
 

 
 
 

 یهامؤثر بر دستمزد صنعتی در استانبررسی آثار سرریز عوامل 
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و در حال توسعه است. با توجهه   یافته توسعه یدر کشورها یمهم یدهدستمزد پد ینابرابر یشافزا

عوامل مهثرر   ییمتفاوت هستند. شناسا یاییمناطق جغراف یانبازار کار، دستمزدها در م یطبه شرا
کهار مههو و    یهروی ن یحداقل دسهتمزد و عرههه و تضاهها    یگذار یاستدر س ی،بر دستمزد صنعت

در  یعوامل مثرر بر دسهتمزد صهنعت   یزآرار سرر یمطالعه بررس ینرو هدف ا یناست. ازا یهرور
 1395−1385 یدوره زمهان  یطه  یبهی ترک یها داده ییفضا یاقتصادسنج یکردبا رو یرانا یها استان

در  یناست. همچنه  یمورد بررس یها استان یندر ب ییفضا یوجود خودهمبستگ یانگرب یجاست. نتا
 صهنعتی،  تمرکهز  صهنعتی،  گذاری سرمایه خانوار، کل های هزینه سرانه درآمد متغیرهای مطالعه این
 نتهایج  دیگهر  و است بوده ایران های استان بین در دستمزد های دهنده توهیح ترین اصلی از بیکاری نرخ
 مثبهت ( یز)سهرر  غیرمستضیو و مستضیو آرار دارای بیکاری نرخ جز به متغیرها همه که دهد می نشان
 .است بوده منفی( یز)سرر غیرمستضیو و مستضیو آرار دارای بیکاری نرخ متغیر و بوده

 یهمخهار  کهل خهانوار، سهرما     ی،صنعت یگذار یهسرما یکاری،ب ی،دستمزد صنعت :یدیکل واژگان
 .ییفضا یدرآمد سرانه، اقتصادسنج ی،انسان
 JEL :F16, L25, D16, I25, D31, C69 یبند طبضه
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 . مقدمه1

 در تالیود اصویی رکو  عنواا به کار نیروی از پشتیبانی و حمایت ها،دولت اقتصادی مهم اهداف از
 اخیور، هوایدهوه طوی دستمزد، نابرابری بر مؤثر عاامل زمینه در مطالعه روهمی  از و است جامعه

 ادبیوا (. 2014 1همکارا ، و هچم ) است کرده جیب خاد به اقتصاددانا  بی  در را زیادی تاجه
 تاانوایی خواناار، مخوار  کوار، نیوروی تقاضوای و عرضوه نظریوا  شامل عمامی طاربه دستمزد

 در کشوارهای از بسیاری در. است دستمزد نای  هایتئاری و کار نیروی وریبهره تارم، پرداخت،
 است نیاورده وجاد به هابنگاه در بیشتر تالید و کار برای قای انگیزه رایج، دستمزد نظام تاسعه حال

 (. 2018 2ژانگ، و مافیت) شادمی عمل تارم و زمانی شرایط براساس صرفا   و
 در کوار نیوروی مشوارکت متاسوط میوزا ( ILO) 3کار المیییبی  سازما  برآوردهای براساس

 کوار بوه مشووال آ  نفور میییوارد 3/3 تقریبا   و است کار س  در جمعیت از درصد 62 تقریبا   جها 
 و دسوتمزدی کوارررا  نفور، میییوارد 8/1 یعنوی درصود، 54 حودود شواالن ، کول بی  در. هستند
 25 با مقایسه در دستمزدبگیرا  نفری میییا  760 حدود افزایش دهندهنشا  که هستند بگیرحقاق

 رذشوته دهه چهار طی درآمد و دستمزد نابرابری(. 2018 کار، المیییبی  سازما ) است اخیر سال
 (. 2003 4دکارنز، و سیشانا) است یافته افزایش جها  سراسر در تاجهی قابل طاربه

 نقوش تاانودموی کوه آیندمی شماربه کار بازار در تعادل ایجاد سازوکارهای تری مهم دستمزدها
 در. باشوند داشوته متفواو  جورافیوایی مناطق در و هاخاناار بی  در درآمد عادالنه تازیع در مؤثری

 در بیشوتر تالیود و کوار برای قای انگیزه کنانی، دستمزد نظام تاسعه، حال در کشارهای از بسیاری
 ویوههبوه نظوام ایو . شوادموی عمول توارم و زمانی شرایط براساس تنها و آوردنمی وجاد به هابنگاه
 و نبواده امروزی هایبنگاه اقتصادی محیط پاسخگای سنتی، پرداخت نظام و دهیپاداش هایشیاه
 بور مبتنوی سونتی دسوتمزد هوایسیسوتم اوال   زیورا ندارند؛ کار نیروی وربهره ارتقای در نقشی حتی

 ثالثوا   و هسوتند انعطواف قابولالیور هاسیستم ای  ثانیا   و نباده کار نیروی وریبهره و هابنگاه عمیکرد
 آنهوا مهار  و تاانمندی شایستگی، به ارتباطی چندا  کارررا  دستمزد افزایش و باده انگیزشی ضد

 (.1387 امینی، و ازوجی) ندارد
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 میوا  در دسوتمزدها کوار، بوازار شورایط بوه تاجه با دهدمی نشا  آمارها بررسی دیگر، سای از
 رونود کوه دهودموی نشوا  نیز ایرا  در استانی آمارهای بررسی و هستند متفاو  جورافیایی، مناطق

 کوه طاریبوه اسوت؛ شوده تشودید اخیور هوایسال در مختیف هایاستا  بی  در دستمزد نابرابری
 دهودموی نشوا  1388 سوال در صونعتی هوایکاررواه سوالیانه سورانه خدما  جبرا  میزا  بررسی

 49697 معادل ارزشی با سمنا  استا  به مرباط سال، ای  در شاالن  به پرداختی میزا  تری پایی 
 کوه اسوت ریوال هزار 136923 مبیغ به باشهر استا  به مرباط پرداختی میزا  باالتری  و ریال هزار

 .است باده ریال هزار 87226 حدود در مبیوی هااستا  بی  تفاو  میزا  دهدمی نشا 
 میوزا  توری پوایی  کوه اسوت آ  از نشا  1393 سال برای اطنعا  و آمارها بررسی همچنی ،

 و بواده ریوال هوزار 120887 حدود در بختیاری و چهارمحال استا  به مرباط شاالن  به پرداختی
 و اسوت بواده ریوال هوزار 402267 حودود در هرمزروا  استا  به مرباط پرداختی میزا  باالتری 

 درصود 30 حدود) ریال هزار 281390 حدود در سال ای  در شاالن  به پرداختی میزا  در تفاو 
 ایمنطقوه دسوتمزد در هوانوابرابری وجواد(. 1395 ایورا ، آمار مرکز سالنامه) است باده( اختنف

  اقتصادی، پیامدهای و شده زندری ناهمگا  شرایط از وسیعی طیف آمد  وجاد به ماجب تااندمی
 . آورد همراه به را نامطیابی محیطیزیست و اجتماعی

 بیشوتری  دارای اقتصوادی، مهوم هوایبخوش از یکوی عنواا بوه ایرا  صنعت بخش همچنی ،
 نیازمنود آ  رشود و تاسوعه کوه دارد اقتصوادی تاسوع  در راهبردی نقشی پیشی ، و پسی  پیاندهای
 ایو  کوار نیوروی بازار در دستمزد تبعیض هررانه و باالست نهایی تالید ارزش دارای افراد همکاری

 میوا ، ای  در. کندمی مااجه رکاد با را آ  و دهدمی کاهش صنعت کل در را وریبهره میزا  بخش،
 و اشوتوال هایرذاریسیاست در عاامل ای  از تاا می دستمزد نابرابری بر مؤثر عاامل شناسایی با

 حوداکثر بوه را صونایع وریبهوره کوه کرد استفاده بهینه نرخی به رسید  برای دستمزد حداقل تعیی 
 .  برساند

 از دسوتمزد نوابرابری بور موؤثر مختیوف عاامول شناسوایی موارد در ایرا  در بسیاری مطالعا 
 توثثیر تحوت را دسوتمزد شوکاف و توییر مطالعا  از تعدادی. است شده انجام مختیف هایدیدراه
 در تفواو  از ناشی تفاو  ای  که داندمی تجربه و تحصین  مثل کار نیروی مشخصا  در تفاو 
 را کوار نیوروی معوی  مشخصوا  بورای متفواو  بازدهی دیگر برخی و است انسانی سرمایه سطح

  اسوت دسوتمزد تبعویض عنواا  تحوت کوه کننودمی قیمداد دستمزد نابرابری بر مؤثر عامل عناا به
 فور  جودا یکودیگر از کوارررا  دسوتمزد نور  مطالعوا  بیشتر در اّما(. 1396 ریی، و فنحتی)

 همجواار منواطق بور و شده تعیی  مجزا صار  به آ ، بر مؤثر عاامل و منطقه هر دستمزد و اندشده
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 شده ارائه( 1947) 1رز تاسط که دستمزد زنیچانه نظریه طبق که ستا حالی در ای  و ندارد تثثیری
 هموااره کوارررا  و اسوت اثررذار همجاار مناطق دستمزد نر  بر منطقه هر در دستمزد تعیی  است

 ایناعادالنه احساس که صارتی در و کرده مقایسه همجاار مناطق با را خاد پیشنهادی دستمزد نر 
 نیوز کوارررا  زنویچانوه قودر  شادمی ماجب امر همی  که کنندمی ترک را کار محل باشند داشته

 (.2015 2چاند، و هانگ) نمایند مطالبه باالتری دستمزد و حقاق و یابد افزایش
 در ماجواد عاامول توابع تنهوانه را دستمزد تعیی  امروز مطالعا  در پهوهشگرا  دلیل همی  به

 و اسوت همجواار منواطق در دستمزد تثثیر تحت منطقه هر در دستمزد نر  بیکه دانند،می کار بازار
 منطقوه هر در دستمزد تعیی  بر مؤثر عاامل شادمی ماجب دستمزدها در فضایی سرریز آثار وجاد

