی زمددانی 2006د د 1997بددا اسددتفاده از

تراکم نواحی صنعتی سود بیشتری کسک کند.

روش گشددتاورهای تعمددیمیافتدده ( )GMMپرداختددهانددد.

اندرسددون و لددووف  ،)2009( 4در مقالددهای بددا عنددوان

ایشان به این نتیجه رسیدهاند که تمرکز صنایع و رقابدت،

"تجمیع و بهرهوری" بده بررسدی رابطدهی بدین تجمیدع و

با بهدرهوری رابطدهی مثبدت دارد امدا در بیشدتر بخد هدا

بهرهوری با استفاده از مدلهای ایسدتا و پویدا و دادههدای

تنوع دارای رابطهی منفی با بهرهوری کدل عوامدل تولیدد

شرکتهای تولیدی سو د با  10نفر کارکن و یدا بیشدتر،

است.

در طول دورهی زمانی 2004دد 1997بدا اسدتفاده از روش

حمدددودا و همکددداران  ،)2010( 2در مقالدددهای تحدددت

 GMMپرداختددهانددد و بدده ایددن نتیجدده رسددیدند کدده بددین

عندوان "رشددد ،بهدرهوری و متنددوعسدازی در آفریقددا "بددا

انددددازهی منطقددده و بهدددرهوری نیدددروی کدددار در سدددطد

بررسددی  35کشدددور قددارهی آفریقدددا در دورهی زمدددانی

شدددرکتهدددای فدددردی رابطدددهای مثبدددت وجدددود دارد

 1981-2000با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی

به طوری که بهره وری برای شرکتهدای واقدع در منداطق

بر اسداس داده هدای تدابلویی بده ایدن نتیجده رسدیدند کده

بزرگتر بیشدتر اسدت و همچندین بده نظدر نمدیرسدد کده

متنوعسازی با اثرگذاری مثبت بر بهدرهوری کدل عوامدل

پدیدهی تجمیع رابطهای روشن با اندازهی شرکت داشته

تولید میتواند منجر به رشد اقتصادی شود.

باشد.

هوی لین و همکاران  ،)2009( 3در مقالهای بدا عندوان

یوهان و همکاران  ،)2008( 5در مقالهای تحت عنوان
"چگالی فضایی و تفاوتهای بهرهوری در بین منداطق"

1. Harris & Moffat Harris
3. Hammouda
3. Hui-Lin

4. Andersson & Loof
1. yuhan
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بددا اسددتفاده از مدددل کیکددونی و هددال بدده بررسددی اثددرات

بر اساس این مدل را بدرای  28اسدتان ایدران طدی دورهی

چگددالی فعالیددت تولیدددی بددر بهددرهوری نیددروی کددار و

 1380-1390طراحددی کددرده کدده توسددط روش حددداقل

بهرهوری کدل عوامدل در صدنایع کارخاندهای کدره طدی

مربعات معمولی در دادههدای تدابلویی بدرآورد گردیدده

دورهی 1983 -1994پرداخته اند .نتایج تجربی این مقالده

است .نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن اسدت کده

نشان می دهد که چگالی باالی فعالیت تولیدی منجدر بده

چگالی سرمایه و چگالی

افزای

بهرهوری در  4منطقده از  15منطقدهی کدره شدده

است.

بهرهوری نیروی کار با افزای

نیروی کار که پراکسی چگالی فعالیت اقتصادی هسدتند،
افزای

مییابد که این امر نشان میدهدد اثدرات تجمیدع

فن و اسکات  ،)2003( 1در مقالهای با عنوان "تدراکم

چگالی فعالیت اقتصادی بر اثرات ازدحام لالک اسدت و

صنعتی و توسعه :بررسی موضدوعات اقتصداد فضدایی در

با دو برابر شدن چگالی فعالیت اقتصدادی در اسدتانهدای

شرق آسیا و تجزیه وتحلیدل آمداری از منداطق چدین" بدر

ایران بهرهوری نیروی کدار  63درصدد و بهدرهوری کدل

اسدداس  30بخدد

تولیدددی در سددال  2000شدداخص

عوامل تقریباً  54درصد افزای

مییابد.

هرفیندال د هیرشمن را برای صدنایع در اسدتانهدای چدین
محاسددبه کردنددد و بدده بررسددی تددأثیر تمرکددز فضددایی بددر

مبااا ی یااری تأثیرگااراری تجمیااع فعالیاات

بهرهوری در چین پرداختند .آنها نشان دادند که ارتبدای

صنعتی 2بر بهرهوری کل عوامل

مثبت قوی بین تراکم فضدایی و بهدرهوری در بسدیاری از

شداخصهددای تندوع (شاخصددی از صدرفهجددوییهددای
ناشی از شهرنشینی) و تخصص (شاخصی از صرفهجدویی

بخ های تولیدی در چین وجود دارد.
شهنازی و ذبیحیدان ( )1394در مقالهای بده بررسدی
تاثیر تمرکز اقتصدادی بدر بهدره وری نیدروی کدار در 23

ناشددی از محلددی شدددن) ،دو شدداخص معددروف بددرای
اندازهگیری تجمیع هستند.

صدنعت کارخانددهای ایددران طدی سددالهددای 1385-1388
پرداختند .در ایدن مقالده از شداخص الیسدن گلیسدر بدرای

تأثیر تنوع صنعتی بر بهرهوری در صنایع

محاسبه تمرکز جغرافیایی استفادهشدده اسدت .بدر اسداس

تندوع صدنعتی بده وجدود شدمار بزرگدی از اندواع

نتایج برآورد شدده ،تمرکدز فعالیدت صدنعتی دارای تدأثیر

مختلف صنایع در یک منطقه یا اندازهای کده فعالیدت

مثبت بر بهرهوری است.

اقتصدادی یدک منطقده بدین شدماری از طبقدات صدنایع

دهقددان شددبانی ( ،)1392در مقالددهای تحددت عنددوان

توزیعشده باشد ،گفته میشود .تندوع اقتصدادی در یدک

"تأثیر چگالی فعالیت اقتصادی بر بهرهوری نیدروی کدار

منطقه تفاوت را در ساختار اقتصاد منطقه نشان مدیدهدد.

