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 مقدمه

طور کلی اعتقاد بر این است کهه سهریایه اانهاای اقهم یدرهی در رشاه  ر ه          به
 واه  تجربی کشورهای پیشهرتته   (Funke & Niebuhr, 2005). کن  اقتصادی ایفا یی

ش یطالعات یختله  در میینهه ر ه  اقتصهادی کشهورها در طهو  میهاا در ییهاا         
ده  که ارخ ر   اقتصادی تقط ام طریه  عوایهم یرسهوا یاانه       کشورها اشاا یی

سریایه ش ایرشی کار، قابم توضیح ابوده ش توضهیح نا تندها ام طریه  ایهن عوایهم      
عنواا یک یتغیهر الهلی در      ش شرشد سریایه ااناای بهده اتایج دقی  به دست اری

 (1385)تقوی ش یحر ی،  .های ر   الزایی است ی  
هیاتهت  دش دسته یطالعه در میینه سریایه ااناای  هلم ررتتهه اسهتک یلهی ر    

تلپس. بر اساس رهیاتت لوکاس هراان  اظریهه   -لوکاس ش دیگری رهیاتت النوا 
با ه  ش بهرای    یایه اانهاای در تهابت تولیه  یهی     ود که سر ها ترض یی ائوکالسیک

 ود که ر ه  پایه ار ام    یحصو  بیشتر بای  اداده بیشتر دا ت. هرچنین ترض یی
تلپس اقهم سهریایه    - ود. در رهیاتت النوا  اثر سرریز سریایه ااناای اا ی یی

با ه .   ااناای، باال بردا ظرتیت اتراد برای اونشری ش پذیرش تلنولوژی ج ی  یهی 
ه عبارت دیگر، سریایه ااناای تندا یهک ادهاده یعرهولی اینهت ش ینشها ابه ا  ش       ب

اونشری است. در این رابطه، سیروا کوماتس برا ه جهایزه اوبهم اقتصهاد در سها      
ههای   ههایی اسهت کهه ام نمیهایم     ، یعتق  بود سریایه ااناای اا شخته دااهم 1971

هها اشهاا    کارریری این دااهم   ه ش کارنیوختگی اتراد را برای بهیتع د به دست نی 
ده . به اعتقاد شی، سریایه ااناای ام طری  اتزایم تواا تولی  اتهراد ش ظرتیهت    یی

ههای تحقیه  ش توسهعه     های ج ی  ش رنترش تعالیت اقتصادی برای جذب تناشری
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(R&D)     داخلی، توااایی کشورها برای ح اکثر کردا یحصو  بها اسهتفاده ام هرهاا
ایم داده ش ام این راه، اقم بنزایی در ارتقای سطح کارایی تنهی  ینابت تولی  را اتز

ههای تحقیه  ش توسهعه     کن . ام ایهن دیه راه، تعالیهت    عوایم تولی  کشورها ایفا یی
ای ج یه  ش   داخلی ام طری  استفاده کارنی  ام ینابت داخلی، یعرتی کاالهای سریایه

برای ح اکثر کردا تولیه    هرچنین اتزایم ظرتیت ااتقا  تناشری، توااایی کشورها
بخشه . بهه عبهارتی، اابا هت      را اتزایم داده ش کارایی تنی کشهورها را بدبهود یهی   

 رهذاری ش در  تواا  یوجب ر   سهریت دااهم در تولیه  سهریایه     سریایه ااناای یی
 اتیجه ر   اقتصادی  ود.

ههای   بر این اساس، ارتباط سریایه ااناای ش ر   اقتصادی به یلی ام دغ غهه 
تهاثیر یثبهت    ،رذاراا تب یم   ه ش یطالعات بنهیاری  ساسی اقتصادداااا ش سیاستا

بر ر   اقتصاد را تایی  اروده است. ایا  (1)«ینطقه»سریایه ااناای در حومه کشور ش 
های اخیر،  واه  تجربی، خالف تصوری کهه ام رابطهه سهریایه اانهاای ش      در سا 

ررتته بود )ر   ینترر سریایه اانهاای،  ر   اقتصادی در اظریات اقتصادی  لم 
ر   اقتصادی پای ار را در پی دارد( را اشاا داده است. به عبهارتی، در کشهورهای   

ههای   کهه یتوسهط سها      با شجهود ایهن   1970-2010های  در حا  توسعه طی سا 
تحصیم دش برابر   ه است ایا ر   اقتصادی ایهن کشهورها کهاهم یاتتهه اسهت.      

وط به رابطه سریایه ااناای ش ر   اقتصهادی، بایه  بها دش برابهر     یطاب  اظریات یرب
ههای تحصهیالت در ایهن دشره، ر ه  اقتصهادی ایهز اتهزایم           ا یتوسهط سها   

یاتتک ایا  واه  تجربی علس نا را اشاا داده است. پس اثر تحصهیالت کجها    یی
ض را ریری یطالعاتی    که این تنهاق  رتته است؟ پاسخ به این سؤا  ینجر به  لم

برطرف کنن . برای این ینظور دش دسته یطالعه  لم ررتت. ررشهی بر یناله ع ا 
یقابهم   ریری ا هاره کرداه . در   ها ش خطای اا امه ها ش تفاشت در رشش کیفیت داده

ای ام ایهن   هها تاکیه  داراه . ارواهه     ررشهی بر دالیم اقتصهادی ایهن تفهاشت    اخیراً
احنهن ش  »(، 2014) 2«تهرس  لن ش پلهی  هاا  »(، 2008) 1«راجهرم »یطالعات  هایم  

                                                                                                                                 

1  . Rogers 

2  . Schundeln & Playforth  
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های خاص کشور یاانه    ده  شیژری ( اشاا یی2008( است. راجرم )2017) 1«هاک
 هود. در   تناد، ح  بیره بامار ش ترار یغزها یوجب ااکارنی ی سریایه اانهاای یهی  

( بهر ضهرشرت بهاماگری اجترهاعی سهریایه      2014تهرس )  که  اا لن ش پلی  حالی
اثهر یثبهت قابهم    ااه  کهه    ( یطهر  ارهوده  2017احنن ش هاک )ااناای تاکی  دارد. 

توسهعه عبهور    ما ای نسهتااه که اقتصهاد ام سهطح     توجدی ام تحصیم تندا پس ام نا
سهطح  بهه  اقتصهاد  الما اسهت  کهه   کننه   است ال  ییها  نا یاب .تواا  تحق   کن ، یی یی

 را ثرؤلهورت یه   اانهاای بهه  شری ام سریایه  تا توااایی بدره دست یاب یشخصی ام توسعه 

 دست نشرد. به
توسهعه بهر اثررهذاری    سهطح   ای تاثیر نستااه بر این اساس، در پژشهم حاضر

ایراا یورد بررسی قرار ررتتهه   ای نستااهای اقتصاد در  سریایه ااناای بر ر   ینطقه
ثیر سهریایه اانهاای بهر ر ه      نیها تها  ش سعی   ه به این سؤا  پاسخ داده  ود که 

برای ایهن  ایراا به سطح توسعه یاتتگی بنتگی دارد؟  ای نستااهی اقتصاد در ا ینطقه
 3«هاانهن »کهه توسهط    2«(PTR)ههای پااهم    در داده ای نسهتااه رررسیوا »ینظور ام 

در ادایهه  .    ه  های غیرپویا توسعه یاتته است، اسهتفاده خواهه   ( برای پاام1999)
 هود ش یهرشری بهر یطالعهات تجربهی       پژشهم ابت ا یباای اظری پژشهم ارائه یی
، بهر  ینتخب جداا خواهیم دا ت. سپسااجاا   ه در ایراا ش برخی ام کشورهای 

اساس یباای ش پیشینه یذکور، ی   پژشهم یعرتی  ه ه ش جدهت پاسهخگویی بهه     
 هود ش در   پرسم اللی پژشهم، ی   یذکور برامش   ه ش اتایج نا تحلیهم یهی  

 نداداتی ارائه خواه    .ادایت با توجه به اتایج، پیش

 نظری و پیشینه پژوهش مبانی. 1

 مبانی نظری .1-1

عنواا یک جریهاا الهلی در ادبیهات اقتصهادی بهه       پذیرش عایم سریایه ااناای به
که اقتصادداااا تالش کرداه      ودک یعنی میاای یربوط یی ییالدی 1960اشایم دهه 

                                                                                                                                 

1  . Ahsan & Haque 

2  . panel threshold regression 

3  . Hansan 
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اقتصادی که ب شا توضهیح بهاقی   ای ام ر    ای برای بخم عر ه کنن ه توضیح قاات
 رابطهه  به که داانت تردی اشلین را 1«اسریت نداا» بتواا یاا ه بود، ارائه دهن .  ای 