 ایو  که شادمی دستمزدها ایمنطقه سرریز آثار تقایت ماجب و باده اثررذار نیز همجاار مناطق بر
 در کوار بازار بهباد زمینه در دولت ایتاسعه هایسیاست و هابرنامه از بسیاری شادمی ماجب آثار

 باشود اثرروذار نیوز همجواار مناطق در کار بازار در ماجاد هایتعادل عدم روند بر خاص ایمنطقه
 بیکواری، نور  همچوا  عواامیی سورریز آثوار بررسی مطالعه ای  اصیی هدف(. 2013 3تسیاپا،)

 تمرکوز و سورانه درآمود خواناار، کول مخار  بیکاری، نر  انسانی، سرمایه صنعتی، رذاریسرمایه
 رویکوورد بووا 1395−1385 زمووانی دوره طووی ایوورا  هووایاسووتا  در دسووتمزد نووابرابری بوور صوونعتی

 موارد نمانوه در فضوایی آثوار وجواد تحقیق ای  در همچنی ،. است تابیایی فضایی اقتصادسنجی
 صونعتی دسوتمزد بور مسوتقل متویرهوای کول اثورا  و الیرمستقیم مستقیم، آثار همچنی  و بررسی
 .شد خااهد بررسی

 
 . ادبیات نظری2

 دسوتمزد در هوانوابرابری بوروز به تاانندمی کار بازار از خار  و داخل در متعددی عاامل طارکییبه
 سرمایه به تاجه دستمزدی هایسیاست در و کار بازار در مؤثر عاامل از یکی. شاند منجر ایمنطقه

 اطونق فورد تجربوه و دانوش هوا،مهوار  بوه انسوانی سرمایه. است اقتصادی هایبنگاه در انسانی
 انسوانی سورمایه نظریوه در. شود خااهود تورافوزو  نیز فرد وریبهره باشند بیشتر هرچه که شادمی

کیود و اسوت کوار نیروی وریبهره به تاجه دستمزد تعیی  فرایند در اصیی رویکرد  کوه نمایودموی تث

                                                           

1. Ross. 

2. Huang and Chand. 

3. Tsiapa. 
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 بیشوتر فورد یو  انسوانی سورمایه هرچه معماال   و شاد پرداخت باید وریبهره تناسب به دستمزدها
 (. 1384 عیمی، و کمیجانی) یافت خااهد افزایش نیز وی دستمزد باشد

 متاسوط طواربوه هسوتند بیشوتری آموازش و تحصوین  سوطح دارای که افرادی نظریه ای  در
 نیوروی نظریوه ایو  در و کننودموی دریافت کمتر تحصین  با کار نیروی به نسبت باالتری دستمزد

 فعیوی ارزش کوه کنودموی تیقوی روذاریسورمایه عنواا به را بیشتر آمازشی فراریر هایهزینه کار،
 میوا ، ایو  در اّموا(. 1387 امینوی، و ازوجی) دهدمی افزایش را دستمزد بابت از اشآینده دریافتی

 بورافوزو  انسوانی سورمایه دهنودمی نشا  ایمنطقه و شهری اقتصاد هایحازه در امروزه مطالعا 
 قیمورو بوه محدود انسانی سرمایه نقش و دارد تثثیر نیز همجاار مناطق بر خاد منطقه بر تثثیررذاری

 .  نیست خاصی
 دسوتمزد و وریبهوره بور( سورریز) الیرمستقیم و مستقیم اثر دو دارای انسانی سرمایه طارکییبه
 رذاریسرمایه که است صار  ای  به ایمنطقه دستمزد بر انسانی سرمایه مستقیم اثر. است مناطق

 بنوابرای  و دهودموی افزایش را خاد تالیدی تاا  شرایط دیگر باد  ثابت فر  با انسانی سرمایه در
 منجور منطقوه در دسوتمزد افوزایش بوه وریبهوره افزایش ای  که یابدمی افزایش کار نیروی وریبهره
 را آ  کواربرد و جدیود فنواوری جوذ  ظرفیوت و قدر  انسانی سرمایه افزایش همچنی ،. شاد می

 . کندمی فراهم وارداتی فناوری از استفاده برای را الزم بسترهای و محقق
 شواد مستقر باالتری تحصین  با کار نیروی دارای که مناطقی در ارر بنگاه ی  دیگر، سای از

 طواربوه را هانهاده اینکه برافزو  افراد ای  که شادمی فراهم ماهر کار نیروی جذ  و استخدام تاا 
 1همکوارا ، و کوامز) شوادموی خواد همکوارا  وریبهوره افزایش ماجب کنند،می استفاده مؤثرتر
 بدی  همجاار مناطق بر انسانی سرمایه در الیرمستقیم اثر اّما(. 2004 3و ، ؛2002 2ها، ؛2006
 ایو  بوه اشتوال مناسب شرایط از برخارداری جهت کردهتحصیل افراد از بسیاری که است صار 
 همجاار مناطق در انسانی سرمایه کاهش به  مد کاتاه در امر همی  که نمایند می مهاجر  مناطق

 در روذاریسورمایه بورای الزم هایانگیزه بیندمد  در و شادمی منجر دستمزدها کاهش ماجب و
 میووزا  مناسووب، انسووانی سوورمایه وجوواد عوودم دلیوول بووه کووه دهوودمووی کوواهش را انسووانی سوورمایه
 کوار نیوروی وجواد عودم دلیول بوه نیز دستمزدها میزا  و یافته کاهش مناطق ای  در رذاریسرمایه

 منطقوه هور در انسوانی سورمایه افوزایش که داشت انتظار تاا می بنابرای ،. آیدمی پایی  متخصص
 .است همجاار مناطق بر دستمزد نر  بر منفی سرریز آثار دارای

                                                           

1. Combes et al. 

2. Hu. 

3. Wen. 
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 برخوی هسوتند، موؤثر دسوتمزد نوابرابری ایجواد بور کوه کوار بوازار در ماجواد عاامول کنار در
. داننودموی دسوتمزد نوابرابری در مؤثر عاامل از یکی نیز را کار بازار در ماجاد ساختار پهوهشگرا 

 یو  در توا شوادموی ماجوب کار بازار در دوجانبه انحصار که معتقدند( 1997) اسمیت و ارنبرگ
 باشوند داشوته تمایل و باشند انحصاری قدر  دارای احتماال   کارفرمایا  کار، بازار نامناسب رقابت

 میوزا  و اسوت رکواد در کوار بوازار کوه هنگوامی بنابرای ،. کنند توییر تجاری ادوار با دستمزدها که
 در کوار بوازار کوه زموانی و دهنود کاهش را دستمزدها که دارند تمایل کارفرمایا  باالست، بیکاری

 . دهندمی افزیش را دستمزدها کارفرمایا  است رونق
 بورای کارفرمایوا  انحصواری نیوروی توثثیر بررسی برای( 1995) 1همکارا  و بننچ همچنی ،

 بیکواری نور  رودموی انتظار که کردند بیا  و کنندمی معرفی را 2دستمزد منحنی ای،منطقه دستمزد
 مودل کوارا، دسوتمزد مودل تئواری سوه به تاجه با آنها. باشد داشته ایمنطقه دستمزد بر منفی تثثیر
 بیکواری نور  و واقعوی دستمزد میا  منفی رابطه خصاص در را کارا قرارداد مدل اتحادیه، زنیچانه
 به وابسته دهندمی پیشنهاد کارررا  به کارفرمایا  که دستمزد نر  حداقل معتقدند آنها. نمادند ارائه

 منواطق و منطقه ی  در هرچه صار  ای  در. است کارررا  هما  برای دیگر ماجاد مشاالل تعداد
 میوزا  باشود، تورپایی  بیکاری نر  میزا  و باشد بیشتر کارررا  برای ماجاد مشاالل تعداد همجاار
 .  است بیشتر کارفرمایا  پیشنهادی دستمزد حداقل

 منواطق آ  در تاانندمی بهتر کارررا  احتماال   باشد پایی  ایمنطقه در بیکاری نر  ارر همچنی ،
 نور  میوزا  و یابودموی افوزایش مناطق ای  به مهاجر  برای کارررا  انگیزه بنابرای  و کنند پیدا کار

 رابطوه داشوت  ضم  بیکاری نر  رفت تاا می بنابرای . یابدمی کاهش همجاار مناطق در بیکاری
 و کوازرونی) اسوت همجواار منواطق بور فضوایی سورریز آثوار دارای منطقه هر در دستمزد با منفی

 (.1385 سجادی،
 تمرکوز تجموع، از منظوار. اسوت صونعتی تمرکوز دستمزد نابرابری بر مؤثر عاامل از دیگر یکی

 عنواا  بوا کوه اسوت مکوانی مشوخص محودوده یو  در خاص صنعت ی  اقتصادی هایفعالیت
 دهد، ر  جورافیایی مختیف سطاح در تااندمی صنعتی تمرکز. شادمی برده نام 3«شد  ایخاشه»

 بوه صونعتی تمرکوز( 1911) پوارتر تعریوف براسواس. اسوتانی سوطح یوا شوهر یو  سطح در مثال
 یوا و ویوهه تالیود یو  کوه شوادموی رفتوه نهادهوایی و هاشرکت از رروهی جورافیایی بندیخاشه

 (1393 همکارا ، و سامتی. ) دهندمی انجام را مرتبط هم با اقتصادی هایفعالیت
                                                           

1. Blanch. 

2. Wage Curve. 
3. Clustering. 
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 قتیو ستا معتقد وی. دمیریر شکل تاسعه لیهاو حلامر در تجمع نایسودمی 1(1965)  یییامساو
 یهازاربا به سترسید همچنوووی  و نباشد مناسب یا و نگرفته شکل  تباطاار و نقلوحمل ییرساختهاز

 مّاا. یابد یشافزا تالید تمرکز سییهو به ندامیتا ییراکا ر صا ی ا در ،باشد اههمر یتودمحد با سرمایه
 تجمع از ناشی جیرخا ا ثرا ر صا ی ا در ،یابند شرستر هازاربا و دبهبا ییرساختهاز ررا

 بوه را صونعتی تمرکز اثرا  مطالعا  از بسیاری در. نماید هکنداپر بیشتر را دیقتصاا یفعالیتها ندامیتا
. کردنود بنودیطبقوه شود  شوهری از ناشوی هوایجواییصرفه و شد  محیی از ناشی هایجاییصرفه