در استانهدای ایدران" بده بررسدی تدأثیر چگدالی فعالیدت

یک منطقه کامالً متنوع نامیده میشدود اگدر نسدبتهدای

اقتصادی بر بهدرهوری نیدروی کدار در اسدتانهدای ایدران

یکسانی از کارگران با  mنوع مهدارت و اسدتعداد داشدته

پرداخته است کده در آن از چدارچوب مددل کیکدونی و

باشد که در  mنوع فعالیت مشغول به کار باشند ،بنابراین

هال ( )1996استفادهشدده اسدت و الگدوی اقتصادسدنجی

در این منطقه نسبت یکسانی از بنگاههدا وجدود دارد کده
هر یک فرآیندد تولیددی از ندوع  mرا اسدتفاده مدیکنندد

2. Fan & Scott

2. Aggregate of Industrial Activities
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(دورانتون و پوگا  2001،1به نقل از فرهمند.)1391 ،
جکوبز  )1969( 2معتقد است که تنوع بهعنوان موتدور

تنوع فعالیتهای اقتصادی ،رشد فرصتهای اشتغال
بهویژه در صنایع جدید و نوآور را افدزای

مدیدهدد.

اصددلی نددوآوریهددای کارآمددد اسددت .سدداختار صددنعتی

هنسون  )2001( 5در مطالعهای نتیجده گرفدت کده رشدد

فندی مختلدف و تکمیلدی

صنعتی درازمدت در شهرهای ازنظر صنعتی متندوعتدر،

را فراهم میکند و لذا به نفع فعالیتهای نوآورانه اسدت

باالتر اسدت .ایدن بددان معندی اسدت کده تندوع فعالیدت

بنابراین ساختار تولید متنوع محلی موجدک ایجداد اثدرات

اقتصدادی رشدد را ارتقدا مدیبخشد(اوسدولیوان.)2003 ،

جانبی شهرنشینی (تنوع) یا اثرات جانبی جکوبز میشدود.

شکی نیست که تنوع اقتصادی در صنعت ،ندوآوری را

اثددرات خددارجی جکددوبز ،توسددط بسددیاری از کارکنددان

میدهد .همچنین

متنوعتر امکان دستیابی به دان

در طراحی محصول و تولید ،افزای

در پیشرفت صنایع نق

دارند و اثدر

متنوع ،مؤسسدات و نهادهدایی بده وجدود مدیآیدد کده از

سرریزهای دان

نزدیکی و مجاورت با یکدیگر بهرهمند میشوند .نواحی

سدرریزهایی کده بدهطدور عمدده در بدین صدنایع اتفداق

با تنوع فعالیتهدای اقتصدادی کده عمومداً تجمیدعهدای

میافتد بهمراتک بیشتر از سرریزهای درون یک صنعت

شهری هستند ،شبکههای اجتماعی متراکم و نهادهدایی

خاص بر رشد است (همان).
6

دارند کده فضدا بدرای مبادلدهی اطالعدات و ایددههدا و

کومبز ( ،)2000معتقد اسدت کده زیرسداختهدای

درنتیجه فعالسازی نوآوری و پیشدرفت فندی را ایجداد

حملونقل و ارتباطات ،نزدیکی بازارها و دسترسی بهتر

میکنند(مارتین و همکداران )2009،کده از ایدن طریدق

به خدمات تخصصی ،منابع دیگر صدرفههدای ناشدی از

بهرهوری عوامل تولید صنایع موجدود،

شهرنشینی است که بهرهبدرداری از بنگداههدا را تسدهیل

موجک افزای

میبخشد .جکدوبز مشداهده کدرد کده تندوع بدهانددازهی

در منطقه میگردد.
مجاورت فیزیکدی بده بنگداههدا در صدنایع مختلدف

تخصص بهعنوان یک مکانیسم منجر به رشد اقتصدادی

تعداد ارتباطات متقابل

میشود بنابراین ساختار تولید محلی متندوع ،منجدر بده

میدهد .تماسهای

اثرات خدارجی شهرنشدینی یدا اثدرات خدارجی

جریان دان

را به دلیل افزای

و تماسهای چهره به چهره افزای

چهره به چهره بهویژه زمانی که اطالعات ناقص اسدت

افزای

جکوبز میشود.

و بهسرعت تغییر میکند بهرهوری را در صنایع افزای
مدیدهدد زیدرا موجدک افدزای

محصدول خواهدد شدد

تأثیر تخصص صنعتی بر بهرهوری صنایع

(اسدتورپر و وینیبلدز  2004 ،3ابدل و همکداران .)2011 ،4

تخصددص اقتصددادی بدده میددزان تمرکددز فعالیددتهددای

همچنین صدنایع اندوختدهای از نیدروی کدار دارندد کده

مربوی بده یدک صدنعت خداص در منطقده بسدتگی دارد.

کدارایی بدازار نیدروی کدار را از طریدق انطبداق بدین

یددک شددهر کددامالً تخصصددی نامیددده مددیشددود اگددر در

کدارگران بدا کارفرمایدان تسدهیل مدیکنندد و موجدک

آنهمدهی کددارگران اسدتعداد و مهددارت یکسدانی داشددته

افرای

بهرهوری نیروی کار در صنایع میشود.

باشند و در یک نوع فعالیت مشغول به کدار باشدند ،پد
در این شهر همدهی بنگداههدای محلدی ،ندوع یکسدانی از

1. Duranton & Puga
2 . Jacobes
3. Storper & Venables
4 . Able

5. Henson
6. Combs
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در نزدیکی مشتریان خدود مسدتقر مدیشدوند تدا هزیندهی
یابد.

توزیع کاه

آلفددرد مارشددال  )1920( 1بیددان مددیکنددد زمددانی کدده

مارشال ( ،)1890ارو ( )1962و رومدر ( )1986یدک

بنگاههای مشابه مجداور یکددیگر مسدتقر شدوند ،موجدک

مفهدوم را مطدرم کردندد کده بعددها توسدط گلیسدر و

تمرکز یک صنعت در یک منطقه و تخصصدیتدر شددن

همکداران ( )1992رسدمیت یافدت و بدهعندوان مددل

آن صدددنعت در منطقددده مدددیگردندددد ،در ایدددن حالدددت

مارشال  -ارو  -رومر ( )MARشناخته شدد .ایدن مددل

سددرریزهای داندد

و فنّدداوری در بددین آنهددا افددزای

ادعا میکند که تمرکدز یدک صدنعت در یدک منطقده

مددییابددد .ایدددههددای نددوآور بندددرت مددیتوانددد مخفددی

سرریز دان

نگددهداشددته شددوند بددهخصددوص زمددانی کدده کارکنددان از

را در آن صنعت خاص در آن منطقه تسدهیل مدیکندد.