 شقت لرف با ارر تردی شی است. به اظر کرده نیومش توجه با شری بدره ش ا تغا 

 با  ود، خود تخصص ش یدارت با سامرار یتناسب ش  غم شارد ش ببین  نیومش میاد

 بحث میاا یرشر به (Bowman, 1986: 74). است قیرت رراا یا ین یک ام تر ارمش

 ش (1920) 3«یار ها  »(، 1909) 2«تیشهر » یطالعهات  با ااناای سریایه یفدوا دریورد
 در تجربهی  کهار  رواهه  هیچ 1935 سا  1935سا   تا حا  این با   ک تر دقی  سایرین

( در چهارچوب یهک یطالعهه    1935) 4«شالهم » کهه  این تا اگرتتک لورت میینه این
 اتیجه این به ش کرد تحلیم ش تجزیه را« کار رتته در ااناا  سریایه به»تجربی، یفدوا 

 یک  ود یی ااناا بد ا ت ش پرشرش ش نیومش که لرف هایی تراا هزینه که رسی 

 را اانهاای  سهریایه  ای یقالهه  در 5« هولتز »، 1959 سها   است. در رذاری سریایه او 

 سها   تها  داانهت.  1959تها   1929ههای   سا  در اقتصادی ر   سریت یعرای جواب
 6«داینهوا »رذ ته خود را تلریهم کهرد. در هرهین سها ،      های بحث ،  ولتز1962

 ش یدهارت  توسهعه  ش الهال   ( در یقاله خود اشاا داد که نیومش ام طریه  1962)
 تهالش  در کنه . شی  کرهک یهی   اقتصادی ر   به ااناای ایرشی تولی ی های ظرتیت

 ایهن  بهه  1960تها   1910ههای   سها   طی یتح ه ایاالت اقتصادی ر   تولی  برای

 را ام طری  ها تواا نا شجود دارد که اری« یاا ه عوایم باقی»تع ادی  که رسی  اتیجه

یااه ه   بهاقی  عایهم  به یحققاا توجه بع  به نا داد. ام توضیح ر   استاا ارد الگوهای
 نا در نیهومش  اقم تعیین ش یاا ه باقی عایم تجزیه برای را خود ش تالش    جلب

 (33: 1380یوسی،  ماده ش )ااتظاری .کردا  یتررکز
ههای ایهرشی    شیژرهی  ش ها ها، یدارت ها، تخصص ااناای  ایم نیومش سریایه

                                                                                                                                 

1  . Adam Smith 

2  . Fisher 

3  . Marshal 

4  . Walsch 

5  . Schultz 

6  . Denison 
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 اجتراعی ش  خصی، اقتصادی های یوتقیت به یابی نساا دست است که یوجب کار

 سهریایه  اقهم  ررتتهه،  لهورت  یطالعات با ایرشمه (Ployhart et al, 2014).  ود یی

 ,Stokey, 1991; Lucas).است   ه تایی  اقتصادی ر   یدم ینبت یک عنواا  به ااناای

 طریه   ام اانهاای،  سهریایه  در رهذاری  سهریایه  که اا  دریاتته بنیاری یحققاا (1988

 تهاثیر  تحهت  را شری بدهره  طور یعناداری به نا، ااتشار ش تلنولوژیلی تغییرات ایجاد

 ده . یی قرار
 ش دااهم  کهه  استوارا  ترض این اقتصادی بر ر   ش ااناای سریایه های تئوری

 اتهزایم  را شری ینهتقیم بدهره   طهور   بهه  اانهاای  سریایه در   ه ادادینه های یدارت

 ههای  ظرتیهت  اتهزایم  باعهث  طریه   ام ایهن  ش (Becker, 1962; Schultz, 1961)داده

  (Nelson & Phelps, 1966: 7).  ود یی ج ی  های تلنولوژی جذب برای اقتصادی
در یطالعات اخیر ایز ارتباط توسعه اقتصادی ش سهریایه اانهاای یهورد توجهه     

تندها پهس ام    سریایه اانهاای اثر یثبت قابم توجدی ام قرار ررتته ش یطر    ه که 
 یابه  توااه  تحقه     کنه ، یهی   توسهعه عبهور یهی    مایشخصی که اقتصاد ام سطح  نا

(Ahsan & Haque, 2017)  ام ترنینه    ش  نسهتااه ش ام این سطح یشخص تحت عنواا
ای یهک تغییهر    ای یاد   ه اسهت. اثهر نسهتااه    عبور ام نستااه تحت عنواا اثر نستااه

ای است که بیشتر پهس ام عبهور ااه کی ام حه  یتغیهر       اارداای ش اساسی در پ ی ه
تعری  یتغیر توسعه به عنواا یتغیهر نسهتااه   ده . در این یطالعات با  نستااه رخ یی

)به علت ایجاد تغییر اارداای در اثررهذاری سهریایه اانهاای در حه  یشخصهی ام      
ای توسهعه   توسعه( چگواگی اثررذاری سریایه ااناای پس ام عبور ام حه  نسهتااه  

تندها پهس ام    سریایه ااناایاثر یثبت قابم توجدی ام بررسی   ه ش یطر    ه که 
. بهه  دیحقه   هو  توااه    کنه ، یهی   توسعه عبور ییای  نستااهه اقتصاد ام سطح ک  نا

عبارتی، ارر نیومش ش پرشرش به دلیهم یؤسنهات نیوم هی ضهعی  بهه سهریایه       
در اقتصاد، بهه اسهتفاده یوله      (2)«کارایی ادادی»ااناای تب یم اشود ش به دلیم ع ا 

 هایاا ککهر اسهت کهه      .ارس ، تاثیر یثبت سریایه ااناای یرلن است ظاهر اشهود 
ههای توسهعه اقتصهادی بهوده ش بها       کیفیت نیومش ش کارایی ادادی هر دش ام یؤلفه

سهطح  بهه  اقتصهاد  الما است رش،  یابن . ام این اتزایم سطح توسعه اقتصادی بدبود یی
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ش ام این طریه ،  ام سریایه ااناای  یؤثر شری تا توااایی بدره دست یاب یشخصی ام توسعه 

 دست نشرد.  به را ر   اقتصادی

ااه  کهه    ای تاییه  ارهوده   ی اقتصاد  دری ش ینطقهه  یطالعات یختل  در حومه
که بر ر   اقتصهاد کشهورها دارد، در تعیهین ر ه       سریایه ااناای عالشه بر تاثیری

یناط  ایز تاثیررذار بوده ش عایلی یدم در تعیهین ر ه  اقتصهاد ینهاط  بهه  هرار       
اای ش ر   ش توسعه اقتصهاد یلهی بها رابطهه سهریایه      رشد. رابطه بین سریایه اان یی

ای یلناا اینهت ش ایهن، بهه دلیهم دش اثهر یجهزای        ااناای ش ر   ش توسعه ینطقه
سریایه ااناای بر یناط  استک اثر اخنهت نا اسهت کهه سهریایه اانهاای در یهک       

رواهه  رهذارد )هر  شری کهم اثهر یهی    ینطقه هراان  اقم نا در اقتصاد یلی بر بدهره 
بخشه    های ایرشی ااناای را ارتقا یهی  رذاری در نیومش ام یک سو، قابلیت هسریای

ش ام سوی دیگر، ایرشی کار را برای اسهتفاده بدتهر ام تنهاشری ج یه  تولیه  یدیها       
کنه (   سامد ش به این ترتیب راه ر   ش توسعه اقتصادی را برای یناط  هروار یی یی

صاد یلی بهوده، نا اسهت کهه سهریایه     بر خالف اقم نا در اقت ش اثر دشا که کایالً
تواا  به بامتخصیص ینابت ینجر  ود )درجه بهام بهودا ش    ااناای در یک ینطقه یی

تحرک ایرشی کهار در ینطقهه انهبت بهه کشهور بیشهتر اسهت( )دهقهاا  هباای ش          
میرا ( که تعایم بین این دش اثر بنتگی به سطح توسعه ینطقه دارد. 1395هرلاراا، 

بهرداری   اقتصاد ینطقه به سطح یشخصی ام توسعه دست یاب  توااایی بدرهکه  میاای 
ش ایلاا یدهاجرت  های ج ی  را دارد  ام سریایه ااناای در جدت استفاده ام تناشری

 یاب . ایرشی کار کاهم یی
ینظور اشاا دادا تاثیر یتفاشت سریایه اانهاای بهر ر ه  اقتصهادی      در ادایه به

( استفاده  ه ه  1996( ش نکریادیس )1990) 1«یس ش درامانکریاد»ای، ام ی    ینطقه
ای اسهت. در ههر دشره    دش دشره« OLG»ههای هرپو هاای    است. که یک ی   انهم 