 رفته نیووووووووووز (MAR) 2مررو و آرو ل،شارما جیرخا ا ثرا آ  به که  شد محیی از ناشی یصرفهها
 منطقه ی  در مرتبط صنایع در هاهبنگا دیگوووور از یریردیا سییهو به هاهبنگا که هستند آثوووواری د؛میشا
 صونعت یو  در هابنگاه تالید هایهزینه که دهدمی روی زمانی هاصرفه رانهای . میکنند کسب محیی

 کنوار بایود صونعت آ  هایبنگاه ها،صرفه ای  تحقق برای. یابد کاهش صنعت آ  تالید افزایش با خاص،
 :ستا دهنما شناسایی شد  محیی هایصرفه ایبر را لیلد سه دخا  مطالعا در لشارما. ریرند قرار هم

 دمیشا نیارررکا ایبر رکا زاربا دیجاا سبب مشخص  مکا ی  در هبنگا چندی  تمرکز اول،
 سترسید و کاهش را ا رررکا ریبیکا لحتماا عماضا ی ا و هستند صنعتی یهار مها دارای که
 داد؛ هداخا یشافزا را هاهبنگا تاسط رکا وینیر به

 الیرقابل تخصصی یهادهنها تالید از نندامیتا ،نداهشد جمع محل ی  در که صنایعی دوم،
 بخشد؛می بهباد را صنعت شد  تخصصی سطح و نمایند حمایت ر تجا

 کمامتر یهاهبنگا رختیاا در را مناسبتر تالید تابع ی  نندامیتا طنعاتیا ییزهارسر م،سا
 افوزایش و هواشورکت سوادآوری بورای را زمینه و شده هابنگاه وریبهره یشافزا سبب که هندد ارقر

 که هستند تیاثرا شهرنشینی از ناشی یصرفهها(. 1991 ،رم وکر) کنوودمووی فووراهم دسووتمزدها
 در معموواال   که میکنند کسب شهر در( مرتبط لزومووا   نه) هاهبنگا سایر از یریردیا سییهو به هاهبنگا

 رانووووووهایوووووو . دمیشا محیی طنعاتیا ییزهارسر ءتقاار سبب محیی صنایع عتنا شهرها ی ا
 بوا همراه ناعی، بنگاه ی  تالید هزینه که افتدمی اتفاق هنگامی مقیاس، از ناشی بیرونی هایصرفه

 .  یابد کاهش شهری ناحیه کل تالید افزایش
 بوازار کوارایی کوه دارد وجواد کار نیروی از فراوانی اندوخته صنعتی، هایتجمع در حقیقت در
 همچنوی ،. کنودموی تسوهیل کارفرمایوا  و کارررا  بی  انطباق ایجاد طریق از را محیی کار نیروی
 و موارتی ) شواد می صونایع بوی  نیز و صنایع درو  ارتقاء ماجب دانش، سادمند سرریزهای وجاد

                                                           

1. Williamson. 

2. Marshall ,Arrow and Romer.  



 1399زمستان و پاییز / 34ش/ 17سایران /  یاقتصاد یجستارها  212

 

 بواالتر، واقعی دستمزدهای بیشتر، وریبهره با تااندمی صنعتی تجمع بنابرای ،(. 2009 1همکارا ،
 خوارجی اثورا  کوه رفوت تواا می مجماع در. باشد همراه اقتصادی رشد و بهتر زندری استاندارد

 خااهود دسوتمزد افوزایش و هاشرکت سادآوری افزایش و وریبهره بهباد سبب صنعتی تمرکز مثبت
 هموی  که تقاضاست افزایش و زندری سطح افزایش و دائمی درآمد افزایش سبب آ  کنار در که شد
 .کندمی فراهم بیشتر هایبنگاه حضار برای را الزم انگیزه امر

 رشود دسوتمزدها، تناسوب عودم بور موؤثر عاامول از دیگور یکوی معتقدنود پهوهشگرا  برخی
 بوی  پیانودهای شوهرها،کن  و مرکزی مناطق در رذاریسرمایه رشد. است صنعتی رذاریسرمایه
 هاییفرصت و داده تاسعه را( ترکاچ  و) همجاار مناطق در مستقر صنایع سایر با ارتباط و صنایع

 طوی از پس تااندمی ایمنطقه هاینابرابری رو ازای  کند؛می فراهم مناطق ای  در هابنگاه رشد برای
 .شواد ماجوب را پیراموا  مناطق صنعتی رذاریسرمایه در افزایش و رذارد کاهش به رو دوره، ی 

 صونایع میوا  پیانودهایی وجواد نتیجوه پیراما ، مناطق در صنعتی رذاریسرمایه جذ  از بخشی
 کوه،طواریبوه باشود؛ ازدحوام اثور همچوا  محیطوی عاامیی از متثثر تااندمی نیز بخشی و است

 اسوتقرار در قانانی هایمحدودیت اعمال و محیطیزیست اثرا  جمیه از منفی خارجی پیامدهای
 هایسرمایه یافت  ساق جهت در عامیی یافته،تاسعه( هایاستا ) مناطق و صنعتی مراکز در صنایع

 منواطق در صونعتی روذاریسرمایه افزایش میا  ای  در که باشدمی مجاور مناطق سمت به صنعتی
 افووزایش دلیوول بوه منوواطق، ایو  در دسووتمزدها و وریبهووره افوزیش ضووم  شوهرهاکوون  و مرکوزی

 ماجوب همجواار مناطق به دانش و فناوری انتقال و پیشی  و پسی  پیاندهای تقایت پذیری،رقابت
 .شادمی نیز همجاار مناطق در دستمزد و وریبهره افزایش
 جورافیوای نظریوه بوارنخسوتی  بورای( 1990) کورورم  کوار، بوازار در ماجاد عاامل کنار در

 ساختار و داندمی جورافیایی عاامل تابع را دستمزد نابرابری آ  در که کندمی ارائه را جدید اقتصادی
 کوار نیوروی تحورک فر  ویههبه اقتصادی جدید جورافیایی فرو  از استفاده با را دستمزد فضایی
 بوازار، دسترسوی سوطح و مقیواس به فزاینده بازدهی تراکم، میا  رابطه به تاجه با وی. نماد بررسی

 . ریردمی نظر در مناطق سایر درآمد و دستمزد از تابعی را منطقه ی  در دستمزد
 و ونقولحمل هایهزینه کاهش دلیل به خاشه ی  در هاشرکت که ازآنجایی کندمی استدالل او

 دارنود، بیشوتری مزایای کاررری بزرگ ائتنف ی  به دسترسی و بزرگ بازارهای به دسترسی پتانسیل
 و داده افوزایش را خواد سادآوری میزا  خاص، جورافیایی مناطق در شد  متمرکز با کنندمی تنش
 پرداخوت همتایانشا  به نسبت بیشتری دستمزد خاد کارررا  به هاشرکت شادمی ماجب امر همی 

                                                           

1. Martin et al. 
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 زمینوه ای  در تجربی شااهد و تئاری  هایپیشرفت دیگر سای از(. 2002 1لایس، و ویت ) کنند
 شادمی ماجب ونقلحمل هایهزینه در جاییصرفه و مقیاس به نسبت بازده افزایش دهدمی نشا 

 هواشرکت ساد در هایینابرابری ایجاد برای را زمینه که کند پیدا ظهار ناهمگ  اقتصادی فضای ی 
 .کند ایجاد دستمزدها و

 صونعتی، تمرکوز بیکواری، نور  انسوانی، سورمایه متویرهای شدهمطرح نظری مبانی به تاجه با
 مخوار  و( اقتصوادی جورافیوایی نظریوه شواخص عنواا به) سرانه درآمد و صنعتی رذاریسرمایه
. شواند می بررسوی و بحو  ایرا  هایاستا  میا  در صنعتی دستمزد بر مؤثر عاامل عناا به خاناار

 جدول در که است زیر شرح به نیز نظری مبانی براساس مدل متویرهای انتظار مارد عنئم همچنی 
 :است آمده( 1)

 مستقل متغیرهای برای انتظار مورد عالمت. 1 جدول

 انتظار مورد عالمت متغیرها شرح متغیر
log(I)it سرمایه لگاریتمصنعتی گذاری + 
(Une)it بیکاری نرخ - 
log(H)it انسانی سرمایه لگاریتم + 
log(F)it صنعتی تمرکز لگاریتم + 
log(Y)it سرانه درآمد لگاریتم + 

log(EXP)it هزینه لگاریتمخانوار کل های + 
 تحقیق ادبیات: منبع

 
 . مطالعات تجربی3

 نظریوه جمیوه از مختیوف نظریوا  براسواس دسوتمزد نوابرابری زمینوه در خوارجی مطالعا  طارکییبه
 نوابرابری بور موؤثر عاامول و دسوتمزد فضوایی سواختار بررسوی به مهاجر  و جدید اقتصادی جورافیای

 .هستند اندک بسیار داخیی مطالعا  اّما است؛ باده متمرکز مناطق میا  در و کشارها میا  در دستمزد
 
 خارجی تجربی مطالعات. 3−1

 نور  بور مکانیزاسویا  و کشواورزی بخوش وریبهوره تثثیر بررسی به ایمطالعه در( 2017) 2کیائا
 زمووانی دوره طووی دیتووا پانوول اقتصادسوونجی رویکوورد بووا چووی  هووایایالووت در صوونعتی دسووتمزد

 به کشاورزی بخش وریبهره و مکانیزاسیا  که داد نشا  مطالعه ای  نتایج. پرداخت 1990−2016

                                                           

1. Wheaton and Lewis. 

2. Qiao. 
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 توثثیر کوار، نیوروی عرضه افزایش و کشاورزی بخش در شاالل کار نیروی از بخشی شد  آزاد دلیل
 .است داشته صنعت بخش در دستمزد نر  بر منفی

 بوا محیوی دسوتمزدهای فضوایی تعوامن  بررسوی بوه ایمطالعه در( 2015) 1چاند و هانگ
 در. انود پرداخته 2010−2000 هایسال بی  چی  در استا  31 از فضایی پانل هایداده از استفاده