بنگاههای مختلف در یدک صدنعت بتوانندد بدهراحتدی بدا

این تخصص ،انتقال و تبادل دان  ،ایدهها و اطالعات

و اونیددس .)2000 ،2

از محصدوالت و فرآینددها از طریدق تقلیدد ،تعامدل

تولیدد

کسکوکار و گردش بدین شدرکتی کدارگران مداهر را

یکدیگر ارتبای داشته باشند(هری
وجود سرریز دان

بین بنگداههدا موجدک افدزای

را بین شرکتها تدرویج داده و ندوآوری

مددیشددود و بهددرهوری کددل عوامددل تولیددد را افددرای

تشویق میکند .گلیسر و همکاران در سال  1992بیان

مددیدهنددد .مارشددال ( )1890مشدداهده کددرد کدده صددنایع

کردهاند که انحصار محلدی جریدان انتقدال ایددههدا بده

متخصص به لحاظ جغرافیایی ،به دلیل مجاورت باهم ،از

دیگران را محدود میکند و اجازه میدهد کده اثدرات

هزیندددههدددای

خارجی بهوسدیلهی ندوآوریهدای جدیدد دروندی شدود

حمل ونقل نهادهها و ستادهها سود برده و اجازه مدیدهدد

بنابراین از منظر مدل  MARانحصار نسبت بده رقابدت

تددا شددرکتهددا از بددازار کددار کارآمدددتر بهددرهمنددد شددوند

بهتر است زیرا انحصدار مدیتواندد از ایددههدا محافظدت

(بیددری و شدیفوروا .)2008 ،همچنددین هزیندهی جسددتجو

کند و باعا میشود تا به نوآوری اجاره تعلق بگیدرد.

بددرای کارکنددان واجددد شددرایط (کددارگرانی کدده انطبدداق

اینگونه اثرات سرریزهای درون صنعت بهعنوان اثرات

مییابدد .کدارگران

خارجی محلی شدن یا تخصصی شدن شناخته میشدود

متخصص واجدد شدرایط از جاهدای دیگدر دارای انگیدزه

و با عنوان اثرات خارجی مارشدالی یدا اثدرات خدارجی

برای رفتن به مناطقی با فرصتهای شغلی بهتر و دستمزد

MARشناخته میشوند.

انتقدددال داند د

درون صدددنعت و کددداه

مهارت با نیاز کارفرما دارند) کاه

باالتر هستند .تمرکز محلدی بنگداههدا در صدنعت مشدابه،
فرصتهای شغلی بیشتری را برای کارگران اخراج شدده

روش تحقیق

ایجاد میکند .مهاجرت این کارگران بین بنگاهها نیدز بده

تصریح مدل

کمک مدیکندد(دا  .)2010،بدهطدورکلی

هدددف اصددلی تحقیددق حاضددر بررسددی اثددر تجمیددع

سرریز دان

بنگاهها در نزدیکی تأمینکننددگان نهدادههایشدان مسدتقر

فعالیتهای صدنعتی بدر بهدرهوری کدل عوامدل تولیدد در

یابد و همچندین

صنعت شیمیایی و ماشینآالت در استانهای ایران است.

میشوند تا هزینههای حمل ونقل کاه

1. Marshall
2. Harris & Ioannides

یک تابع تولید کاب -داگالس بدهصدورت زیدر در نظدر
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گرفتهشده است:
رابطه 1

حالآنکه اقتصاددانان بهطور سنتی تغییرات در پدارامتر A
𝛽

𝑡𝑖𝐿 𝛼𝑡𝑖𝐾 𝑡𝑖𝐴 = 𝑡𝑖𝑌

کدده 𝑡𝑖𝑌 ارزشافددزودهی صددنعت  iدر زمددان K it ،t
موجودی سرمایه و  L itنیروی کار صدنعت  iدر زمدان t
و  Aitنمدداد فندداوری (بهددرهوری کددل عوامددل) و عوامددل
مؤثر بر آن است .در اواخر دهه  50با مطرمشددن مقولده
حسدددابداری رشدددد و بدددا توجددده بددده واقعیدددات آمددداری
آشکارشده در مورد رشد موجودی سرمایه ،رشد نیدروی
کددار و رشددد محصددول ،مشددخص شددد کدده نددرخ رشددد
محصول فراتر از حاصل جمع وزنی رشدد نیدروی کدار و
رشد موجودی سرمایه است .در توجیه این اخدتالف کده
بدده عامددل پسددماند شددهرت یافددت ،گددریلیچ  1آن را
نشأتگرفته از رویدداد پیشدرفتهدای فندی دانسدت و در
ایدددن خصدددوص بددده  3عامدددل اشددداره کدددرد .پیشدددرفت
سازماندهی ،تشکیالت و محیطی ،پیشرفت فندی حاصدله
در نیددروی کددار و پیشددرفت فنددی در تولیددد کاالهددای
سرمایهای.
منظددور از عامددل اول اصددالحات و بهبددود سددازمانی،
تشدکیالتی و محیطددی اسددت کده تددابع تولیددد را در طددول
زمان به سمت باال منتقدل مدیکندد .بدا لگداریتم و سدس
مشتقگیری از تابع تولید بیانشده ،نتیجه میشود:
رابطه 2

̇𝐿𝛽 𝑌̇ = 𝐴̇ + 𝛼𝐾̇ +

اصالحات و بهبود سدازمانی و تشکیالتی و محیطدی،
در رابطه فوق خود را در عامل  Aآشکار سداخته و قدادر
اسدددت قسدددمتی از تغییدددرات تولیدددد را توضدددید دهدددد .2

را به تغییرات فنّاورانه نسبت مدیدهندد .بدهعندوانمثدال در
الگوی رشد نئوکالسدیک کده بدر تدابع تولیدد رابطده ()2
استوار اسدت ،پدارامتر  Aصدرفاً بیدانگر تغییدرات فنّداوری
تولید است .پیروان مکتک دورهدای تجداری حقیقدی ،در
توجیه پسماندهای برآوردی سولو اتکای بی ازحدی بده
شوکهای فنّاورانه لیرقابل مشاهده دارند .منکیو در این
خصوص بده اهمیدت دورههدای رکدود در اقتصداد اشداره
دارد و معتقددد اسددت کدده مطددابق ادعددای پیددروان مکتددک
دورهدای تجداری حقیقدی شدوکهدای فنّاورانده لیرقابدل
مشاهده باید قدادر بده توضدید پدیدده رکدود نیدز باشدند،
حالآنکه مدا هدیچگداه بحثدی راجدع بده کداه

فنّداوری

موجود نمیشنویم .هانسن و پرسدکات ( )1992معتقدندد
کدده تغییددرات در چددارچوب نهددادی و قددانونی مددیتوانددد
انگیزههای پذیرش فنّاوریهای معین را تغییر دهد .بدرای
نموندده ،وجددود پددارهای مقددررات دولتددی دسددت و پدداگیر
میتواند به عنوان یک شوک فنّاوری منفدی عمدل نمایدد
(دهقان و شدهنازی .)1390 ،در مددل هدای رشدد درونزا
افزای