𝑡 ∈ {0,1,2, . . . ای  ، اابا هت سهریایه  1یک انم ج ی  یتول    ه اسهت. در دشره   {
 ر است:است که به لورت یعادله می ℎ1,𝑡ای برابر با سریایه ااناای  اقتصاد ینطقه

ℎ1,𝑡 = ℎ2,𝑡−1                        (1) 

                                                                                                                                 

1  . Azariadis and Drazen  
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tسریایه ااناای دشره دشا یک ترد یتول    ه در دشره  ℎ2,𝑡−1که در نا  − است.  1
، سریایه ااناای اابا ته   ه توسط انم قبلهی را  1به عبارت دیگر، عایم در دشره 

𝑡در دشره  − سهریایه   هود کهه یحه شدیت اابا هت      برد. تهرض یهی   به ارث یی 1
 ااناای در دشره دشا ایز برابر است با:

ℎ2,𝑡 = {1 + δ(𝑢𝑡−1)𝑢𝜃}ℎ1,𝑡         (2) 

> θشری با  لم یقعر ش  یک تابت بدره δ(𝑢𝑡−1)که در نا،  شری  بدره 𝛿است ش  1
یؤسنات نیوم ی در تولی  سهریایه اانهاای اضهاتی اسهت کهه تهابعی ام عوایهم        

کنهری ام میهاا اختصهاص یاتتهه بهه       𝑢𝑡−1 یختل  ام جرله سطح توسعه است ش
tتشلیم سریایه ااناای در دشره  − دهه    ( اشاا یی2است. پایه ش اساس یعادله ) 1

نشراه  تحهت    ای که در نا سریایه ااناای، نیومش ش یدارت را به دسهت یهی    یوه
 تاثیر تعایم با عوایم دیگر ام جرله سطح توسعه ینطقه است. 

عنهواا یثها     ثابت ش داده  ه ه اسهت، بهه    𝛿که  کنیم ابت ا حالتی را بررسی یی
δ(𝑢𝑡−1) ≡ 𝛿 با  . بر این اساس، یق ار بدینه اابا ت سریایه اانهاای ام ینهاله    یی
 یابی است    میر قابم دست

max
𝑢

(1 − 𝑢)ℎ1,𝑡 + ρℎ2,𝑡                                               (3) 

یک یق ار یثبت ام ترجیح میاای است. این تابت با توجه به یح شدیت  𝜌که در نا 
  ود. کیم ح اکثر یی

ℎ2,𝑡 = (1 + δ𝑢𝜃)ℎ1,𝑡                                                   (4) 

حم این یناله، میاا بدینه اختصاص یاتته به تشلیم سریایه اانهاای را بهه دسهت    
 ده . یی

𝑢∗ = (𝜌𝛿𝜃)
1

1−𝜃                                                       (5) 

 ش رشا  ارخ ر   برابر است با:
𝑔∗ =

ℎ2,𝑡

ℎ2,𝑡−1

= 1 + δ(𝜌𝛿𝜃)
𝜃

1−𝜃                             (6) 

( ش ام 𝛿شری اابا ت سریایه اانهاای )  توجه دا ته با ی  که ارخ ر   تابعی ام بدره
جا که ترض   ه یق ار نا ثابت است بنابراین در هرهه ینهاط  یلنهاا ش اهرخ      نا

 ر   اقتصادی در هره یناط  یلناا است.  
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شری اابا هت سهریایه کهه تهابعی ام سهطح توسهعه        حا  ترض کنیم که بدهره 
 یتفاشت ش به لورت میر با  :

δ(𝑢𝑡−1) = {
𝛿1     𝑖𝑓 𝑢𝑡−1 ≤ 𝑢∗

𝛿2     𝑖𝑓 𝑢0𝑡−1 > 𝑢∗                (7) 

u (0سطح نستااه  ∗𝑢که در نا  < 𝑢∗ < 𝛿1ش  (1  < 𝛿2  است. نکریادیس ش دراما
ههای   (، تع ادی ام تعاد 7( اشاا دادا  که در یعادله )1996( ش نکریادیس )1990)

قبلهی در   شجود دا ته با  . اشلین تعاد  جایی است که انمتواا   یحلی پای ار یی
رذاری الرده )به دلیهم سهطح توسهعه پهایین      امه کاتی سریایهسریایه ااناای به اا 
δ(𝑢𝑡−1)ینطقه( ش بنابراین  ≡ 𝛿1      انم تعلهی ییهزاا پهایین سهریایه اانهاای را در ،

دهن  کهه سهریایه اانهاای     کن . پس ام نا، اتراد ترجیح یی جواااا خود دریاتت یی
u1کرتری را در طو  ما ری خود اابا ته کنن  ) < 𝑢∗ بهه اهرخ ر ه      (، که ینجهر

  ود: پای ار اقتصادی میر یی
𝑔1

∗ = 1 + 𝛿1(𝜌𝜃𝛿1)
𝜃

1−𝜃                           (8) 

که در این لورت یک سطح پایین تولی  ااخالص داخلی سرااه در اتیجهه اتهزایم   
سریایه ااناای یرلن است اتفاق بیاتت  که این به دلیم پایین بهودا سهطح توسهعه    

تواا  رخ دهه .   ت. ام سوی دیگر، یک تعاد  با ر   باال ییینطقه در دشره قبم اس
δ(𝑢𝑡−1)میاای که  ≡ 𝛿2 شری در تب یم نیومش بهه سهریایه اانهاای     است. که بدره

باال است که یوجب یی  ود ایرشی کار سطح باالیی ام سهریایه اانهاای سهرااه را    
u2)کنن   جرت یی > 𝑢∗) ود: که ینجر به ارخ ر   پای ار میر یی  

𝑔2
∗ = 1 + 𝛿2(𝜌𝜃𝛿2)

𝜃
1−𝜃                              (9) 

𝑔)که 
2

∗ > 𝑔
1

 است. (∗
( اشاا یی دهه  کهه تاثیررهذاری سهریایه اانهاای بهر ر ه         9( ش )8یعادله )

شری  شری در تولی  سریایه ااناای دارد که این بدهره  اقتصادی ینطقه بنتگی به بدره
 تابعی ام سطح توسعه ینطقه است.  

 پیشینه پژوهش. 1-2

ده  تاکنوا یطالعات یتعه دی در میینهه بررسهی تهاثیر سهریایه       ها اشاا یی بررسی
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ههای یتفهاشتی ااجهاا  ه ه کهه بهرای        ها ش تلنیهک  ااناای بر ر   اقتصاد به رشش
ترین یطالعات خارجی ش داخلی که به بررسی سریایه اانهاای   رعایت اختصار، یدم

  ود. ا ، ارائه ییا ای اقتصاد پرداخته بر ر   ینطقه
سهریایه اانهاای:    ای نسهتااه اثهرات  »( پژشهشی با عنواا 2017احنن ش هاک )

پویا برای بررسی اثهرات   ای نستااهبا استفاده ام یک ی   « نیومش ش ر   اقتصادی
ایشاا در این پهژشهم بها    اا . سریایه ااناای بر ر   اقتصادی ارائه اروده ای نستااه

دهنه  کهه یتوسهط     که یطالعات ر   تجربی اغلب اشاا یهی ا اره به این یوضو  
های تحصیم با ر   اقتصادی ارتباط ا ارد ش حتهی در برخهی ام یهوارد تهاثیر      سا 

دهن  که اثر یثبت قابهم   ینفی سریایه ااناای بر ر   اقتصادی یطر    ه، اشاا یی
عبهور   توسهعه  ای نسهتااه که اقتصهاد ام سهطح    توجدی ام تحصیالت تندا پس ام نا

کهه    یبه عبارت دیگر، اابا ت سریایه ااناای، تا میهاا  تواا  تحق  یاب . کن ، یی یی
تواا  اقم یوله  خهود را در تراینه      اقتصاد ام سطح نستااه توسعه خارج  ود اری

 ر   ارایاا کن .
رهذاری   سریایه ای نستااهاثر »( پژشهشی با عنواا 2011) 1«جیااگ ش هرلاراا»

با اسهتفاده  « در سطح باال بر  لاف درنی ی  دری ش رشستایی چینسریایه ااناای 
با هه ف   1988 -2007های  استاا چین طی سا  28های تابلویی یربوط به  ام داده

رذاری در سطح باالیی ام سریایه اانهاای، بها اسهتفاده ام     رش ن کردا تاثیر سریایه
شستایی در چین، ارائهه  عنواا اراین ه، در  لاف درنی   دری ش ر  نیومش عالی به

اا . اتایج پژشهم ایشهاا حهاکی ام نا اسهت کهه  هلاف درنیه   هدری ش         اروده
رذاری سریایه ااناای در سهطح بهاال دارای یهک رابطهه      رشستایی یربوط به سریایه