 عاامول بررسی به چی  هایاستا  دستمزدهای میا  فضایی وابستگی وجاد تثیید ضم  مطالعه ای 
 دستمزدهای که دهدمی نشا  مطالعه ای . پردازدمی فضایی پانل مدل از استفاده با دستمزد بر مؤثر

 سوطح بور را اثرروذاری بیشوتری  باالتر، دستمزدهای با هاییاستا  و دارند فضایی وابستگی استانی
 سرانه داخیی ناخالص تالید و انسانی سرمایه همچنی . دارند خاد همجاار هایاستا  دستمزدهای

 .هاستاستا  میا  دستمزدها نابرابری اصیی عامل دو عناا به
 و درآمود هاینابرابری در جورافیایی توییرا  بررسی به ایمقاله در( 2014) 2منندر و فیاریدا

 ایو . پردازنودموی 3تایول شواخص از استفاده با 2010 سال در آمریکا هایایاال  میا  در دستمزد
 االیوب همچنی ،. است باده متفاو  دستمزد و درآمد نابرابری بر مؤثر عاامل دهدمی نشا  مطالعه

 و اسوت مشاالل شد  تخصصی و مهار  پایه بر تکنالاژی توییرا  به مرباط دستمزد هاینابرابری
 و انسوانی نیوروی بواالتر سوطاح بوا و تور بزرگ مناطق و بیشتر مهار  با مناطق در دستمزد نابرابری

 کوه حوالی در عونوهبه. است باده بیشتر باالتر فناوری با صنایع وجاد و بیشتر خنق مشاالل تعداد
 ایو  کنودموی رشد مشابه هایمکا  در پایی  و باال مهار  پایه بر مشاالل که دهندمی نشا  هایافته

 .است باالتر درآمد سطاح در نابرابری که ندارد مسئیه ای  بر داللت لزوما   ماضاع
 دولتوی و خصاصی هایشرکت با مناطقی میا  در دستمزد نابرابری بررسی به( 2011) 4داداما

 روش بوا اروپوا اتحادیوه عضوا کشوار 10 در المییویبوی  رقابوت بوا آ  رابطوه و تجواری مناطق و
 تجواری نوااحی که دهدمی نشا  نتایج. پردازدمی 2010−2001 هایسال در VAR انباشتگیهم
 ایو  بوا را خواد دسوتمزدهای الیرتجواری نوااحی و هستند پیشرو مناطق میا  در دستمزد تعیی  در

 مناطق در دستمزد سرریز اثرا  که آنجایی از دهدمی نشا  هایافته همچنی . دهندمی تطبیق مناطق
 مسوئیه ایو  کوه یابنود رشود وریبهوره از تورسوریع هاشرکت هایهزینه شادمی ماجب الیرتجاری

 .دهدمی افزایش را تجاری نااحی المیییبی  رقابت هایهزینه

                                                           

1. Huang and Chand. 

2. Florida and Mellander. 
3. Theil. 

4. Dadamo. 
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 شهر 264 در( 2005−1999) دوره طی را دستمزد فضایی ساختار( 2010) 1دیگرا  و باسکر
 مدل برآورد برای الیرخطی مربعا  حداقل روش از آنا . دادند قرار بررسی مارد چی  ایالت 30 از

 سوطح تعیوی  در ایکننودهتعیوی  عامل بازار به دسترسی که است آ  از نشا  نتایج. نمادند استفاده
 دسوتمزد بازارهوا، بوه بواالتر دسترسی که است داده نشا  برآوردها. است چی  شهرهای در دستمزد
 .دارد همراه به نیز را باالتری

 
 داخلی مطالعات. 3−2

 صونعت بخوش دستمزد نابرابری بر مؤثر عاامل بررسی به ایمطالعه در( 1397) انگیزا دل و ریی
. پرداختنود متوا−ماچوادو و بییندر−اکساکا تجزیه روش با 1393 تا 1384 زمانی دوره طی ایرا  در

 تفواو  سوهم و افوزایش دستمزد تبعیض سوهم ولی یافته کاهش دستمزد نابرابری که داد نشا  نتایج
 کننود تعیوی  هوابنگاه در ماجاد رانت که داد نشا  نتوایج همچنی .  اسوت یافتوه کواهش وریبهره

 .اسوت نداشته دستمزد تعیی  در چندانی نقش وریبهره و باده دستمزد
 در کشارهای میا  دستمزد، شکاف بر مؤثر عاامل بررسی به( 1389) رستمی دیندار و راسخی

 از منظار ای  برای. پردازندمی اقتصادی جدید جورافیای مدل قالب در ایرا  با منتخب تاسعه حال
 طوی جهوانی تجار  سازما  عضا منتخب تاسعه حال در کشار 16 برای تابیایی، هایداده روش
 جورافیای مدل که است داده نشا  مطالعه ای  نتایج. است شده استفاده 2007−1998 زمانی دوره

 نتوایج همچنوی ،. کندمی فراهم ایرا  دستمزد فضایی ساختار برای مناسبی تاضیح اقتصادی جدید
 دسوتمزدها آ  متعاقب و دهدمی افزایش را تراکم و انباشت بازار، اندازه باد  بزرگ که اندکرده تثیید

 .یابندمی افزایش
 دسوتمزد نسوبت توییور بور موؤثر عاامول شناسوایی به ایمقاله در( 1390) همکارا  و نصابیا 

. پردازنودموی 2هاسوکل تئواری از اسوتفاده با ایرا  در کشاورزی به الیرکشاورزی بخشی کار نیروی
 قیموت نسوبت بوه کشواورزی محصواال  قیموت افوزایش امور، ای  دلیل عمده که داد نشا  نتایج

 واردا  کوواهش طریووق از دولووت حمایووت دلیوول بووه عموودتا   کووه بوواده الیرکشوواورزی محصوواال 
 بخوش، دو ایو  در وریبهوره تفواو  توییر ولی است؛ باده اخیر دهه دو در کشاورزی محصاال 

 یو  عنواا به تجار  اثر بنابرای  و است نداشته بخشی دو ای  دستمزد شکاف توییر بر تثثیری هیچ
 .شادمی تثیید ایرا  در کشاورزی به الیرکشاورزی بخش در دستمزد شکاف توییر بر عامل

                                                           

1. Bosker et al. 

2. Haskel Theorem. 
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 کارریری بوه با و سامائیسا −استالپر تئاری داد  قرار پایه با( 1392) همکارا  و حداد کشاورز
 متویور بوا پانول هوایداده اقتصادسونجی هایروش از استفاده با و خاناارها سطح در خرد هایداده

 در کواهش و تجواری سوازیآزاد معیوار با شد ، جهانی تثثیر بررسی به تابیت، شدهمحدود وابسته
 نشوا  نتوایج. پردازندمی ،1382−1380 هایسال در ایرا  کشار در دستمزدها نابرابری بر هاتعرفه

 افوراد دسوتمزد در افوزایش و الیرمواهر افراد دستمزد در کاهش سبب ها،تعرفه نر  در کاهش که داد
 افراد میا  دستمزد شکاف افزایش سبب تجاری، آزادسازی دیگرسخ ، به. شادمی ماهر و ماهرنیمه

 .شادمی مهار  مختیف سطاح با
 الیرخطوی مربعوا  حوداقل روش از اسوتفاده با و کرورم  مدل کارریری به با( 1384) فرمنش
(NOLS) نتوایج. کورد بررسی 1382-1379 دوره برای را ایرا  استا  28 دستمزد فضایی ساختار 

 .است کرورم  مدل تثیید و ایرا  دستمزد سطح بر بازار پتانسیل معنادار اثر دهندهنشا 
 مباحو  رسوترش بوا و رذشوته دهوه طوی درعمل ای،منطقه مختیف سطاح در سرریز بررسی

 بوه مشخصوی مطالعوا  ایورا  در باوجادای ،. است یافته چشمگیری رشد فضایی، اقتصادسنجی
 تنهوا نیز مرتبط مطالعا  و اندنپرداخته صنعتی دستمزد شکاف بر مؤثر عاامل سرریز اثرا  بررسی

 ایو  اصیی تمایز رو ازای  اند؛کرده بررسی را دستمزد بر مؤثر عاامل میی سطح در و کیی صار  به
 دسوتمزد شوکاف بور موؤثر عاامل سرریز اثرا  تحییل کشار، در مشابه مطالعا  به نسبت تحقیق
 .است استانی و جزئی صار  به صنعتی

 
 تحلیل و تجزیه روش و مدل. 4

 دسوتمزد بور موؤثر عاامول اثور بررسوی بورای فضایی ترکیبی اقتصادسنجی روش از پهوهش ای  در
 دو بوه پانول هایمدل. است شده استفاده 1395 تا 1385 هایسال طی ایرا  استا  30 در صنعتی
 همبستگی عدم فر  آزما  برای. شادمی ررفته نظر در تصادفی اثرا  و ثابت اثرا  مدل صار 

 شوادموی اسوتفاده هاسوم  تشخیصوی آزموا  از تاضویحی متویرهوای و 𝜇𝑖 تصوادفی اثورا  بی 
𝐻0:𝜑 فرضی  آزما  ای  در ارر 1(.2005 بالتاجی،) =  بوه تصوادفی اثورا  مدل باید شاد، رد 0

 بورآورد ثابوت اثورا  پانول هوایداده مدل صار  به مدل و شاد رذاشته کنار ثابت اثرا  مدل نفع
 . شادمی

 هوایشویاه بوه آ  بورآورد و مودل متعوارف تصوریح دیگر هستند، مکا  جزء دارای هاداده که زمانی
 مسوئیه دو حوال ایو  در زیورا نکنود؛ ارائوه پهوهشگر برای درستی پاسخ و باشد نامناسب تااندمی مرسام

                                                           

1. Baltagi. 
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 تکنیو  از تواا موی صوار  ایو  در 2.فضوایی ناهمسوانی. 2 1فضایی؛ وابستگی. 1: دهد ر  تااندمی
 وابسوتگی. الوف: شوادمی مشخص ویهری دو با فضایی اقتصادسنجی. ررفت بهره فضایی اقتصادسنجی