سرمایه انسدانی ،جمعیدت و حمایدت از تحقیدق و

توسعه بر بهرهوری و انتقال پدارامتر  Aمدؤثر هسدتند و در
مدل های رشد جغرافیای اقتصادی جدید فاکتور مهدم در
بهدددرهوری کدددل عوامدددل را تمرکدددز فعالیدددت صدددنعتی،
سرریزهای دان

و هزینه انتقال دان

در منطقه میدانندد

(مینروا و اتاویانا.)2009 ،
بنددابراین در پددارامتر  ،Aدامندده وسددیعی از متغیرهددای
تأثیرگذار بر ابداع و نوآوری ازجملده متغیرهدای نهدادی،
محیطی و سیاستهای دولت قرار میگیرند.
در ایددن مقالدده طبددق مبددانی نظددری مطددرمشددده و در

1. Griliches

چارچوب مدلهای جغرافیدای اقتصدادی جدیدد ،عدالوه

 - 2ویلیام اچ برانسون .)1382( ،تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن .ترجمه:

بر شوکهای فنّاورانه لیرقابل مشاهده ،آنچده بدر پدارامتر

عباس شاکری .تهران محل انتشار :نشرنی .ص 782

 Aتأثیرگذار است ،یدک فداکتور محیطدی اسدت کده بدر

بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیتهای صنعتی بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشینآالت استانهای ایران

هزینه انتقال دان

و سدرریزهای داند

مدؤثر اسدت کده
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پیشنهاد میشود (مارتین و همکاران.)2011 ،

شدامل صدرفهجدویی ناشددی از محلدی شددن و شهرنشددینی

در مطالعددات اثددرات خطددی (یکنواخددت  )1صددرفهجددویی

است ،بنابراین:

ناشددی از تجمیددع موردمطالعدده قرارگرفتدده اسددت .امددا در

رابطه 3

𝑡𝑖𝑈 𝛾) 𝑡𝑖𝐵𝑅𝑈( 𝜎) 𝑡𝑖𝐶𝑂𝐿( = 𝑡𝑖𝐴

تئوریهای جغرافیای اقتصادی و اقتصاد شهری در کندار
2

تأثیر مثبت اثرات خارجی تجمیع ،اثرات ازدحام وجدود

که 𝑡𝑖𝐶𝑂𝐿 یدک معیدار بدرای صدرفهجدویی ناشدی از

دارد که صرفهجویی ناشدی از تجمیدع را بعدد از عبدور از

محلی شدن و 𝑡𝑖𝐵𝑅𝑈 معیاری برای صرفهجویی ناشدی از

یک نقطه آستانه کاه

خواهد داد  .3در این شدرایط در

شهرنشدینی بدرای صدنعت  iاسددت .بدا گدرفتن لگدداریتم از

نظر نگرفتن تأثیر لیرخطی صرفهجدویی ناشدی از تجمیدع

عبارت ( )3داریم:

بددهخصددوص در بلندمدددت منطقددی نخواهددد بددود ،زیددرا

رابطه 4

𝑡𝑖𝑢 𝑎𝑖𝑡 = 𝜎𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡 + 𝛾𝑢𝑟𝑏𝑖𝑡 +

بنگاههای حداکثر کننده سود در بلندمدت در مکانهای
بهینده مسدتقر خواهندد شدد و سیاسدتگدذاران و مقامددات

در بددرآورد مددددل ( )4دو موضددوع وجدددود دارد-1:

دولتددی بددا در نظددر گددرفتن ایددن اثددرات در میددانمدددت و

𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙 و 𝑡𝑖𝑏𝑟𝑢 هر دو به 𝑡𝑖𝑢 وابسته هستند 𝑢𝑖𝑡 .می-

بلندمدت باید خدمات عمومی محلی و زیرسداختهدای

توانددد شدددامل متغیرهدددای آبوهدددوا ،زیرسددداختهدددای

عمومی برای جلوگیری از اثرات ازدحام را فراهم کنند.

حمل ونقل ،منابع طبیعی و یا خددمات عمدومی و ...بدرای

بنددابراین مدددل اصددلی مقالدده بددهصددورت زیددر در نظددر

یک صنعت باشدد کده بدا افدزای
عوامل در یک صنعت افزای

آنهدا بهدرهوری کدل
خواهد یافدت و همچندین

منطقهای که ازنظر شرایط آب و هوایی ،زیرساختهدای
حمل ونقل ،منابع طبیعدی و خددمات عمدومی بهتدر باشدد

گرفتهشده است:
رابطه 5

2
𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝜇 𝑎𝑖𝑡 = 𝛼𝑎𝑖𝑡−1 + 𝜎𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡 +
+ 𝛾𝑢𝑟𝑏𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜖

برای استقرار بنگاههای جدذابتدر خواهدد بدود .بندابراین
یددددک ارتبددددای مثبددددت بددددین متغیرهددددای محیطددددی
لیرقابل اندازهگیری (لیرقابل مشداهده) صدنعت ( 𝑡𝑖𝑢) و
شدداخص  locitو  urbitوجددود دارد .زمددانی کدده بددین
متغیرهددای مسددتقل و جدددزر خطددا ارتبددای وجدددود دارد
برآوردگر حدداقل مربعدات معمدولی ( )OLSتدورشدار
است و باید تکنیک دیگری اسدتفاده شدود -2 .همچندین

𝑡𝑖𝑎  :بهرهوری کل عوامل تولید در زمان t

 :𝑎𝑖𝑡−1بهرهوری کل عوامل تولید در زمانt-14
𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙 :شاخص تخصص
 :𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡2توان دوم شاخص تخصص
𝑡𝑖𝑏𝑟𝑢 :شاخص تنوع

چنانچه یک شوک مثبت یا منفدی در یدک منطقده یدا در
یک صنعت اتفاق افتد ،سایر صدنایع و بنگداههدا درنتیجده
ایدن شدوک تحددت تدأثیر قدرار گیرندد و بندابراین تددورش
همزمانی ایجاد خواهد شدد .بدرای رفدع مشدکل ( )1و در
نظر گرفتن تورش همزمدانی اسدتفاده از تکنیدک GMM

1.Monotonic Effect
2. Congestion Effects

 - 3اثرات ازدحام شامل ایجاد ترافیک ،آلودگی محیط زیست ،افزای
هزینههای حمل و نقل ،افزای

قیمت زمین و  ...است.

 - 4الزم به ذکر است که برای رفع مشکل ( )1و ( )2در برآورد مدل ()5
از روش  GMMاستفاده می شود که در این تکنیک وقفه متغیر وابسته
در مدل وارد میشود.

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1توالی  ،2سال 1396

98

𝑡𝑖𝜖 :جملهی اخالل
کددده رابطدددهی( )5بدددرای دو صدددنعت شدددیمیایی و
ماشینآالت بهصورت جداگانه برآورد میشود.