  لم با سطح توسعه اقتصادی است. Uیعلوس 
سهریایه   ای نسهتااه اثهرات  »( در پژشهشی با عنهواا  2006) 2«لوپز ش هرلاراا»

بهه بررسهی   « شری:  واه  یناط  اسهپاایایی  بدره-ااناای در رشابط ر   بین الرللی
شری در ینهاط  اسهپاایا در  هرایط بهام      سریایه ااناای با بدهره  ای نستااهارتباط نثار 

                                                                                                                                 

1  . Jiang et al 

2  . López et al 
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دارهالس ش  -ام تابت تولی  کهاب  ها ناپرداختن .  1980-2000بودا اقتصاد در دشره 
وایم ام  اخص دیویژیا استفاده کردا . در این یطالعه شری کم ع برای یحاسبه بدره

ریری سریایه ااناای ام انبت  اغالا یقطت یتوسهطه ش عهالی بهه کهم      برای اا امه
را بر اسهاس   ای نستااههم، یک سری یقادیر ش اغالا استفاده   ه است. اتایج پژ

اناای ام حه شد  که هر اا امه سریایه ا  طوری  ده  به سطو  سریایه ااناای ارائه یی
شری  ( باالتر با  ، یناتت حالم ام بام بودا اقتصاد بر بدهره ای نستااهیعینی )ح شد 

توااه  تهاثیرات    به یراتب بیشتر است. به عبارت دیگر، بام بودا اقتصاد میهاای یهی  
 شری دا ته با   که سریایه ااناای الما شجود دا ته با  . بنزایی بر بدره

ش اقتصهاد   ای نسهتااه اثهرات  »( در پژشهشی با عنهواا  2005) 1«توالا ش اایبور»
به بررسی عوایم تاثیررذار بر ر   اقتصادی « ای:  واه  ر   ام نلراا غربی ینطقه

های هرپهوش اابا هت    یناط  نلراا پرداختن . ایشاا برای این ینظور یک ی   انم
ای برای غهرب نلرهاا    های ینطقه با استفاده ام داده ای نستااهسریایه ااناای با اثرات 

ده  که بین ر   درنی  ش سهریایه   یطالعه کردا . اتایج برنشردهای نستااه اشاا یی
ای یشهخص  ه ه بها     ای شجهود اه ارد. تراینه  ر ه  ینطقهه      ی ساده ااناای رابطه

های ر   یتفاشت ا اره دارد. بنهابراین، اسهتفاده ام یه       ها، به شجود تعاد  نستااه
ده  که این ی   یرلن است به توضیح الگوههای   غربی، اشاا یینستااه در نلراا 

 ر   ینطقه کرک کن .
تحلیههم تههاثیر »( در پژشهشههی بهها عنههواا 1396دهقههاا  ههباای ش  ههدنامی )

بهه بررسهی   « ی ااناای بر ر ه  اقتصهادی در ایهراا    سرریزهای بین استاای سریایه
 ای نسهتااه اقتصهادی   ی ااناای بهر ر ه    اثرات ینتقیم ش سرریزهای تضایی سریایه

ی ااناای تاثیر ینهتقیم   ایراا پرداختن . اتایج پژشهم حاکی ام نا است که سریایه
ی اانهاای یهک    یثبت ش یعناداری بر ر   اقتصادی هر استاا دارد. هرچنین سریایه

دا ته، به ایهن یعنهی کهه بها اتهزایم       ها اااستاا اثر سرریز یثبت بر ر   سایر است
اتهزایم   هها  ااطور یتوسط ر   اقتصادی سهایر اسهت   هر استاا، بهی ااناای  سریایه

 یاتته است.

                                                                                                                                 

1  . Funke & Niebuhr  
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تاثیر ترکیهب سهریایه   »( در پژشهشی با عنواا 1395دهقاا  باای ش هرلاراا )
بهه  « های تابلویی پویای تضهایی  ای اقتصاد ایراا: رشیلرد داده ااناای بر ر   ینطقه

ایهراا طهی دشره    ای نستااهدی در بررسی تاثیر ترکیب سریایه ااناای بر ر   اقتصا
پرداختن . اتهایج ایهن پهژشهم حهاکی ام نا اسهت کهه یتغیهر         1380-1390میاای 

های تحصیم دااشگاه ش قبم ام دااشگاه، دارای اثهر یثبهت ش بهه لحها       یتوسط سا 
 نیاری یعنادار بر ر   اقتصادی است.

سهریایه اانهاای   بررسی تاثیر »( در پژشهشی با عنواا 1392نقایی ش هرلاراا )
ههای تهابلویی طهی دشره     بها اسهتفاده ام داده  « ایهراا  ای نسهتااه بر ر   اقتصادی در 

رابطه ییاا سریایه ااناای ش ر   اقتصادی ش ایز تاثیر سریایه اانهاای   1387-1379
دهه  کهه نیها     ا  پاسهخ یهی  ؤرا بررسی اروده ش به این س ها اابر ر   اقتصادی است
کنه ؟ اتهایج پهژشهم اشهاا      ر   اقتصهادی را تهراهم یهی    ها اار   علری در است

دا هته   هها  ااده  که  اخص سریایه ااناای تاثیر یثبتی بر ر ه  اقتصهادی اسهت    یی
توسهعه یاتتهه بیشهتر ام     ای نستااهاست. البته، تاثیر سریایه ااناای بر ر   اقتصادی 

شجهود دارد،   اهه  ااای را که ییاا اسهت  بوده ش بخشی ام  لاف توسعه ها اادیگر است
 توضیح داد. ها ناتواا بر اساس  لاف یوجود در  اخص سریایه ااناای  یی

ثیررهذاری  توسعه اقتصادی بر تا ای نستااهپژشهم حاضر، بررسی اثر اونشری 
بها   هود   اسهت ش سهعی یهی    (3)استاا ایهراا  28سریایه ااناای بر ر   اقتصادی در 

ای اقتصهاد در   اانهاای بهر ر ه  ینطقهه    ثیر سریایه تا ،های یذکور پژشهمپیرشی ام 
 ارمیابی  ود. 1394تا  1380های  سطو  یختل  توسعه برای سا 

 شناسی پژوهش روش .2

(، به دابها  پاسهخ بهه    1999) 1«هاانن»ی ارائه   ه توسط ا اهارشش رررسیوا نست
ی یشهاه ات   طهور یلنواخهت ام هرهه     ا  است که نیا توابت رررسیوای بهه ؤاین س

در یک یه   رررسهیوا    های یجزا  لنته  وا ؟ تواا  به ررشه کن  یا یی عبور یی
تواا بر حنب ارمش یک یتغیر یشهاه ه   هر یک ام یشاه ات را یی ای نستااهپاام 

در این ی   رررسیوا  (Hansen, 1999) .بن ی ارود دسته ای نستااه  ه به ااا یتغیر 
                                                                                                                                 

1  . Hansen 
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یشهاه ه بهه اهاا یتغیهر نسهتااه بهه       با توجه به یک یتغیر قابم  ها اادر هر میاا است
 وا . در ایهن اهو  رررسهیوا، یلهاایزا      های یلناا تقنیم یی هایی با کشم ررشه

 هود کهه در ههر میهاا ارهر یتغیهر        های ح ی چنین تعریه  یهی   ااتقا  بین رژیم
یشاه ه   ه برای یک سا  یشخص کرتر ام یک یق ار یعین یوسوا بهه   ای نستااه

 هود کهه بها     ابطه یتغیرها با ی   )یا رژیم( خالی تعری  ییپارایتر نستااه با   ر
ی   یورد استفاده در میاای که یتغیر نستااه بزررتر ام پارایتر نستااه است یتفهاشت  

 نستااه به ترا میر است: دش ح  خواه  بود. ی   با
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽0𝑥𝑖𝑡𝐼(𝑞𝑖𝑡 < 𝛾1) + 𝛽1𝑥𝑖𝑡𝐼(𝛾1 ≤ 𝑞𝑖𝑡 < 𝛾2) + 𝛽2𝑥𝑖𝑡𝐼(𝑞𝑖𝑡 ≥ 𝛾2)휀𝑖𝑡        (1) 

یهک بهردار    𝑥𝑖𝑡پهارایتر نسهتااه،    𝛾یتغیهر نسهتااه،    𝑞𝑖𝑡یتغیر شابنهته،   𝑦𝑖𝑡ه در نا ک
𝐼(𝑞𝑖𝑡یک تومیت اریا  ش  휀𝑖𝑡رررسیوا،  , 𝛾)  .ارهر  بهر ایهن اسهاس    تابت ااتقا  است