 بوی  روابوط در انحوراف بوه اشواره فضایی، ناهمسانی.   مختیف؛ نقاط در نمانه مشاهدا  بی  فضایی
 و میوانگی ) فضوا در نقواط تموام هوایویهروی چوا  .دارد فضوا جورافیوایی هوایمکا  سطح در هاداده

 نامناسوب پارامترهوا، بورآورد بورای سونتی اقتصادسونجی هایروش کارریری به نیست، یکسا ( واریانس
 بوه بایود الیرثابوت، مشخصوا  بوا فضوایی هوایداده شورایط در پوس کند؛می مخدوش را نتایج و است
 (.1999 3سیج، لی) شد متاسل نماییدرست حداکثر از استفاده با فضایی روش مانند هاییروش

 بورای. اسوت اقتصادسونجی هوایمودل در مکوا  اثر ورود فضایی هایمدل در مسئیه نخستی 
 از کوه مختصوا  صوفحه در ماقعیوت یکوی: است اختیار در اطنعاتی منبع دو ماضاع ای  انجام
 یا فضا در نقطه هر فاصیه تاا می اساس ای  بر و شادمی داده نشا  جورافیایی عر  و طال طریق
 محاسوبه مرکوزی یوا ثابوت مشاهدا  یا نقاط به نسبت را نقطه هر در ررفته قرار مشاهده هر فاصیه

 کننودهمونعکس بایود دورترنود هوم از کوه آنهوایی بوه نسوبت ترندنزدی  هم به که مشاهداتی. کرد
   باشند؛ باالتری وابستگی

 در نسوبی ماقعیوت کنندهمنعکس که است همسایگی و مجاور  مکانی اطنعا  منبع دومی 
 و نزدیکی معیار. باشدمی قبیل آ  از دیگری واحدهای به نسبت مشاهده ایمنطقه واحد ی  فضای

 مشاهدا . باد خااهد مطالعه مارد جامعه نقشه روی از آمده دستبه اطنعا  بر مبتنی مجاور 
 تشوخیص بورای شاخصوی الگاهوا بیشوتر در. دهنودموی نشوا  را باالتری فضایی وابستگی مجاور

 متقوار  مربوع مواتریس یو  صوار  به که دارد وجاد مناطق دیگر با منطقه ی  فضایی مجاور 
𝑅 × 𝑅  یم داده نشاو شاد R مناطق تعداد ( استاها )یم سیماتر  یا عناصر. استای  ی تاانند 

 صوفر و باشوند هیهمسوا گریکدی با j منطقه و i منطقه ارر باد خااهد  ی برابر ij هیدرا. باشند صفر
 .  باشد نداشته وجاد آنها  یب یمشترک مرز چیه ارر باد خااهد

 مجواور   یویتع یبورا. بواد خااهود صوفر برابور سیمواتر  یا یاصی قطر عناصر قرارداد طبق
 دو: اسوت شده استفاده مانند ر  مجاور  روش از مطالعه  یا در که دارد وجاد یمتفاوت یهاروش

 سیمواتر  یوا. باشند داشته گریکدی با مشترک مرز  ی ای رأس  ی ارر اندهیهمسا گریکدی با منطقه
 بوردار در سیمواتر  یوا حاصیضور  ییفضا یوابستگ مطالعه در. شادیم استاندارد سطر براساس

 در ماجواد ابوزار بوا مطوابق. شوادیمو وارد مودل در ریومتو آ  ییفضوا وقفوه عنواا  بوا ریمتو  ی
                                                           

1. Spatial dependence. 

2. Spatial heterogeneity. 

3. Lesage. 
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 تاانودیمو اهیشو چهوار بوه مودل حیتصور ییفضا یوابستگ وجاد صار  در ییفضا یاقتصادسنج
 مستقل یرهایمتو ییفضا یهاوقفه آ  در که( SDM) 1ییفضا  یدورب مدل. الف: ردیریم صار 

 عنواا بوه وابسته ریمتو ییفضا وقفه آ  در که( SAR) 2ییفضا وقفه مدل.   شاد؛یم وارد مدل در
  یوا بوا را ییفضوا  رابطو که( SEM) 3ییفضا یخطا مدل.   شاد؛یم وارد مدل در مستقل ریمتو

 خطوا جمون  در است، نشده ییشناسا آنها اثررذار ریمتو یول دارند وجاد ییفضا اثرا  که فر 
 یقویتیف قوتیحق در و ییفضا یعمام مدل که( GSM) 4ییفضا یعمام مدل. د و ردیریم نظر در
 ییفضوا اثورا  باد  دارمعنا صار  در که است آ  نجایا در ذکر قابل نکته. است فاق یهامدل از

 فوورو  رایووز سووتند؛ین بوورآورد قابوول مربعووا  حووداقل قیووطر از هوواموودل هیووبق اول موودل جووز بووه
 صوار ( ML) 5یینمادرست حداکثر  ایش به برآورد و شد خااهد نقض آنها یبرا مارکف−راوس

 بوه مودل دیوبا ییفضا اثرا  وجاد صار  در باشند پانل صار  به هاداده که یزمان حال. ردیریم
 چهوار از هرکودام ییفضوا یهواداده مودل. شاد برآورد و حیتصر یفضا پانل یهاداده مدل صار 

 یبرا ییفضا یاقتصادسنج ا یادب مطابق که است یرفتن. باشد داشته تااندیم را شده رفته حیتصر
 6 ،یانسوی) ررفت بهره الررانه بیضر ای مارا  آزما  از تاا یم مدل ییفضا حیتصر ناع صیتشخ

 مودل نواع کوه شواد بورآورد یتصوادف ای ثابت اثرا  صار  به تااندیم ییفضا پانل مدل(. 1988
 .شادیم انتخا  هاسم  آزما  براساس

 و چرچا از دهستفاا با و( 2015) چانوود و هانووگ مطالعووه از پیووروی بووه تحقیووق ایوو  در
 و شوادموی پرداختوه صنعتی دستمزد بر مؤثر عاامل سرریز اثرا  سنجش به فضایی سنجیاقتصاد

 تحییل و تجزیه برای را 7(SDM) فضایی دوربی  مدل ی ( 2009) پیس و لیسج مطالع  براساس
 و( WY) وابسوته متویرهای فضایی هایوقفه فضایی دوربی  مدل در. شادمی ررفته نظر در تجربی

 فضوایی دوربوی  مدل چارچا . شادمی برآورد( WX) تاضیحی متویرهای فضایی وقفه همچنی 
 :است زیر صار  به

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜌∑𝑊𝑖𝑗𝑌𝑗𝑡 + 𝜃∑𝑊𝑖𝑡𝑋𝑗𝑡

𝑁

𝑗=1

+ 𝑈𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝑒𝑖𝑡

𝑁

𝑗=1

 

𝑌𝑖𝑡 که = 𝐿𝑤𝑖𝑡 منطقه وابسته متویر i زما  در t ، α ثابت، جز 
                                                           

1. spatial Durbin model. 

2. spatial auto−regressive. 

3. spatial error model. 

4. General Spatial Model. 

5. Maximum Likelihood. 

6. Anselin. 

 صورت گرفته است. Eviews, stata 14افزار مدل با استفاده ا، نر  ی. برآوردها7
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 𝑋𝑖𝑡 = [𝐿𝑌𝑖𝑡 , 𝑈𝑁𝐸𝑖𝑡 , 𝐿𝐹𝑖𝑡 , 𝐿𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡 , 𝐿𝐻𝑖𝑡 , 𝐿𝐼𝑖𝑡]  و تاضویحی متویرهوای از بوردار ی 
β  پارامترهاست از بردار ی .𝑊𝑖𝑗 عنصور i او jوزنوی مواتریس یو  از ام𝑁 × 𝑁 و ییایوجوراف 

∑ 𝑊𝑖𝑡𝑌𝑗𝑡
𝑁
𝑗=1 یم دهینام وابسته ریمتو ییفضا وقفهدسوتمزد تمیلگوار از یوزنو متاسط  ی که شاد 

 هیهمسوا یهوااستا  یصنعت دستمزد اثر 𝜌 بیضر. است t زما  در i هیهمسا یهااستا  از یصنعت
∑. دهدیم نشا  را i استا  یصنعت دستمزد بر 𝑊𝑖𝑡𝑋𝑗𝑡

𝑁
𝑗=1 است یحیتاض یرهایمتو ییفضا وقفه 

 نشوا  را اسوتا  هور یصونعت دسوتمزد بور هیهمسوا یهوااستا  یحیتاض یرهایمتو اثر 𝜃 بیضر و
 و( یمکوان) ییفضوا ثابت اثر𝑈𝑖. است ثابت انسیوار و صفر  یانگیم با اخنل جمیه𝑒𝑖𝑡.دهدیم
𝛾𝑡 ینواهمگن ررفت  نظر در یبرا بیترت به که است یزمان ثابت اثراسوتفاده یزموان و یمکوان یهوا 

 یبورا الزم ن یتعد از بعد و( 2015) چاند و هانگ مدل از یرویپ به یینها مدل  یبنابرا. شادیم
 :است ریز صار  به یصنعت دستمزد بر مؤثر عاامل زیسرر اثرا   یتخم

𝐿𝑤𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑦𝐿𝑌𝑖𝑡 + 𝛽𝑢𝐿𝑈𝑁𝐸𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑛𝑑𝐿𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽𝑐𝑠𝐿𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽ℎ𝐿𝐻𝑖𝑡 +

𝛽𝑒𝑑𝑢𝐿𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 +

𝜌∑ 𝑊𝑖𝑡𝐿𝑤𝑗𝑡 +
𝑁
𝑗=1 𝜃1∑ 𝑊𝑖𝑡𝐿𝑌𝑗𝑡

𝑁
𝑗=1 +𝜃2∑ 𝑊𝑖𝑡𝐿𝑈𝑁𝐸𝑗𝑡

𝑁
𝑗=1 +𝜃3∑ 𝑊𝑖𝑡𝐿𝐼𝑁𝐷𝑗𝑡

𝑁
𝑗=1

+𝜃4∑ 𝑊𝑖𝑡𝐿𝐶𝑆𝑗𝑡
𝑁
𝑗=1 +𝜃5∑ 𝑊𝑖𝑡𝐿𝐻𝑗𝑡

𝑁
𝑗=1 +𝜃6∑ 𝑊𝑖𝑡𝐿𝐸𝐷𝑈𝑗𝑡

𝑁
𝑗=1 +𝑈𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  

(1)  

 j و اسوت مرباطوه سوال و نظور مارد استا  دهندهنشا  بیترت به t و i که است یادآوری به الزم
 مجواور  براسواس یوزنو سیمواتر از مطالعوه  یوا در است ذکر به الزم. هاستاستا  ریسا انگریب