لگدددداریتمی تددددابع نمددددایی بددددهصددددورت= ) 𝑡𝑁𝐼(𝑛𝐿

𝑡𝜃  𝐿𝑛(𝐼𝑁0 ) +اسددت .پ د

از تخمددین رابطدده بددا روش

 OLSضریک متغیر روند زمدانی (𝜃) در معادلده بده دسدت
میآیدد .بدرای تعیدین موجدودی سدرمایه در سدال ،1379

منابع دادههای آماری تحقیق

بدون احتساب استهالک سرمایه ،از رابطدهی

𝐼𝑁0
𝜃

= 𝐾0

آمددار و اطالعددات مورداسددتفاده در ایددن تحقیددق از

استفاده میشود .بدا در نظدر گدرفتن اسدتهالک سدرمایه و

سالنامههای آماری استانها از سال  1379تدا سدال 1390

کسر  5درصد از موجودی سدرمایه بدهعندوان اسدتهالک،

برای  27استان  1گرفتهشده است .الزم به ذکدر اسدت کده

موجودی سرمایه در سال  1379به قیمت جداری محاسدبه

آمار مربوی به سال  1387برای تمامی استانها ،بده دلیدل

میشود .سس

با استفاده از تعریف  Kبدهصدورت رابطده

در دسترس نبودن ،در محاسدبات لحداظ نشدده اسدت .در

𝑡𝐼+
 𝐾𝑡 = 𝐾𝑡−1و بددر اسدداس موجددودی سددرمایه در سددال
𝛿1+

ابتدا با استفاده از آمار تعداد شدالالن ،سدرمایهگدذاری و

پایه ،مقادیر موجدودی سدرمایه بدرای سدالهدای مختلدف

ارزشافدزودهی کارگدداههددای صدنعتی ده نفددر کددارکن و

قابلمحاسبه است (زرارنژاد و انصاری .)1386 ،در رابطده

بیشتر برحسک نوع فعالیت و طبقات کارکن ،به محاسبه-

فوق 𝛿 ،نشانگر نرخ استهالک سدرمایه و برابدر  5درصدد

ی بهرهوری پرداختهشده است که برای انجدام ایدن کدار

در نظر گرفتهشده است .برای محاسدبهی شداخص بهدره-

به ذخیرهی سدرمایه نیداز بدود .بدرای محاسدبهی ذخیدرهی

وری کدل عوامدل تولیدد از شداخص سدولو اسدتفادهشدده

سرمایه از آمار سرمایهگذاری سدالهدای  1379تدا 1390

اسددت .تددابع تولیددد مددوردنظر بددرای اندددازهگیددری ایددن

استفادهشده و با استفاده از روش نمایی ذخیرهی سدرمایه

شاخص ،تابع کاب د داگالس 𝛽𝐿 𝛼 𝐾𝐴 = 𝑄 اسدت کده

محاسبهشده است .در روش نمایی ،ابتددا بایدد موجدودی

در آن 𝑄 ارزش تولید 𝐾 ،سرمایه 𝐿 ،نیروی کار و 𝛼 و𝛽

سدرمایه از طریددق تخمدین تددابع نمددایی 𝑡𝜃 𝑒 𝐼𝑁𝑡 = 𝐼𝑁0

برآورد شدود .در ایدن رابطده 𝑡𝑁𝐼 متغیدر سدرمایهگدذاری
ناخددالص انجددامشددده در سددال  tو  𝐼𝑁0سددرمایهگددذاری
ناخالص انجامشدده در سدال پایده ( )1379اسدت .تبددیل

به ترتیک کش

تولید نسبت به عوامل سرمایه و نیدروی-

کار را نشان میدهد.

𝑄
𝐾𝛽𝛼𝐿+

= 𝑃𝐹𝑇

روشهددای مختلفدددی بدددرای اندددازهگیدددری تجمیدددع

 - 2علت اینکه  27استان انتخاب شده است این است که قبل از

فعالیت های اقتصدادی (صدنعت ،کشداورزی ،خددمات و

سال  1383آماری به صورت جدا برای استانهای خراسان شمالی،

 )...در یک منطقده وجدود دارد .پرکداربردترین شداخص

خراسان جنوبی و خراسان رضوی ارا ه نگردیده است ،این سه

برای اندازهگیری تخصص اقتصادی هر صنعت شداخص

استان بدلیل محدودیت اطالعات آماری در این تحقیق تحت یک

نسبت مکانی ( )LQاست .در این تحقیق نیدز از شداخص

استان (خراسان) آورده شده است .ضمن اینکه آمار و اطالعات
استان البرز نیز تنها در سال  1390موجود است و آمار این استان
با استان تهران آورده شده است و استان ایالم بدلیل اینکه آمار
کارگاههای صنعتی آن در بیشتر سالها ارا ه نشده است از 31
استان کنار رفته است.

نسبت مکانی ( )LQاستفادهشده است که صدورت کسدر
این شاخص ،تعداد کارکنان کارگاههدای صدنعت ( )iدر
استان ( )jنسدبت بده کدل تعدداد کارکندان صدنعت ( )iدر
کل کشور را نشان میدهد و مخرج کسر نشداندهنددهی

بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیتهای صنعتی بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشینآالت استانهای ایران

تعداد کل کارکنان صنایع استان ( )jنسبت به تعدداد کدل
کارکنددان کشددور اسددت کدده رابطددهی آن را مددیتددوان
بهصورت زیر نوشت:
رابطه 6
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جمالت باید درروش  GMMاین وابستگی لحداظ شدود
و سس

مدل مورد آزمون قرار گیرد.

بررسی وجود یا عددم وجدود وابسدتگی مقطعدی بدین
𝐼 𝑗 = 1, … ,

𝑗𝑖𝑋
𝑖∗𝑋
∗𝑗𝑋
∗∗𝑋

=

𝑆
𝑗𝑖𝑆

∗𝑖𝑆

جمددالت اخددالل توسددط آزمددونهددای مختلفددی ازجملدده
=

𝑆𝑗𝑖𝑄𝐿

آزمدددون اسدددتقالل مقطعدددی پسدددران ( )2004و آزمدددون
وابستگی مقطعی بروش پاگان ( )1980صورت میگیرد.