𝑦}به لورت  تابلویی یتواماهای  داده
𝑖𝑡

 , 𝑞
𝑖𝑡

 , 𝑥𝑖𝑡: 1 ≤ i < n , 1 ≤ t < t}    با هن
ترا ساختاری ایهن  ، ارایااگر میاا است  tدهن ه یقاطت ش اا یس  اشاا  iکه اا یس

 با  : ی   به لورت میر یی

𝑦𝑖𝑡 = {

𝛼𝑖 + 𝛽0𝑥𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡          𝑖𝑓  𝑞𝑖𝑡 < 𝛾1

𝛼𝑖 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡   𝑖𝑓  𝛾1 ≤ 𝑞_𝑖𝑡 < 𝛾2

𝛼𝑖 + 𝛽0𝑥𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡         𝑖𝑓  𝑞𝑖𝑡 ≥ 𝛾2 
 (2) 

کرتهر یها بیشهتر ام     qit ر نستااهاینله یتغیّ یتناسب بایشاه ات ر اساس این ی  ، ب
هها توسهط تفهاشت     یه    وا . این  تقنیم یی ی   سهبا  ، به  ی ییا اهانست یقادیر
  وا . یشخص یی β2ش  β1ش  β0های رررسیوا   یب

 و متغیرهای پژوهش معرفی مدل. 2-1

سریایه ااناای بر ر   اقتصادی در سهطو  یختله    تررکز این یقاله بررسی تاثیر 
های جغراتیایی اقتصهادی   توسعه است. برای بررسی این یوضو  ام چارچوب ی  

ها سریایه ااناای ش تیزیلی بهرای ر ه     استقاده   ه است که در این ی   (4)ج ی 
 & Baldwin & Martin, 2004; Baldwin, 1999; Baldwin & Martin)یدهم هنهتن    

(Ottaviano, 2001; Minerva & Ottaviano, 2009    ههای حرهم ش اقهم ش     ش هزینهه
تررکز تعالیت های لنعتی یحرک الهلی ر ه  اقتصهاد ینطقهه در ایهن یه   هها        

در این پهژشهم ام یه   میهر     بنابراین  (Harris, 2011; Fujita & Mori, 2005)است
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 استفاده   ه است.  
𝐿𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽0𝐿ℎ𝑖𝑡𝐼(𝐿𝑘𝑖𝑡 < 𝛾1)   + 𝛽1𝐿ℎ𝑖𝑡𝐼(𝛾1 ≤ 𝐿𝑘𝑖𝑡 < 𝛾2) + 𝛽2𝐿ℎ𝑖𝑡𝐼(𝐿𝑘𝑖𝑡 ≥ 𝛾2)+𝛽3𝐿𝑘𝑖𝑡

+ 𝛽4𝐿𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝑎𝑔𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡                     (3) 

 𝑡  ،𝐿ℎ𝑖𝑡در میهاا   𝑖لگاریتم تولی  ااخالص داخلی شاقعی سهرااه ینطقهه    𝐿𝑔𝑑𝑝𝑖𝑡که
لگهاریتم کخیهره سهریایه تیزیلهی      𝑡  ،𝐿𝑘𝑖𝑡در میاا  𝑖ه اابا ت سریایه ااناای ینطق

در  𝑖ینطقه  لگاریتم میرساخت حرم ش اقم 𝑡 ،𝐿𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡در میاا  𝑖شاقعی سرااه ینطقه 
.  𝑡در میههاا  𝑖لگههاریتم انههبت تررکههز تعالیههت لههنعتی ینطقههه   𝑡 ،𝐿𝑎𝑔𝑖𝑡میههاا 
.)𝐼هرچنین دهن ه یه   یشهخص  ه ه توسهط یتغیهر نسهتااه         اخص اشااتابت  (

، لگاریتم (2017احنن ش هاک )توسعه اقتصادی است که در این یقاله به تبعیت ام 
کخیره سریایه شاقعی سرااه به عنواا  اخص توسعه اقتصادی در اظر ررتتهه  ه ه   

 .است

 های آماری برای برآورد الگو منابع داده .2-2

 1394تها   1380های  ااخالص داخلی سرااه استاای سا در این پژشهم، نیار تولی  
ی نیاری استاای ارائه   ه توسهط یرکهز    ای ش سالنایه های ینطقه ام رزارش حناب

نیار استخراج   ه ش با استفاده ام  اخص قیرت استاای یطر    ه توسهط بااهک   
 یرکزی شاقعی   ه است.

هها کهه    لنایه نیهاری اسهتاا  نیار ش اطالعات یتغیر اابا ت سریایه ااناای ام سا
توسط یرکز نیار ایراا ینتشر   ه، استخراج   ه است. برای یحاسبه این یتغیر در 

هههای تحصههیم ایههرشی کههار )سههوادنیومی ش  هههر اسههتاا ام ضههرب یتوسههط سهها 
دااشگاهی ش عهالی( در تعه اد ایهرشی     بزررناالا، ابت ایی، راهنرایی، یتوسطه، پیم

های تحصیم اترادی  است. در این پژشهم، یتوسط سا کار هر استاا استفاده   ه 
سها ،   5سا ، ی رک سطح ابت ایی  3اا   که نیومش سوادنیومی ش بزررناالا دی ه

سها  ش   12دااشهگاهی   سا ، سطح پهیم  11سا ، سطح یتوسطه  8سطح راهنرایی 
سها  در اظهر ررتتهه  ه ه اسهت. سهپس        5/15ایرشی کار با ی رک نیومش عالی 

 10سطح تحصیلی در درله  اتهراد  هاغم بهاالی      6های تحصیم این  یتوسط سا 
سا  که نا ی رک تحصیلی را دارا  ضرب   ه ش در ادایت این ارقاا بها یله یگر   

 (18: 1395)دهقاا  باای ش هرلاراا،  (5)اا . جرت   ه
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نیار یربوط به کخیره سریایه تیزیلی هر استاا ایز ام سهالنایه نیهاری اسهتاای    
توسط یرکز نیار ش  اخص قیرهت اسهتاای یطهر   ه ه توسهط بااهک       ارائه   ه 

هها   یرکزی استخراج   ه است. برای این ینظور، یجرو  تندیالت پرداختی بااهک 
ههای   ههای عررااهی دشلهت )ترلهک دارایهی      ش ییهزاا هزینهه   (6)به بخم غیردشلتهی 

 ه ه اسهت.   رذاری سالیااه در هر استاا در اظر ررتته  عنواا سریایه  ای(، به سریایه
کهارریری رشش    رذاری سالیااه هر استاا ش بهه  سپس با استفاده ام اطالعات سریایه

ارایی، کخیره سریایه تیزیلی یحاسبه   ه است. تابت ارایی برای ایهن ینظهور بهه    
𝐼𝑁𝑡لورت  = 𝐼𝑁0𝑒𝜆𝑡  است که در نا𝐼𝑁𝑡  رهذاری ااخهالص ااجهاا     یتغیر سهریایه

( 1380رذاری ااخهالص ااجهاا  ه ه در سها  پایهه )      ایهسری 𝐼𝑁0ش  𝑡  ه در سا  
𝐿𝑛(𝐼𝑁𝑡)با   که با تب یم لگاریتری نا به لورت  یی = 𝐿𝑛(𝐼𝑁0) + 𝜆𝑡   ش تخرهین

( در یعادله بهه دسهت نیه ه اسهت.     𝜆ضریب یتغیر رشا  میاای ) OLSنا به رشش 
.𝐾سپس با استفاده ام رابطه  =

𝐼𝑁.

𝜆
احتنهاب  ، ب شا 1380یوجودی سریایه در سا   

عنهواا    درل  ام یوجهودی سهریایه بهه    5استدالک سریایه، تعیین   ه که با کنر 
به قیرهت جهاری حالهم  ه ه اسهت.       1380استدالک، یوجودی سریایه در سا  

𝐾𝑡بهه لهورت رابطهه     𝐾هرچنین بها اسهتفاده ام تعریه      =
𝐾𝑡−1+𝐼𝑡

1+𝛿
ش بهر اسهاس    

ههای یختله     ریایه بهرای سها   یوجودی سریایه در سا  پایه، یقادیر یوجودی سه 
( ش با استفاده ام  اخص قیرت اسهتاای شاقعهی   1386اژاد ش ااصاری،  یحاسبه )مراء

  ه ش با تقنیم بر جرعیت استاا سرااه   ه است.  ایاا ککر است کهه در رابطهه   
 درل  در اظر ررتته   ه است. 5اشااگر ارخ استدالک سریایه ش برابر  𝛿توق، 

عنواا پرشکنی کیفیت میرسهاخت حرهم ش اقهم ام     اقم به نیار هزینه حرم ش
بهرای ایهن ینظهور،     ای ایراا استخراج   ه اسهت.  سالنایه نیاری حرم ش اقم جاده