 ریوال در و  یو مرباطه عناصر هستند مشترک مرز یدارا که ییهااستا  آ  در که است شده استفاده
 .شادیم منظار صفر صار   یا

 جبورا  متاسوط براسواس کوه است ام i استا  در یصنعت دستمزد تمیلگار𝐿𝑤𝑖𝑡  باال معادله در
 تمیلگوار 𝐿𝑌𝑖𝑡. اسوت شوده فیوتعر شوتریب و کارک  نفر ده یصنعت یهاکارراه در کارکنا  خدما 

 عنواا بوه متویور ایو ( 2008) بایوانا اوتساکاو مطالعه از یرویپ به که است استا  هر سرانه درآمد
 مقیواس رایای ناعی به سرانه درآمد باد  باالتر. است رفته کاربه مقیاس هایصرفه برای جانشینی

 نور  شواخص UNE .شواد تحییول نیوز مقیاس هایصرفه عناا به تااندمی آ  اثرا  و باده تالید
 فعالیوت تمرکز محاسب  برای که است یصنعت یهاتیفعال تمرکز تمیلگار دهندهنشا LF  ، یکاریب

 :است ذیل صار  به که شده استفاده( 2009) 1پل و ناکامارا شاخص از صنعتی
𝑆𝑗
𝑐 =

𝑋𝑗

∑ 𝑋𝑗
𝐽
𝑗=1

=
𝑋𝑗

𝑋∗
 

                                                           

1. Nakamura and Paul. 
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𝑋∗ اسوت صونعت بخش در کشار کل افزود  ارزش .𝑋𝑗 بخوش در اسوتا  هور افوزوده ارزش 
𝑆𝑗. است صنعت

𝑐  نشااستا  در صنعتی تمرکز شاخص دهنده j و صوفر بوی  شواخص ایو . است 
 منطقوه ی  در کامل طاربه صنایع هم  ارر است، منطقه در صنعت بخش تمرکز میزا  و است ی 

 تازیوع بزرروی مناطق تعداد ی  در کاچ  خییی هایسهم با صنایع ارر و ی  برابر شاند، متمرکز
 تعوداد شامل که است انسانی سرمای شاخص LH. کندمی میل صفر سمت به شاخص ای  شاند،

 کوه خاناار ناخالص هزینه متاسط دهندهنشا  LEXP. است استا  هر در عالی تحصین  با افراد
 شوواخص LI. شووادمووی ررفتووه نظوور در خوواناار معیشووت حووداقل سووبد بوورای جانشووینی عنوواا بووه

 صونعت بخوش در شودهانجوام هوایروذاریسرمایه میزا  براساس که است صنعتی رذاریسرمایه
 و آموار مرکز ایمنطقه هایحسا  اطنعا  و آمار از هاشاخص ای  محاسب  برای. شادمی تعریف

 .است شده استفاده آماری هایسالنامه و مرکزی بان  اطنعا 
 

 مدل متغیرهای توصیفی آمار. 5

 . دستمزد صنعتی5-1

 صنعتی هایکارراه در کارررا  به پرداختی خدما  جبرا  میزا  صار  به صنعتی دستمزد شاخص
 صنعتی دستمزد میزا  باالتری  دهدمی نشا  آمارها بررسی. است شده برآورد بیشتر و کارک  نفر ده

 و ریوال میییوا  22975576میوزا  بوه تهورا  استا  به مرباط 1386 سال در کارررا  به پرداختی
 باالتری  همچنی . است باده ریال میییا  110444 میزا  به اینم استا  به مرباط میزا ، تری پایی 
 ریوال میییوا  142630086 میوزا  به تهرا  استا  به مرباط 1395 سال در صنعتی دستمزد میزا 
 بواده ریوال میییوا 764014 میوزا  بوه بایراحمد و کهگییایه استا  به مرباط آ  تری پایی  و باده

 .  است
 95−85 هایسال در صنعتی دستمزد متاسط باالتری  که دهدمی نشا  آمارها بررسی همچنی 

 بوه رین  استا  به مرباط آ  تری پایی  و ریال میییا  57944822 میزا  به تهرا  استا  به مرباط
 بوه مربواط 1386 سوال در صنعتی دستمزد سرانه باالتری . است باده ریال هزار 3930760 میزا 
 بوه سومنا  اسوتا  به مرباط آ  تری پایی  و ریال میییا  852 مبیغ به بایراحمد و کهگییایه استا 
 بوه باشوهر استا  به مرباط 95 سال در صنعتی دستمزد سرانه باالتری . است ریال میییا  32 مبیغ
. اسوت ریوال میییوا  86 مبیوغ بوه کرموا  استا  به مرباط آ  تری پایی  و ریال میییا  629 مبیغ

 مرباط 95−85 هایسال در صنعتی دستمزد سرانه متاسط باالتری  که دهدمی نشا  آمارها بررسی
 88 مبیوغ بوه قم استا  به مرباط آ  تری پایی  و ریال میییا  958 مبیغ به رضای خراسا  استا  به
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 .است باده ریال میییا 

 

 هایسال در بیشتر و کارکن نفر ده هایکارگاه در کارگران به پرداختی خدمات جبران سرانه متوسط(: 1) نمودار

1385−1395 

 انسانی سرمایه. 5−2

 میوزا  بواالتری . است شده برآورد دانشگاهی التحصین فارغ تعداد براساس انسانی سرمایه متویر
 استا  به مرباط آ  تری پایی  و نفر 82669 با تهرا  استا  به مرباط 1386 سال در انسانی سرمایه

 بوه مربواط 1395 سوال در انسوانی سورمایه میزا  باالتری  همچنی . است باده نفر 3008 با اینم
 نفور 8341 بوا بایراحمود و کهگییایه استا  به مرباط آ  تری پایی  و نفر 195438 با تهرا  استا 

 هوایسوال طی در انسانی سرمایه متاسط باالتری  که است آ  از نشا  برآوردها همچنی . باشدمی
 خراسوا  اسوتا  بوه مربواط آ  توری پوایی  و نفر124644 با تهرا  استا  به مرباط 1385−1395
 .باشدمی نفر 5484 با شمالی

 
 صنعتی تمرکز. 5−3

 بخش در کشار افزوده ارزش کل به صنعت بخش افزوده ارزش نسبت براساس صنعتی تمرکز متویر
 سوال در صونعتی تمرکوز میوزا  باالتری  که دهدمی نشا  آمارها بررسی. است شده برآورد صنعت
 میوزا  بوه سومنا  اسوتا  به مرباط آ  تری پایی  و باده درصد 24.2 تهرا  استا  به مرباط 1386
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 اسوتا  بوه مربواط1395 سال در صنعتی تمرکز میزا  باالتری  همچنی ،. است باده درصد 0.09
 بوه بایراحمود و کهگییایوه اسوتا  بوه مرباط آ  تری پایی  و باده درصد 22.9 میزا  به خازستا 

 . است باده درصد 0.09 میزا 
 هوایسوال طوی در شواخص ایو  متاسوط میوزا  بواالتری  که است آ  از نشا  آمارها بررسی

 شواخص ای  متاسط میزا  کمتری  و درصد 17.35 میزا  به تهرا  استا  به مرباط 1385−1395
 .است درصد 0.14 میزا  به اینم استا  به مرباط 1395−1385 هایسال طی در

 
 صنعتی گذاریسرمایه. 5−4

 بور بوالغ مبیووی بوا یوزد اسوتا  بوه مربواط 1386 سوال در صونعتی روذاریسرمایه میزا  باالتری 
 275928 بور بوالغ شومالی خراسوا  اسوتا  به مرباط تری پایی  و باده ریال میییا  51016585

 میوزا  بواالتری  1395 سوال در کوه دهودموی نشوا  هوابررسوی همچنی . است باده ریال میییا 
 ریوال میییوا  79170468 بر بالغ که باده شرقی آذربایجا  استا  به متعیق صنعتی رذاریسرمایه

 میییوا  169205 بور بوالغ اینم استا  بر متعیق صنعتی رذریسرمایه میزا  تری پایی . است باده
 به متعیق 1395−1385 هایسال طی در صنعتی رذاریسرمایه متاسط میزا  باالتری . است ریال

 بوه متعیوق نیوز آ  توری پوایی  و است باده ریال میییا  29667683 بالغ شرقی آذربایجا  استا 
 .است باده ریال میییا  699933 بر بالغ احمد بایر و کهگییایه استا 

 
 سرانه درآمد. 5−5

 باالتری . است شده برآورد( نفت بدو ) داخیی ناخالص تالید سرانه براساس سرانه درآمد شاخص
 اسوتا  بوه مربواط آ  توری پوایی  و بواده تهورا  استا  به مرباط 1386 سال در شاخص ای  میزا 

 بوه مربواط سورانه درآمود میوزا  باالتری  1395 سال در همچنی . است باده بیاچستا  و سیستا 
 نشوا  آمارهوا بررسی. است باده بیاچستا  و سیستا  استا  به مرباط آ  تری پایی  و باشهر استا 

 اسوتا  به مرباط 1395−1385 هایسال طی در سرانه درآمد متاسط میزا  باالتری  که است آ  از
 بوه بیاچسوتا  و سیسوتا  اسوتا  بوه مرباط آ  تری پایی  و ریال هزار 246471.1 میزا  به باشهر
 .است باده ریال هزار 36354.33 میزا 

 خانوار هزینه. 5−6

 در خواناار هزینه میزا  باالتری  که دهدمی نشا  هااستا  بی  در خاناار هایهزینه آمارهای بررسی
 و سیسوتا  استا  به مرباط1386 سال در آ  تری پایی  و تهرا  استا  به متعیق 1386و 1395 سال