𝑗𝑖𝑋 :تعداد کارکنان صنعت  iدر منطقهی j

این که مناسکترین آزمون برای هر تحقیق کددام اسدت،

∗𝑖𝑋 :تعداد کارکنان صنعت  iدر کل کشور

بستگی به تعداد مقطعها و سریهای زمانی دارد .چنانچه

∗ 𝑗𝑋 :تعداد کارکنان کل منطقهj

تعداد سریهای زمانی از مقطدعهدا کمتدر باشدد ،آزمدون

∗∗𝑋  :تعداد کل کارکنان صنایع کل کشور

استقالل مقطعدی پسدران مناسدک اسدت و درصدورتیکده

و شدداخص تعدددداد شددالالن در سدددایر صددنایع کددده

تعداد سریهای زمانی از مقطدعهدا بیشدتر باشدد ،آزمدون

روبهروی صنعت  iقرار دارد ،بدر اسداس مقالده مدارتین و

وابسدددتگی مقطعدددی بدددهروش پاگدددان مناسدددک اسدددت

همکاران ( )2011به عنوان شاخص تنوع در این مقالده در

(پسران .)2004،در ایدن تحقیدق دورهی زمدانی  1379تدا

نظر گرفتهشده که بهصورت زیر است:

 1390بهجز سال  1387است که  11سال و تعداد مقداطع
 27استان ایران برای هر صنعت است بنابراین ،از آزمدون

)𝑢𝑟𝑏𝑡𝑆𝑍 = 𝐿𝑛(𝑋𝑡𝑍 − 𝑋𝑡𝑆𝑍 + 1

پسران استفادهشده که نتایج آزمون وابستگی مقطعی بین

𝑍𝑡𝑋 :تعداد کارکنان کل صنایع استان  zو

جمالت اخالل در جدول زیر آورده شده است.

𝑍𝑆𝑡𝑋 :تعداد کارکنان صنعت  sدر استان z

جدول  -1تایج آزمون وابستگی مقطعی

یافته های تحقیق

صنعت

مدل مورد برآورد در مقاله بهصورت:

شیمیایی

2
𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝜇 𝑎𝑖𝑡 = 𝛼𝑎𝑖𝑡−1 + 𝜎𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜖 + 𝛾𝑢𝑟𝑏𝑖𝑡 +

است که بر مبنای دادههای تلفیقی برآورد خواهد شد.

آزمون استقالل مقطعی پسران
مقدار آمارهی آزمون پسران (معناداری)Prob
1.098

ماشینآالت 19.691

0.2722
0.000

منبع :محاسبات پژوه .

تصرید مدل،

با توجده بده نتدایج ایدن جددول ،در صدنعت شدیمیایی

در این مقاله معادله فدوق توسدط روش  GMMبدرای دو

وابستگی مقطعی بین جمالت اخدالل وجدود نددارد و در

صنعت شیمیایی و ماشدینآالت در  27اسدتان ایدران طدی

صددنعت ماشددینآالت وابسددتگی مقطعددی بددین جمددالت

سالهای  1379تا  1390برآورد گردیده است.

اخالل وجود دارد.

با توجه به مباحا مطرمشده در بخ

قبل از برآورد مدل دادههدای پویدا بده روش گشدتاور

بدددرای بدددرآورد مددددل  GMMاز ندددرمافدددزار Stata

تعمیمیافته الزم است که وابستگی بدین جمدالت اخدالل

استفادهشده است که در این ندرمافدزار بدرای اطمیندان در

مورد آزمون قدرار گیدرد کده در صدورت وابسدتگی بدین

خصوص مناسک بدودن روش  GMMقدادر بده انجدام دو

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1توالی  ،2سال 1396
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آزمددون یعنددی آزمددون سددارگان و آزمددون همبسددتگی

طبدق نتدایج بدهدسدتآمدده در صدنایع شدیمیایی،

پسدددددماندهای مرتبددددددهی اول و دوم ( AR)1و (AR)2

تخصص ازنظر آماری معندادار و دارای ضدریک مثبدت

خواهیم بود .اگر وابستگی مقطعدی بدین جمدالت اخدالل

میباشد که نشاندهندهی تأثیر مثبت این متغیر بر بهدره-

وجود داشته باشدد ،بایدد ایدن وابسدتگی رفدع شدود یدا از

وری کل عوامل تولیدد اسدت و بدا افدزای

تخصدص،

مدییابدد بندابراین ،در ایدن صدنعت،

الگوریتمی استفاده شود که بدهطدور خودکدار آن را رفدع

بهرهوری افزای

نماید .بدین منظور برای برآورد مدل  GMMاز نرمافزار

نظریهی مارشال تأیید میشود و تخصص اثر مثبدت بدر

 Eviewsاسددددددتفاده مددددددیشددددددود کدددددده در ایددددددن

بهرهوری و رشد اقتصادی دارد.

نددرمافددزار بددرای اطمینددان در خصددوص مناسددک بددودن

طبق مباحا ارا هشده تجمیع فعالیتهای صنعتی از

روش  GMMو متغیرهای ابزاری انتخابشدده ،آمدارهی

طریق صرفهجوییهای ناشی از تجمیدع محلدی شددن و

آزمون هانسن گزارش میشود.
نتدددایج تخمدددین مددددل بدددرای صدددنعت شدددیمیایی در

شهرنشینی باعا افزای

بهرهوری میشدود .تجمیدع یدا

خوشدهای شددن صدنایع بده دالیلدی همچدون افدزای

اسددتانهددای ایددران طددی دورهی زمددانی 1390د د 1379در

نوآوری و پیشدرفت فندی ،افدزای

جدول ( )2آورده شده است.

انطباق بین کارگران و کارفرمایان و کاه

جدول -2تایج برآورد مدل برای صنعت شیمیایی
در استانهای ایران
متغیرها

شیمیایی

بهرهوری کل عوامل

0.7573821
)0.000(580.12

تخصص
توان دوم تخصص

تنوع
)AR(1
)AR(2
آزمون سارگان

1.034261
)0.000(16.99
- 0.0802724

میشود اما با افزای

هزینههای

بهدرهوری در صدنعت

تعداد بنگاههای یک صدنعت در

یک مکان ،اثرات ازدحام با ایجاد ترافیدک ،آلدودگی
محیطزیست و افزای

هزینههدای حمدلونقدل تدأثیری

منفی بر بهرهوری صنایع دارد .توان دوم تخصدص نیدز
به همین دلیل واردشده است و انتظار بر این است کده
یک نقطهی مداکزیمم داشدته باشدد کده چنانچده محلدی

)0.000(- 16.89

شدن از یک حدد بداالتر رفدت ،اثدر ازدحدام مدیتواندد

2.371885

منافع ناشی از تجمیدع را از بدین ببدرد و اثدر صدرفهجدویی

)0.000(15.71
- 2.9473

ناشی از محلی شدن را بر بهرهوری عوامل کاه

دهدد.