عنهواا  هاخص    ، لنعتی ش تجاری بهه راه نهن اللیش  های اللی راهطو  یجرو  
 میرساخت حرم ش اقم در اظر ررتته   ه است.
الیهت لهنعتی ام نیهار ش اطالعهات     برای یحاسبه  هاخص انهبت تررکهز تع   

ای یرکز نیار استفاده   ه است. یق ار این  اخص با استفاده ام  های ینطقه حناب
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 ( نی ه یحاسبه   ه است:4( که در یعادله )2009) 1«ااکایورا ش پم» اخص 
𝑆𝐶

𝑗 =
𝑋𝑗

∑ 𝑋𝑗
𝐽
𝑗=1

=
𝑋𝑗

𝑋∗

      𝑗 = 1, … , 𝐽         (4) 

 𝑋𝑗 ه ارمش اتزشده کم کشهور در بخهم لهنعت ش    دهن اشاا ∗𝑋ه در این یعادله ک
𝑆𝐶یعرف استاا ش بنابراین  𝑗در بخم لنعت ش  𝑗دهن ه ارمش اتزشده ینطقه  اشاا

𝑗 
با  .  هایاا ککهر اسهت کهه      یی  𝑗دهن ه ییزاا تررکز بخم لنعت در ینطقه اشاا

 طهور کایهم در یهک     یق ار این  اخص بین لفر ش یک قرار داردک ارر لنعت بهه 
های خیلهی کوچهک در تعه اد     ینطقه یتررکز  ود، برابر یک ش ارر لنعت با سدم

کن . یق ار ییهااگین،   میادی یناط  تومیت  ود، این  اخص به سرت لفر ییم یی
نشرده  1ااحراف، ح اقم ش ح اکثر یتغیرهای یورد استفاده در این یقاله در جه ش   

   ه است.

 قل و حداکثر متغیرهای مورد مطالعهمیانگین، انحراف معیار، حدا .١جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد مشاهدات متغیر
 Lgdp 420 82/10 446/0 69/9 73/12لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه 

 Lk 420 24/4 520/0 40/1 91/5لگاریتم ذخیره سرمایه سرانه 
 Lh 420 68/6 311/0 36/5 76/9لگاریتم سرمایه انسانی 

 Linf 420 14/7 731/0 58/5 79/8های حمل و نقل  لگاریتم زیرساخت
 -Lag 420 08/4- 23/1 71/6- 15/1 های صنعتی لگاریتم نسبت تمرکز فعالیت

 ینبت: یحاسبات پژشهم

 برآورد مدل و تفسیر نتایجنتایج  .3

اقتصهاد  ههای تهابلویی اسهت. در     جا که رشش برنشرد در این یقاله رشش داده انام 
اسهتقال   »ههای یهورد اسهتفاده     های تابلویی ترض بر این است که داده سنجی داده

ههای اقتصهادی بهزر  ش رشاه  ادغهاا       ایا این ترض با برشم  وک دارا . 2«یقطعی
اقتصادی یناط  یختل  دایا یورد بامبینی قرار ررتت. بنهابراین اخنهتین اقه اا در    

ااجهاا نمیهوا ریشهه شاحه ، تشهخیص       ههای تهابلویی پهیم ام    اقتصاد سنجی داده
دلیهم اینلهه تعه اد    ه شابنتگی یا استقال  یقطعی یتغیرها اسهت. در ایهن یقالهه به    

یقطعهی   ام نمیهوا شابنهتگی   ،های یورد بررسی اسهت  ها بیشتر ام تع اد سا  یقطت
                                                                                                                                 

1  . Nakamura & Paul 

2  . Cross- Sectional Independence 
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های تابلویی یتهواما   این نمیوا برای داده، ضرن اینله ( استفاده   ه2004پنراا )
های کوچک یناسب است. اتایج نمیوا  قابم استفاده است ش برای ارواه اش اایتوام

 ارائه   ه است. 2شابنتگی یقطعی در ج ش  

 نتایج آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای مورد استفاده .2جدول 

 احتمال مقدار آماره آزمون پسران نام متغیر
 Lgdp 86/60 00/0لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه 

 Lk 64/74 00/0لگاریتم ذخیره سرمایه سرانه 
 Lh 80/15 00/0لگاریتم سرمایه انسانی 

 Linf 68/39 00/0های حمل و نقل  لگاریتم زیرساخت
 Lag 31/0- 75/0 های صنعتی لگاریتم نسبت تمرکز فعالیت

 15ینبت: پژشهم با استفاده ام ارا اتزار استتا 

شابنتگی یقطعی در یتغیرهای یورد نمیوا اسهت.  ترضیه لفر در این نمیوا ع ا 
ههای   ت تررکهز تعالیهت  بده  که به جز یتغیر لگاریتم انه  اشاا یی 2اتایج ج ش  

 لنعتی در بقیه یتغیرهای یورد بررسی شابنتگی یقطعی شجود دارد.
ههای   های تابلویی تایی  رردد، استفاده ام رشش هرراه شابنتگی یقطعی در داده

 2«پنراا ش  ین»(، ایم، LL) 1«ش چیو لین ،لوین»های  ی یاان  نمیواریشه شاح  پاال
(IPS  ش ... احترا  تاثیر ترضیه ریشه شاح  را اتزایم خواهم داد. برای رتت ایهن )

های تابلویی یتع دی با شجود شابنتگی یقطعهی   داده یشه شاح های ر یشلم نمیوا
( 2008) 3«ههادری ش رائهو  »پیشنداد   ه است که در این یقاله ام نمیهوا اینهتایی   

برای بررسی اینتایی یتغیرهای یورد اظر استفاده   ه است. این نمیهوا  لنهت   
ریرد. علت ااتخاب این  میاا در اظر یی همطور  به ساختاری ش شابنتگی یقطعی را 

ها  لم ررتته ش ایلهاا   نمیوا این است که در دشره یورد بررسی ه ترن ی یارااه
شجود  لنت ساختاری شجود دارد. ترضیه لفر در این نمیوا اینتایی یتغیرهای 

 90ش  95، 5/97، 99یورد نمیوا است. در لورتی که یقهادیر بحرااهی در سهطو     
 هود، در   ضیه لهفر رد ارهی  درل  بیشتر ام نیاره اینتایی با   در این لورت تر

 با  . اتیجه یتغیر یورد اظر اینتا یی
                                                                                                                                 

1  . Levin, Lin and Chu 

2  . Im, Pesaran & Shin 

3  . Hadri & Rao 
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 ( برای متغیرهای مورد مطالعه200٨نتایج آزمون ریشه واحد رائو و هادری ) .٣جدول 

 متغیر
 مقادیر بحرانی در سطوح اطمینان مختلف

 HRآماره احتمال
99 % 5/97% 95 % 90% 

Lgdp 819/20 007/17 163/14 382/11 000/1 478/0 
Lk 811/36 388/28 020/23 310/17 000/1 613/0 
Lh 873/12 523/10 853/8 269/7 000/1 460/0 

Linf 639/28 774/22 663/18 431/14 000/1 673/0 
Lag 077/19 708/14 933/11 252/9 000/1 444/0 

 10ینبت: یحاسبات پژشهم با استفاده ام ارا اتزار راشس 

یقادیر بحرااهی هرهه یتغیرهها بیشهتر ام نیهاره اینهتایی        3 با توجه به اتایج ج ش 
 با  . یی ود ش هره یتغیرها اینتا  با  . بنابراین ترضیه لفر رد اری یی

اتایج برنشرد اثر سریایه ااناای را بر ر   اقتصهادی به شا در اظهر     4ج ش  
ههای   استاا ایراا طی سها   28ررتتن اثر نستااه به رشش اثرات ثابت ش تصادتی در 

 ده . اشاا یی 1394تا  1380

 نتایج برآورد مدل داده تابلویی بدون در نظر گرفتن اثرات وابستگی فضایی .4جدول 

 متغیر اثرات ثابت اثرات تصادفی

(000/0 )335/0 (000/0 )338/0 Lk 

(000/0 )096/0 (000/0)095/0 Lh 

(000/0 )115/0 (000/0 )153/0 Linf 

(000/0 )225/0 (000/0) 383/0 Lag 

 عرض از مبدأ 21/9(000/0) 8476/8(000/0)
393/0 410/0 R2درون گروهی 
634/0 607/0 R2بین گروهی 
547/0 516/0 R2کلی 
 لیمر F آرمون 51/19(000/0) 
 آزمون هاسمن 96/34(000/0) 

  Stata15های تحقی  با استفاده ام ارا اتزار ینبت: یاتته

  ه بر اسهاس رشش اثهرات ثابهت یه   یناسهب       طب  نمیوا هاسرن ی   برنشرد
ده  که سریایه اثهر یثبهت ش ام اظهر     اشاا یی 4اتایج ج ش   رواه که  است. هراا

 نیاری یعناداری بر ر   اقتصادی دارد.
 ای نسهتااه ثیر سریایه ااناای در لی که یطر  است این است که نیا تااحا  سؤ

به این سوا  ام یه   نسهتااه در    با سطح توسعه یتفاشت یلناا است؟ برای پاسخ
ها ابت ا بایه  شجهود یقه ار     های تابلویی استفاده   ه است. در برنشرد این ی   داده

ستااه یتغیر یورد اظر )سهطح توسهعه   یق ار ننستااه یورد نمیوا قرار ریرد ش سپس 
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که در این یطالعه لگاریتم یوجودی سریایه سرااه شاقعی را اراینه ه سهطح توسهعه    
 ظر ررتته   ه است( یحاسبه  ود ش بع  ام نا ی   نستااه برنشرد  ود.در ا

 (7)شجود یک ش دش یق ار نستااه یورد نمیوا قرار ررتته است برای این ینظور،
. ترضیه لهفر ایهن نمیهوا عه ا شجهود یقه ار       نی ه است 5 ج ش ش اتایج نا در 

 نستااه در سطح توسعه است.