 نشوا  آمارهوا بررسوی همچنوی ،. اسوت بواده کرموا  استا  به مرباط 1395 سال در و بیاچستا 
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 و تهورا  استا  به مرباط 1395−1385 هایسال طی در خاناار هزینه متاسط باالتری  که دهدمی
 .است باده بیاچستا  و سیستا  استا  به مرباط آ  تری پایی 

 
 آماری هایآزمون نتایج. 6

 بورای بنوابرای ،. متویرهاست باد  مانا فر  بر مبتنی اقتصادسنجی در سنتی هایروش کارریری به
 ایسوتایی کوه اسوت الزم ابتودا الگوا، برآورد هنگام در کاذ  رررسیا  پدید  داد  ر  از جیاریری

 کواربرد کوه شوادموی اسوتفاده پسورا  و شی  ایم، آزما  از اینجا در. شاد آزما  و بررسی متویرها
 آزموا  H0 فرضویه اینکوه بوه تاجوه بوا. دارد ترکیبوی هایداده در متویرها مانایی بررسی در بیشتری

 پونج از کمتور محاسوباتی احتموال مقودار ارور است، متویر هر برای واحد ریش  وجاد دهند نشا 
 پذیرفتوه نظور موارد متویر مانایی و شادمی رد متویر آ  برای واحد ریشه وجاد فرضیه باشد، درصد

 .است شده داده نشا ( 2) جدول در متویرها مانایی آزما  نتایج. شادمی
 

 (سطح) پسران و شین ایم، روش به متغیرها مانایی آزمون نتایج. 2جدول

 نتایج آزمون آماره احتمال متغیر
log(W)it 000/0 72/3- مانا 
log(I)it 000/0 77/3- مانا 
(Une)it  مانا -56/4 000/0 
log(H)it  مانا -47/2 000/0 
log(F)it 000/0 82/4- مانا 
log(Y)it 000/0 32/4- مانا 

log(EXP)it 000/0 47/2- مانا 
 تحقیق هاییافته: مأخذ

 
 آزموا  صوفر فرضویه زیورا هستند؛ مانا مدل متویرهای پسرا  و شی  ایم، آزما  نتایج براساس

 .است شده رد تحقیق متویرهای مانایی نا بر مبنی
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 فضایی همبستگی آزمون. 6−1

 بررسوی، موارد متویرهوای بی  فضایی همبستگی وجاد عدم یا وجاد باید ابتدا مدل برآورد از پیش
 1مارا  آزما  شامل که دارد وجاد فضایی همبستگی بررسی برای مختیفی هایآزما . شاد آزما 

 .است 2الررانه ضریب و
 های خودهمبستگی فضایی: نتایج آزمون3جدول 

 آزمون نام آزمون آماره احتمال
 موران آزمون 56/5 00/0
 فضایی وقفه وجود LM آزمون 44/39 00/0
 فضایی خطای وجود LM آزمون 02/43 00/0

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 وجواد عودم بور مبنوی صوفر فرضویه کوه دهودموی نشوا  الررانه ضریب و مارا  آزما  نتایج
 در فضوایی همبستگی وجاد و رد درصد 95 سطح در مدل در اخنل اجزای بی  فضایی همبستگی
 .است شده تثیید بررسی مارد متویرهای
 توابیایی هوایداده رویکورد در تصوادفی اثورا  و ثابوت اثرا  میا  برآورد روش انتخا  برای

 بواد  ناهمبسته فرضیه آزما  حقیقت در هاسم  آزما . شادمی استفاده هاسم  آزما  از فضایی
 اثورا  برآوردهوای در تخمینوی ضورایب آ ، طبق بر که است تاضیحی متویرهای و انفرادی اثرا 
 فرضیه که دهدمی نشا ( 4) جدول در هاسم  آماره مقدار. شاندمی مقایسه هم با تصادفی و ثابت
 بوه تاجوه بوا و کورد رد تواا موی را درصد 5 داریمعنا سطح در تصادفی اثرا  وجاد بر مبنی صفر

 و دوجانبوه اثورا  و فضوایی اثورا  و زمانی ثابت اثرا  حالت سه در شدهبرازش هایمدل مقایسه
 .شادمی برآورد زمانی ثابت اثرا  حالت در مدل دهندریتاضیح میزا  باد  باالتر

 : آزمون هاسمن فضایی4جدول 

 نتیجه P−Value آماره صفر فرضیه
 H0 رد 0000/0 65/23 .نیست معنادار مشترکا   مکان ثابت اثرات
 H0 رد 0000/0 17/28 .نیست معنادار مشترکا   زمان ثابت اثرات

 تحقیق نتایج: مأخذ

 ضورایب داریمعنا با مطابق که طاریبه دارد؛ وجاد فضایی پانل رررسیا  در مختیفی هایمدل
 بورای. داد توییور سواده شکل به رسترده شکل از را هامدل ای  تاا می مختیف هایبخش مختیف

 :ررفت نظر در باید زیر صار  به را فضایی پانل مدل شده رسترده فرم منظار ای 
 
                                                           

1. Moran. 

2. Lagrange Multiplier Test. 
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𝑌𝑖𝑡 = 𝜌𝑊𝑖𝑗𝑌𝑗𝑡 + 𝜃𝑊𝑖𝑗𝑋𝑗𝑡 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  

휀𝑖𝑡 = 𝛿𝑊𝑖𝑗휀𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜈𝑖𝑡 

 فضوایی وزنوی مواتریس نیوز wit. است t زما  در i سال برای وابسته متویر بیانگر Yit فاق، معادله در
 ρ ضوریب بنوابرای . اسوت i مقطوع هور بور همسایه مقاطع سرریز اثرا  دهندهنشا  نیز wit Yit. است
 نیوز δ و مسوتقل متویرهوای فضوایی اثورا  دهنودهنشا  نیز θ ضریب. است فضایی وقفه دهندهنشا 

 والود آزموا  از اسوتفاده بوا االیوب بهینه مدل انتخا  جهت. است فضایی خادهمبستگی ضریب بیانگر
 روی بور کوه هواآزموا  از نواع ایو  هوایمحودودیت به تاجه با. شادمی انتخا  مسیر ای  در بهینه مدل

 تاانوایی مقیواس ای  هستند، روروبه بیشتری دارمعنا متویرهای با که هاییمدل در شاد،می اعمال ضرایب
 معیارهوای یوا و نمواییراسوت حوداکثر مقوادیر از استفاده رویکرد از شرایط ای  در االیب و نداشته را الزم

 اثورا  از ایجادشده محدودیت فضایی اثرا  با پانل هایمدل در است رفتنی. شادمی استفاده اطنعاتی
 در SAC مودل: باشند زیر صار  به تاانندمی بررسی مارد هایمدل ایستا حالت در هامدل بی  مقطعی
θ که صارتی = δ کوه صوارتی در SDM مدل باشد، 0 =  کوه صوارتی در SAR مودل باشود، 0

ρ زما هم = δ و 0 = ρ زموا هوم که صارتی در SEM مدل باشد، 0 = θ و 0 = . باشود 0
 فضوایی وقفوه مودل یوا فضایی خطای مدل به تاا می را فضایی دوربی  مدل آیا که مسئیه ای  آزما  برای

 شوادموی اسوتفاده( RLM) پرقدر  الررانه ضریب و( LR) الررانه ضریب آزما  از خیر، یا داد تقییل
. اسوت γ :H0=0 فضوایی وقفوه مودل بورای و βδ+γ:H0=0 فضوایی خطای مدل برای آ  صفر فر  که

 مودل شواد، رد نمواییراسوت نسوبت آزموا  دو هور در صوفر فر  چنانچه رفته، پیش مطالب براساس
 مودل والود، آزموا  از استفاده با االیب بهینه انتخا  برای. است مناسب الگا برآورد برای فضایی دوربی 

 :است شده ارائه( 5) جدول در والد آزما  نتایج. شد خااهد انتخا  بهینه

 فضایی دوربین و خطا وقفه، مدل بین تشخیصی هایآزمون: 5 جدول

 آزمون نتایج احتمال صفر فرضیه آزمون
Wald for Spatial Lag θ = 0 0.00 35.13 

Wald for Spatial Error θ +δβ = 0 0.00 36.95 
 پژوهش هاییافته: مأخذ

 حالوت ایو  در. است SAC و SAR، SEM هایمدل برابر در SDM مدل تثیید بیانگر نتایج
 .ندارد را SAC و SAR، SEM حاال  به محدودسازی قابییت SDM مدل

 

 SDM فضایی رگرسیون برآورد. 6−2

 .است شده ارائه فضایی دوربی  مدل برآورد نتایج( 6) جدول در
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 : نتایج مدل دوربین فضایی )اثرات ثابت زمان فضایی(6جدول 

 t آماره بیضر  یحیتوض ریمتغ
C 0.165 3.78 

log(𝐼)𝑖𝑡  0.2 7.04 
(𝑈𝑛𝑒)𝑖𝑡  0.0005- 2.11- 
𝑙𝑜𝑔(𝐻)𝑖𝑡  0.57 8.66 
𝑙𝑜𝑔(𝐹)𝑖𝑡  0.02 5.01 
𝑙𝑜𝑔(𝑌)𝑖𝑡  0.66 4.98 

𝑙𝑜𝑔(𝐸𝑋𝑃)𝑖𝑡  0.29 5.43 
   مستقل یرهایمتغ در ییفضا سیماتر  ضربحاصل

W*log(𝐼)𝑖𝑡  0.12 1.58 
W*(𝑈𝑛𝑒)𝑖𝑡  0.009- 1.8- 

W*𝑙𝑜𝑔(𝐻)𝑖𝑡  0.2- 1.07- 
W*𝑙𝑜𝑔(𝐹)𝑖𝑡  0.02 2.59 
W*𝑙𝑜𝑔(𝑌)𝑖𝑡  0.02- 0.07- 

W*𝑙𝑜𝑔(𝐸𝑋𝑃)𝑖𝑡  0.04 0.32 

R2 = 88/0 یابیارز  یهاآماره  
Prob (F-statistic) = 0000 

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 

 :است شده ارائه برآوردی ضرایب از ی  هر الیرمستقیم و مستقیم اثرا  همچنی  ادامه در

 