()0.0032

در جدول ( )2متغیر تدوان دوم تخصدص ازنظدر آمداری

0.66808

معنادار و دارای ضریک منفی اسدت .درواقدع مدیتدوان

()0.5041

گفت این متغیدر دارای یدک نقطدهی آسدتانه اسدت کده

26.5503
()0.8151

مقادیر ردیف اول هر متغیر ضریک متغیدر در مددل و مقدادیر
ردیف دوم مقدار آمداره  tو مقدادیر داخدل پرانتدز مقددار احتمدال
است .منبع :محاسبات پژوه .

حمدلونقدل موجدک افدزای

سدرریزهای داند ،

مقدار آستانه برای متغیدر تخصدص طبدق جددول بدهطدور
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بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیتهای صنعتی بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشینآالت استانهای ایران

تقریبی  6/44میباشد  1که اگر بهطدور متوسدط تخصدص

) AR(2در جدول ( )2گزارششده است .طبق نتایج این

محلدی شددن بهددرهوری

آزمونها ،صحت اعتبار نتایج مدلهای آزمدون شدده بدر

از  6/44بداالتر بدرود بدا افدزای
کدداه

خواهددد یافددت .متوسددط شدداخص تخصددص در

اساس روش  GMMتأیید میشود.

صنعت شیمیایی استان ها طی سدالهدای  1379تدا ،1390

نتددایج تخمددین مدددل بددرای صددنعت ماشددینآالت در

 1/15میباشد که کمتر از مقددار تقریبدی آسدتانه اسدت

اسددتانهددای ایددران طددی دورهی زمددانی 1390د د  1379در

بنابراین در این صنعت با افزای
بهرهوری افزای

محلی شدن و تخصدص

جدول  -3تایج برآورد مدل برای صنعت ماشینآالت

خواهد یافت.

متغیر تنوع نیز ازلحاظ آماری معنادار است و ضدریک
این متغیر مثبت شده پ

جدول ( )3آورده شده است.
در استانهای ایران
متغیرها

در این صدنعت فرضدیه جکدوبز

بهرهوری کل عوامل دوره قبل

مبنی بر تأثیر مثبت تنوع بر بهدرهوری تأییدد مدیشدود کده
با افزای

ماشینآالت
0.593819
)0.000(59053.08

تنوع فعالیتهدای صدنعتی ،بهدره وری افدزای

تخصص

9.454544
)0.000(656.5040

مییابد.
توان دوم تخصص

برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسک بدودن روش

- 1.91264
)0.000(- 560.080

 GMMبدددرای بدددرآورد مددددل از دو آزمدددون اسدددتفاده

تنوع

میشود -1 .آزمون سارگان که برای اثبات شدری اعتبدار

0.254495
)0.000(79.92457

تشددخیص بددی ازحددد یعنددی صددحت و اعتبددار متغیرهددای

0.199887

آزمون هانسن

ابددزاری بدده کددار مددیرود کدده فرضددیه صددفر ایددن آزمددون

مقادیر ردیف اول هر متغیر ضریک متغیر در مدل و مقادیر ردیف

نشان دهنده متغیرهای ابزاری مناسدک اسدت و  -2آزمدون

دوم مقدار آماره  tو مقادیر داخل پرانتز مقدار احتمال است.

همبستگی پسدماندهای مرتبده اول ) AR(1و مرتبده دوم

منبع :محاسبات پژوه .

طبق نتایج بدهدسدتآمدده در صدنایع ماشدینآالت،

)AR(2است که این آزمون نیدز بدرای بررسدی اعتبدار و
صحت متغیرهای ابزاری استفاده میشود .آرالندو و بوندد
( )1991بیددان مددیکننددد کدده در تخمددین  GMMبایددد
جمالت اخالل همبستگی مرتبده اول ) AR(1باشدند امدا
دارای همبسددتگی سددریالی مرتبدده دوم ) AR(2نباشددند.
فرضیه صفر آزمون همبستگی پسدماندها همبسدته نبدودن
پسددماندها اسددت .مقددادیر آزمددون سددارگان و آزمددون
همبسددتگی پسددماندهای مرتبدده اول ) AR(1و مرتبدده دوم
 - 1مقدار آستانه به طور تقریبی از فرمول

𝑏−
𝑎2

محاسبه شده است که b

ضریک تخصص و  aضریک توان دوم تخصص است.

تخصص ازنظر آماری معندادار و دارای ضدریک مثبدت
میباشد که نشاندهندهی تأثیر مثبت این متغیر بر بهدره-
وری کل عوامل تولیدد اسدت و بدا افدزای
بهرهوری افزای

تخصدص،

مییابد .زمانی کده بنگداههدای مشدابه

مجداور یکددیگر مسدتقر شدوند ،موجدک تمرکدز یدک
صنعت در یک منطقه و تخصصیتر شددن آن صدنعت
در منطقه میگردند ،در این حالت سرریزهای دان
فنّاوری در بین آنها افدزای
دان

و

مدییابدد .وجدود سدرریز

بین بنگداههدا موجدک افدزای

تولیدد مدیشدود و

اقتصاد شهری ،دوره  ،2شماره  ،1توالی  ،2سال 1396
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بهرهوری کل عوامل تولید را افرای

میدهد .همچنین

احتمال بهدست آمده بیشدتر از  0/05باشدد بده معندی ایدن

در این حالت بنگاهها برای تبادل نهاده و ستاده در بین

است که متغیرهای ابزاری درسدت انتخدابشددهاندد .بدا

خودشان ،هزینههای حملونقل کمتری را مدیپردازندد

توجه به جدول ( )3مقدار احتمدال آزمدون هانسدن کده

بنابراین در این صنعت ،نظریهی مارشال تأیید میشدود

مقداری باالتر از  0/05دارد که مشخص مدیشدود کده

و تخصص اثدر مثبدت بدر بهدرهوری و رشدد اقتصدادی

متغیرهای ابزاری بهدرستی انتخابشدهاند.