 آزمون معناداری وجود یک و دو مقدار آستانه .5جدول 

 F P-Valueآماره  آستانه

 056/0 24/37 یک آستانه
 096/0 05/28 دو آستانه

  Stata15های تحقی  با استفاده ام ارا اتزار ینبت: یاتته

ترضیه لفر در یقابم شجهود یهک یقه ار نسهتااه ش دش یقه ار       5طب  اتایج ج ش  
درل  رد   ه است. بنابراین شجهود دش یقه ار نسهتااه     10نستااه در سطح اهریت 

درله  رد اشه ه اسهت. سهپس دش یقه ار       10برای سطح توسعه در سطح اهریت 
 رزارش   ه است که 6نستااه برای سطح توسعه یحاسبه   ه است که در ج ش  

 است. 460/5ش یق ار نستااه دشا  8134/3 نستااه اش  در سطح

 توسعه مقدار آستانه سطح .6جدول 

 باال حد حد پایین مقدار آستانه
8134/3 7854/3 8402/3 
460/5 3280/5 5872/5 

  Stata15های تحقی  با استفاده ام ارا اتزار ینبت: یاتته

لگهاریتم یوجهودی سهریایه سهرااه      یعنهی ستااه یتغیر سطح توسعه حا  که یق ار ن
یج برنشرد یه    اتا 7 ج ش  د.را برنشرد کری   نستااه  تواا یی  یحاسبه  شاقعی 

 ده . نستااه را اشاا یی
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 برآورد اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی با استفاده از رگرسیون آستانه .7جدول 

 t P-valueمقدار آماره  ضریب متغیر

 Lk 199/0 31/5 000/0لگاریتم ذخیره سرمایه سرانه 
 Linf 151/0 98/4 000/0های حمل و نقل  لگاریتم زیرساخت

 Lag 424/0 07/10 000/0لگاریتم نسبت تمرکز 
 لگاریتم سرمایه انسانی

𝐿𝑘𝑖𝑡 < 3.8134 
051/0 58/1 115/0 

 لگاریتم سرمایه انسانی
3.8134 ≤ 𝐿𝑘𝑖𝑡 < 5.46 

080/0 47/2 014/0 

 لگاریتم سرمایه انسانی
𝐿𝑘𝑖𝑡 ≥ 5.46 

175/0 11/5 000/0 

 000/0 85/27 101/10 عرض از مبدأ
R2 493/0 درون گروهی 

R2 610/0 بین گروهی 
R2 529/0 کلی 

 Stata15ینبت: یاتته های پژشهم با استفاده ام ارا اتزار 

ایهراا   ای نسهتااه ثیر لگاریتم کخیره سریایه بهر ر ه  اقتصهادی    طب  اتایج ج ش  تا
که این اتیجه ینطبه    درل  ام اظر نیاری یعنادار است،1یثبت ش در سطح اهریت 

 بر کلیه یطالعات تجربی است.
ای در ایهراا یثبهت ش در    های حرم ش اقم بر ر ه  ینطقهه   لگاریتم میرساخت

علههت ایههن ایههر نا اسههت کههه ایجههاد  درلهه  یعنههادار اسههت.  1سههطح اهریههت 
های حرم ش اقم ام یک طرف ایام به استفاده ام کاالهها ش خه یات دارد    میرساخت

ام  هود.   اعث ر   لنایت یربوط به تولی  این کاالها ش خ یات ییش ام این طری  ب
های حرم ش اقهم درشا ش اطهراف یهک     میرساختطرف دیگر، با بدبود ش اتزایم 

کهاهم یاتتهه    ها ها ش به تبت نا قیرت نا ها ش ستاده جایی اداده هی جاب ینطقه، هزینه
ههای تولیه ، ایهرشی کهار      دهترین ادها  یاب . یلی ام یدم ش در اتیجه تولی  اتزایم یی

های جابجایی، ایلهاا دسترسهی بهه ایهرشی کهار بیشهتر ش        است که با کاهم هزینه
در اتیجه تقنهیم کهار بیشهتری لهورت      . ود تر تراهم یی های یتنو  دارای یدارت

ههای   شری ایرشی کار اتزایم یاتتهه ش هزینهه   ریرد که به تبت نا تخصص ش بدره یی
دابا  نا، قیرت یحصوالت کاهم یاتته ش تقاضا ش تولیه     ود ش به تولی  کرتر یی

های حرهم ش اقهم میهاا     یاب . ام طرف دیگر، با ایجاد میرساخت ینطقه اتزایم یی
تهری بهرای تهرشش تولیه ات      دسترسی به یحصوالت کاهم یاتته ش بامار رنهترده 

شه رهردد. عهال    ود که این اتزایم تقاضا یوجب اتزایم تولی  ش ر   یی تراهم یی
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های حرم ش اقم یک استاا ش تنهدیم )کهاهم میهاا ش     بر این، با بدبود میرساخت 
ههای اقتصهادی ترایهم     هها ش تعالیهت   ها، بنگاه ها ش ستاده جایی اداده ههزینه( در جاب

 هود ش بهه    کنن  ش در اتیجه تجریت ایجاد یی جا پی ا یی بیشتری برای استقرار در نا
ها در  های تولی  بنگاه ده ، یعنی هزینه تجریت رخ ییجویی اا ی ام  دابا  نا لرته

ههای   یاب . با کاهم هزینه یک لنعت خاص، با اتزایم تولی  نا لنعت کاهم یی
یاب  که بها   تولی  لنعت، قیرت یحصوالت نا کاهم ش در اتیجه تقاضا اتزایم یی

  ود. اتزایم تقاضا، تولی  ایز بیشتر یی
درله    5بر ر   اقتصادی در سطح اهریهت  انبت تررکز تعالیت لنعتی  اثر

یثبت ش یعنادار است. علت این ایر نا است که با اتزایم تررکهز تعالیهت لهنعتی    
در یک استاا، درنی  ایرشی کار استاا اتزایم یاتته ش این اتهزایم درنیه  یوجهب    

رردد ش اتزایم تولی  استاا به یعنی اتهزایم   اتزایم تقاضا برای تولی ات استاا یی
   است.ر 

ضریب لگاریتم سریایه ااناای میهاای کهه سهطح توسهعه      7طب  اتایج ج ش  
چهه   دا ت. چناااست اثر یعناداری بر تولی  ینطقه اخواه   8134/3کرتر ام یق ار 

ثیر سهریایه اانهاای یثبهت ش ام    قرار ریرد تها  46/5ش  8134/3توسعه بین دش یق ار 
ست ش به این لهورت اسهت کهه بها     درل  یعنادار ا 1اظر نیاری در سطح اهریت 

یابه  ش   درل  اتهزایم یهی   08/0ر   اقتصادی درل ی سریایه ااناای  1اتزایم 
رشد اثهر سهریایه ااشهاای در     46/5سهطح نسهتااه   چه سطح توسعه به باالتر ام  چناا

درل ی سریایه ااناای  1درل  یثبت ش یعنادار است ش با اتزایم  1سطح اهریت 
دهه  بها    چهه اتهایج اشهاا یهی     یاب . چنهاا  رل  اتزایم یید 175/0   اقتصادی ر

یابه . بنهابراین    ااناای بر ر   اقتصادی اتزایم ییاتزایم سطح توسعه اثر سریایه 
اثر یثبت قابم توجدی ام تحصیم تندا پهس  تواا اتیجه ررتت که  به این لورت یی

 یابه . اه  تحقه    توا کنه ، یهی   توسعه عبور یی ما ای نستااهکه اقتصاد ام سطح  ام نا
سهطح یشخصهی ام توسهعه    بهه  اقتصهاد  الما است ده  که  بنابراین این اتایج اشاا یی

کهه ایهن    دست نشرد  به را ثرؤلورت ی شری ام سریایه ااناای به تا توااایی بدره دست یاب 

یتوسهط کخیهره    1( است. طب  جه ش   2014احنن ش هاک )اتیجه ینطب  با یطالعه 
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 24/4، 1380-1394ههای   استاا ایراا طی سا  28شاقعی در سریایه تیزیلی سرااه 
ای ایراا با یک درل  اتزایم سریایه اانهاای   طور یتوسط در نستااه است یعنی به 
 یاب . درل  اتزایم یی 08/0ر   اقتصادی 

 گیری بحث و نتیجه

ثیر سریایه ااناای بهر ر ه  اقتصهادی در    چن  در یطالعات یوجود به بررسی تا هر
ثیر یتفهاشت سهریایه اانهاای در    ابه ت ها ناایراا پرداخته   ه است ایا در  ای هنستاا

، به بررسی تهاثیر  دی توجه اش ه است. در این یطالعهسطو  یختل  توسعه اقتصا
اسهتاا   28سطح توسعه بر اثررذاری سریایه ااناای بر ر   اقتصهادی در   ای نستااه

پرداخته   ه است که بهرای ایهن ینظهور ام یه        1380-1394های  ایراا طی سا 
نستااه که توسط هاانن پیشنداد   ه اسهت اسهتفاده  ه ه اسهت. در ایهن یطالعهه       

عنواا  اخص توسعه اقتصادی در اظر  یلی به لگاریتم یوجودی سریایه شاقعی تیز
دهه  کهه دش سهطح نسهتااه      تایج حالم ام برنشرد ی   اشاا ییررتته   ه است. ا

بهرنشرد یه   نسهتااه    بای  در اظر ررتته  ود. اتهایج حالهم ام   طح توسعه برای س
ثیر سریایه ااناای در سطو  یختل  توسعه یتفاشت است. چنااچهه  اشاا داد که تا

سریایه اانهاای بهر    با   8134/3سطح توسعه )لگاریتم یوجودی سریایه( کرتر ام 
ح توسهعه بهه بهاالتر ام    رذار اخواه  بود ش چنااچه یقه ار سهط  ر   اقتصادی تاثیر

اقتصادی خواه  دا هت ش بیشهترین تاثیررهذاری     ثیر یثبت بر ر  رشد تا 8134/3
 46/5سریایه ااناای بر ر   اقتصادی میاای خواه  بود که یق ار سطح توسهعه ام  

سهریایه اانهاای ر ه  اقتصهادی      درله ی  1ای که بها اتهزایم    ه رواهباالتر رشد ب
یتوسط سطح توسعه اقتصادی در  8 در ج ش  اتت.درل  اتزایم خواه  ی 175/0
 نشرده   ه است. 1380-1394های  یختل  ایراا طی سا  ای نستااه
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 ایران ای آستانهدر  ١٣٨0-١٣٩4های  متوسط سطح توسعه اقتصادی طی سال .٨جدول 

 متوسط توسعه استان متوسط توسعه استان متوسط توسعه استان

 334/4 گلستان 231/4 زنجان 000/4 آذربایجان شرقی

 374/4 گیالن 025/5 سمنان 001/4 آذربایجان غربی

 581/3 لرستان 426/3 سیستان و بلوچستان 135/4 اردبیل

 662/4 مازندران 059/4 فارس 567/4 اصفهان

 255/4 مرکزی 120/4 قزوین 269/4 ایالم

 166/4 هرمزگان 309/4 قم 119/4 بوشهر

 964/3 همدان 823/3 کردستان 558/5 تهران

 933/4 یزد 023/4 کرمان 360/4 چهارمحال و بختیاری

   196/4 کرمانشاه 091/4 خراسان

   103/4 کهکیلویه و بویراحمد 165/4 خوزستان

 ینبت: یحاسبات پژشهم

طب  نیار این ج ش  تندا استاا تدراا است که یقه ار سهطح توسهعه نا ام نسهتااه     
بهر  را ثیر ه ااناای در این استاا بیشترین تااتزایم سریای نباالتر است، بنابرای 46/5

سینهتاا ش  اسهتاا خواهه  دا هت. سهطح توسهعه دش اسهتاا        ر   اقتصهادی ایهن  
کرتر است بای  توجه دا ت که طبه    8134/3بلوچنتاا ش لرستاا ام یق ار نستااه 

اقتصهادی   بر ر ه   ها اااتایج برنشرد ی   نستااه اتزایم سریایه ااناای در این است
کرک اخواه  کرد ش تندا باعث اتزایم یداجرت ایهرشی کهار ام ایهن     ها اااین است

سهطح توسهعه در ایهن     توااه  تاثیررهذار با ه  ش    یهی خواه     ش میاای  ها اااست
م خهود یهورد اسهتفاده قهرار     اتزایم یاب  که سریایه ااناای به بدترین  ل ها اااست

اسهتاا دیگهر    25ن الته توجه دا ته با هن . در  رذاراا بای  به ای سیاست ریرد. لذا
اتهزایم   هها  ااقرار دارد که در این است 46/5ش  8134/3سطح توسعه بین دش نستااه 

درل ی ر   اقتصادی خواهه    08/0درل ی در سریایه ااناای یوجب اتزایم 1
 ثیررذاری سریایه ااناای بر ر  ه دابا  اتزایم تارذاراا ب چنااچه سیاستلذا   . 

را اتزایم دهنه    ها ااهنتن  بای  سطح توسعه در این است ها اااقتصادی در این است
 برداری قرار ریرد. تا سریایه ااناای به بدترین  لم یورد بدره
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  ها نوشت پی
تر ام سطح یلی ش بهاالتر ام سهطح  هدری     طور یعرو  پایین تعری  ینطقه، ینطقه را به .1

ررتتهه  ه ه   عنهواا ینطقهه در اظهر      رش، در این پژشهم، استاا به داان ، ام این یی
   است.

بدبود کیفیت ادادی، حلرراای خوب ، حاکریت قااوا ، نمادی بیاا با توسهعه اقتصهاد    .2
 .یاب  ظدور یی

استاا خراساا به سه اسهتاا خراسهاا  هرالی، خراسهاا      1383که در سا    جایی ام نا .3
جنوبی ش خراساا رضوی تقنیم   ه است ش در این پژشهم بهامه میهاای یهورد    

است، لذا اطالعات این سه استاا تحت یک اسهتاا  1394تا  1380م سا  بررسی ا
 1390)خراساا( نشرده   ه است. هرچنین اطالعات استاا البرم ایز کهه ام سها    

 لورت استاای ج ا ارائه   ه است با استاا تدراا نشرده   ه است. به

دی پیواه  خهورده   های جغراتیای اقتصها  ما به ی   در این ی   ها ی   های ر   درشا .4
  است.

ریهرد.   های ضرن خه یت را در اظهر ارهی    یح شدیت این رشش این است که نیومش .5
های ضهرن خه یت کهه بنهیار یفیه  ش یتناسهب بها         چوا نیار دقیقی ام نیومش

شری ایهرشی کهار    تخصص یورد ایام ایرشی کهار اسهت ش یوجهب اتهزایم بدهره     
  ود، شجود ا ارد. یی

هها بهه بخهم غیردشلتهی در      اطالعات تنهدیالت پرداختهی بااهک    ایاا ککر است که  .6
ی هها  اابهرای اسهت   1391برای استاا هریزراا، در سها    1389ش  1388های  سا 

ی اردبیهم،  هها  اتابهرای اسه   1392تدراا، کریاا، کدگلویه ش بویر احر ، در سها   
 یهها  اابهرای اسهت   1393تدراا، ماجاا، کریاا، کدگلویه ش بویر احره ، در سها    

نکربایجاا  رقی، اردبیم، بو در، تارس، کریاا، کدگلویه ش بویراحر ، رلنهتاا ش  
اا، تهارس، کریهاا،   ی نکربایجاا  رقی، بو در، تدهر ها اابرای است 1394در سا  

احر  شجود ا ا ت به هرین علت ام ییااگین اطالعات تندیالت کدگلویه ش بویر
دیگر دشره میاای یهورد یطالعهه   های  ها به بخم غیردشلتی در سا  پرداختی بااک

 استفاده   ه است. ها ناجای  به

الما به ککر است شجود سه یق ار نستااه ایز یورد بررسی قرار ررتت که یقه ار نیهاره    .7
F ش یقه ار احترها    30/11 ار نسهتااه  در حالت شجود سه یق (P-value) 413/0 

ا ارد ش ی   با شجود دش د ستااه برای سطح توسعه شجواست. بنابراین سه یق ار ن
 ستااه برای سطح توسعه بای  برنشرد  ود.یق ار ن
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