دارد .متغیر تدوان دوم تخصدص دارای ضدریک منفدی و
معنادار است .درواقع میتدوان گفدت ایدن متغیدر دارای
یک نقطهی مداکزیمم اسدت و اگدر تخصدص از یدک

تیجهگیری و پیشنهادها
تجمیدع یدا خوشدهای شددن صدنایع بده دلیدل افدزای

حددی بداالتر بدرود تدأثیر منفدی بدر بهدرهوری خواهدد

نددوآوری و پیشددرفت فنددی ،افددزای

داشت .مقدار آستانه بهطور تقریبی برای تخصص طبدق

انطبداق مهددارت بددین کددارگران و کارفرمایددان و کدداه

ضدرایک جددول  2/47اسدت و متوسدط تخصدص در
استانها  0/66محاسبهشده که عدددی کمتدر از مقددار
آستانه است .درواقع افزای

محلی شدن تا قبل از حدد

آسدتانه باعدا افدزای

بهدرهوری مدیشدود و از مقددار

آستانه به بعد با افزای

محلی شدن ،بهرهوری کداه

مییابد.
متغیدر تندوع نیدز ازلحداظ آمداری معندادار اسدت و
ضریک این متغیر مثبت شده و به معنی تأثیر مثبت تنوع
بر بهرهوری کل است .وجود صدنایع مختلدف در یدک
منطقه ،موجک انتقال سرریز دان

سددرریزهای دان د ،

هزینددههددای حمددلونقددل موجددک افددزای
صنعت میشود .از طرفی با افزای

بهددرهوری در

تعداد بنگاههای یک

صدنعت در یدک مکدان ،اثددرات ازدحدام بده دلیدل ایجدداد
ترافیددک ،آلددودگی محدیطزیسددت ،افددزای
حمل ونقدل ،افدزای

هزینددههددای

قیمدت زمدین و ...تدأثیری منفدی بدر

بهرهوری صنایع دارد.
نتددایج بددهدسددتآمددده در جدددول ( )2بددرای صددنعت
شیمی ایی به این صورت است کده متغیدر تخصدص کده از
شداخص نسدبت مکدانی بدهدسدتآمدده اسدت بدرای ایددن
صنعت ،تأثیر مثبت و معناداری بر بهدرهوری کدل عوامدل

میشود ،بسدیاری از

دارد و تددوان دوم ایددن متغیددر ازلحدداظ آمدداری معنددادار و

اقتصاددانان منطقهای معتقدند که سرریزهایی که بهطور

دارای اثر منفی بر بهدرهوری اسدت .مقددار آسدتانه متغیدر

عمده در بین صنایع اتفاق میافتد بهمراتک بیشتر از اثر

تخصص برای این صنعت بهطور تقریبدی محاسدبهشدده و

سرریزهای درون یک صنعت خاص بدر رشدد و بهدره-

با متوسط شاخص تخصدص در اسدتانهدا طدی سدالهدای

وری اثرگذار است (بیدری و شیفوروا .)2008 ،در این

 1379تا  1390مقایسده شدده اسدت کده مقددار متوسدط

صنعت فرضیهی جکوبز نیز مبنی بر تأثیر مثبت تنوع بدر

استانی از مقدار تقریبی آستانه عبدور نکدرده اسدت یعندی

بهرهوری تأیید میشود.

تخصددص دارای تددأثیر مثبددت بددر بهددرهوری عوامددل در

بددرای اطمینددان در خصددوص مناسددک بددودن روش
 GMMو متغیرهای ابزاری انتخابشده ،آمارهی آزمدون
هانسن در گزارش میشود که در این آزمون اگر مقددار

صددنعت شددیمیایی اسددت .متغیددر تنددوع نیددز ازنظددر آمدداری
معنادار و دارای اثر مثبت بر بهرهوری کل عوامل است.
نتایج بهدسدتآمدده در صدنعت ماشدینآالت کده در
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جدددول ( )3آورده شددده اسددت حدداکی از آن اسددت کدده

سدددولیوان ،آرتدددور .)1386( .مباااا دی در اقتصااااد

متغیددر تخصددص نیددز بددا بهددرهوری نیددروی کددار رابطدده U

شهری .ترجمه جعفر قادری و علدی قدادری .تهدران:

معکوس دارد بده ایدن صدورت کده تدوان اول ایدن متغیدر

انتشارات نور علم.

تأثیر مثبت و معناداری بدر بهدرهوری کدل عوامدل دارد و

شهنازی ،روم اله دهقان شبانی ،زهرا .)1391( .بررسدی

توان دوم این متغیر ازلحاظ آماری معنادار و منفی اسدت،

تددأثیر فضددای کسددکوکددار بددر رشددد اقتصددادی در

ازآنجاکه توان اول تخصص تدأثیر مثبدت بدر بهدرهوری و

کشددورهای منتخددک .فصاالنامه پژوهشاانامه

توان دوم تأثیر منفی بدر بهدرهوری دارد و مقددار متوسدط

اقتصادی.186 -161 ،42 ،

شداخص تخصددص در اسدتانهددای ایددران طدی سددالهددای

شهنازی ،روم الده ذبیحدی دان ،محمدد سدعید.)1393( .

 1379تا  1390از مقدار آستانه آن کمتر اسدت مدیتدوان

بررسی تأثیر تمرکز اقتصادی بر بهدرهوری در صدنایع

نتیجه گرفت کده تجمیدع بنگداههدای موجدود در صدنعت

کارخانددهای ایددران .فصاالنامه تحقیقااات توسااعه

ماشدینآالت در یدک مکدان موجدک افدزای

بهددرهوری

کل عوامل در این صنعت میشود .متغیر تنوع نیدز ازنظدر
آماری معنادار و دارای اثر مثبت بر بهرهوری کل عوامدل
در صنعت ماشینآالت است.
بنابراین ،بر اساس نتایج این تحقیق توسعه خوشههای
صنعتی در این دو صنعت توصیه میشود.
همچنددین پیشددنهاد مددیشددود در سددایر صددنایع چنددین
مطالعددهای صددورت گیددرد و ضددمن اینکدده در تحقیقددات
بعدی شاخصهای تندوع و تخصدص متفداوت بدا تحقیدق
حاضددر اسددتفاده شددود و تددأثیر آن را بددر بهددرهوری کددل
عوامل محاسبه شود.
منابع
دهقدان شدبانی ،زهدرا .)1392( .تدأثیر چگدالی فعالیدت
اقتصادی بدر بهدرهوری نیدروی کدار در اسدتانهدای
ایدران .فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،
.118 -93 ،55
زرار نژاد ،منصور انصاری ،الهده .)1386( .انددازهگیدری
بهرهوری سرمایه در صنایع بزرگ اسدتان خوزسدتان.
فصلنامه بررسیهای اقتصادی.26 -1 ،)4(4 ،

اقتصادی.152 -127 ،16 ،
صددباک کرمددانی ،مجیددد .)1380( .اقتصاااد منطقااهای.
تهران :انتشارات سمت.
فرهمند ،شکوفه ابوطدالبی ،میندا .)1391( .تدأثیر تندوع و
تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایدران.
مجله تحقیقات اقتصادی.63 -45 ،)3(47 .
مرکددز آمددار ایددران .)1379 -1390( .سااالنامههااای
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مککین ،فیلید  .)1393( .اقتصااد اوین شاهری و
منطقهای .ترجمه شهرام ر یسی دهکردی .همددان.
انتشارات نور علم.
معاونت برنامهریزی و اشتغال استانداری فدارس.)1391(.
بررسی و محاسبه مقادیر قیقی سری زما ی
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