 (فضایی زمان ثابت غیرمستقیم و مستقیم اثرات) فضایی دوربین مدل نتایج: 7 جدول

 غیرمستقیم مستقیم کل متغیرها شرح

C 25/0 
(66/4) 

18/0 
(23/3) 

07/0 
(56/3) 

log(𝐼)𝑖𝑡  
0.3 

(4.15) 
0.23 

(6.79) 
0.06 

(0.93) 

(𝑈𝑛𝑒)𝑖𝑡  
0.012- 

(73/2-) 
0.005- 

(2.03-) 
0.0007- 

(1.49-) 

𝑙𝑜𝑔(𝐻)𝑖𝑡  
0.32 

(2.05) 
0.59 

(9.04) 
0.26- 

(1.81-) 

𝑙𝑜𝑔(𝐹)𝑖𝑡  
0.03 

(4.05) 
0.01 

(5.03) 
0.01 

(2.91) 

𝑙𝑜𝑔(𝑌)𝑖𝑡  
0.51 

(1.92) 
0.67 

(5.07) 
0.15- 

(0.57-) 

𝑙𝑜𝑔(𝐸𝑋𝑃)𝑖𝑡  
0.28 

(2.5) 
0.99 

(5.46) 
0.011- 

(0.11-) 
 (.است t آماره مقدار پرانتز، داخل مقادیر) تحقیق هاییافته: منبع
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. دارد متفواوتی تفسویر اثورا  از یو  هور الیرمسوتقیم، و مستقیم اثرا  به کل اثرا  تفکی  با
 در متویور آ  ارور کوه اسوت ماضاع ای  بیانگر صنعتی دستمزد شاخص بر متویر هر مستقیم اثرا 
 اسوتا  هموا  در صونعتی دستمزد شاخص بر تثثیری چه میانگی  طاربه کند، توییر نظر مارد استا 

 نشوا  نیوز صونعتی دسوتمزد شواخص بور مستقل متویر هر الیرمستقیم یا سرریز اثر. داشت خااهد
 شواخص بور توثثیری چوه میوانگی  طواربوه کند، توییر نظر مارد استا  در متویر آ  ارر که دهدمی

 نور  بور متویور آ  فضوایی سورریز معنوای بوه ای  که داشت خااهد هااستا  سایر صنعتی دستمزد
 توییور اثور بر را وابسته متویر توییر میانگی  نیز متویر هر کل اثر. هاستاستا  سایر صنعتی دستمزد

 .دهدمی نشا  مستقل متویر
 و مثبوت صونعتی روذاریسورمایه ضوریب کوه دهودمی نشا ( 7) جدول در مدل برآورد نتایج

 در صونعتی دسوتمزد میوزا  صنعتی رذاریسرمایه افزایش با و است( درصد 99 سطح در) دارمعنا
 مواتریس در صونعتی روذاریسورمایه حاصیضر  مثبت ضریب به تاجه با. یابدمی افزایش مناطق

 رشود درواقوع کوه رفوت تواا موی اسوت( درصود 99 سوطح در) دارمعنوا و مثبوت کوه مجاور 
 مستقر صنایع سایر با ارتباط و صنایع بی  پیاندهای شهرها،کن  و مرکزی مناطق در رذاریسرمایه

 فراهم مناطق ای  در هابنگاه رشد برای هاییفرصت و داده تاسعه را( کاچکتر و) همجاار مناطق در
 افزایش و رذارد کاهش به رو دوره، ی  طی از پس تااندمی ایمنطقه هاینابرابری رو ازای  کند؛می
 صونعتی رذاریسرمایه جذ  از بخشی که شاد ماجب را پیراما  مناطق صنعتی رذاریسرمایه در
 از متوثثر تاانودموی نیوز بخشوی و اسوت صنایع میا  پیاندهایی وجاد ماحصل پیراما ، مناطق در

 .  باشد ازدحام اثر همچا  محیطی عاامیی
 و وریبهره افزیش ضم  شهرهاکن  و مرکزی مناطق در صنعتی رذاریسرمایه افزایش بنابرای 

 انتقوال و پیشوی  و پسوی  پیاندهای تقایت پذیری،رقابت افزایش دلیل به مناطق، ای  در دستمزدها
 نیوز همجواار منواطق در دسوتمزد و وریبهوره افوزایش ماجوب همجواار مناطق به دانش و فناوری

 .شادمی
 بور( درصد 95 سطح در) داریمعنا و منفی اثر بیکاری نر  که دهدمی نشا  مدل برآورد نتایج

 تقاضوای و عرضوه هوایمنحنوی چوارچا  در تاا می را ماضاع ای . است داشته صنعتی دستمزد
 بورای تقاضوا کواهش آ  دنبوال بوه و بیکاری نر  افزایش با. داد تاضیح کن  اقتصاد در کار نیروی
 بیکواری دیگور، سوای از. یافوت خااهود کاهش نسبت هما  به نیز کار نیروی دستمزد کار، نیروی
. دهودموی کواهش دستمزد افزایش برای را کاررری هایاتحادیه بیکار کارررا  زنیچانه قدر  بیشتر
 کواهش و شا شویی آینده به نسبت شاالل کارررا  نااطمینانی باع  کار بازار در بیشتر بیکاری بروز
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 منفوی اثر به تاجه با. شادمی آتی هایدوره در دستمزد افزایش برای تقاضا در آنها نظر اعمال قدر 
 تواا موی نیوز اسوت باده دارمعنا و منفی که فضایی مجاور  ماتریس در بیکاری نر  حاصیضر 

 در کوار نیوروی دسوتمزد کواهش سوبب مجواور، هوایاسوتا  در بیکاری نر  افزایش آثار که رفت
 کوار نیوروی عرضوه افوزایش و منواطق ای  به کار نیروی مهاجر  سبب به نیز آ  مجاور هایاستا 

 . شد خااهد
( عوالی تحصوین  بوا افوراد تعوداد اینجوا در) انسانی سرمایه مطالعه، ای  نتایج دیگر براساس

 و انسوانی سورمایه افوزایش بوا درحقیقت. است باده صنعتی دستمزد بر داریمعنا و مثبت اثر دارای
 بوا و یافتوه افوزایش منواطق ای  در رذاریسرمایه برای انگیزه مهار  و تخصص دارای افراد افزایش

 دسوتمزد میوزا  منواطق ایو  در افراد مهار  و تخصص دلییی به هابنگاه سادآوری افزایش به تاجه
 .است شده بیشتر افراد ای  به پیشنهادی

 90 سوطح در) داریمعنوا و مثبوت اثور سورانه درآمود کوه دهدمی نشا  برآورد نتایج همچنی ،
 درآمود افوزایش آ  دنبوال بوه و تالیود، افزایش با عبارتی به. است داشته صنعتی دستمزد بر( درصد
 افوزایش نیوز صونعتی دستمزد نتیجه در و افزایش کار نیروی برای تقاضا بیشتر، تالید به نیاز و سرانه
 و مثبوت کوه فضایی مجاور  ماتریس در سرانه درآمد حاصیضر  مثبت اثر به تاجه با. است یافته
 در سورانه درآمود افوزایش اثورا  کوه رفوت تواا موی نیز است باده( درصد 90 سطح در) دارمعنا

 خااهود تثثیرروذار مجواور هایاستا  در صنعتی دستمزد نر  بر مثبتی صار  به مجاور هایاستا 
 .باد

 مقیواس هوایصورفه دلیول به دارند باالتری سرانه درآمد که هاییاستا  دهدمی نشا  مطالعا 
 شوادموی ماجوب امور هموی  کوه( 1396 همکارا ، و براتی) دارند باالتری ایمنطقه تاسعه سطح
 دسوتمزد میزا  هابنگاه سادآوری افزایش دلیل به مناطق ای  به مهار  با کار نیروی مهاجر  ضم 

 بوه  مسوتقیم طاربه سرانه درآمد رشد دیگر سای از. یابد افزایش مناطق ای  در کارررا  به پرداختی
 ایو  بوه کوردهتحصویل کوار نیوروی مهاجر  ماجب و شاد می منجر خاناار اقتصادی رفاه افزایش
 زمینوه که دهدمی افزایش را هاشرکت سادآوری و وریبهره میزا  الیرمستقیم طاربه و و شده مناطق

 اسوتا  یو  در بواالتر سورانه درآمود وجاد اّما. کندمی فراهم مناطق ای  در دستمزد افزایش برای را
 نیوروی عرضوه کاهش طریق از امر همی  که شده مجاور هایاستا  از کار نیروی مهاجر  ماجب

 .شد خااهد دستمزد افزیش ماجب کار

 سوطح در) داریمعنوا و مثبت اثری صنعتی تمرکز شاخص که دهدمی نشا  مدل نتایج بررسی
 آ  دنبوال به و صنعت، بخش تالید افزایش با عبارتی به. است داشته صنعتی دستمزد بر( درصد 95
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 از صونعتی تمرکوز فراینود در. است یافته افزایش نیز صنعتی دستمزد کار، نیروی برای تقاضا افزایش
 کوه بخشودمی بهباد را صنعت شد  تخصصی سطح و شدهحمایت الیرتجاری تخصصی نهادهای

 تمرکوز وجواد همچنی . کندمی فراهم دستمزدها افزایش و وریبهره افزایش برای را زمینه امر همی 
 بورای مثبتوی خوارجی اثورا  تاانودمی اطنعا  سرریزهای ایجاد طریق از منطقه ی  در صنعتی

 دسوتمزد افزایش و هابنگاه سادآوری افزایش برای را زمینه امر همی  و نماید ایجاد هابنگاه وریبهره
 فضوایی مجاور  ماتریس در صنعت بخش افزوده ارزش حاصیضر  اثر به تاجه با. کندمی فراهم

 بوه مجواور هوایاسوتا  در صونعتی تمرکز اثرا  که رفت تاا می نیز است باده دارمعنا و مثبت که
 . باد خااهد تثثیررذار مجاور هایاستا  در صنعتی دستمزد نر  بر مثبتی صار 
 در دانش و اطنعا  سرریزهای ایجاد طریق از استا  ی  در صنعتی تمرکز افزایش حقیقت در
 هوایاسوتا  در وکارهواکسب در کارایی و وریبهره افزایش برای را زمینه تااندمی وکارکسب فضای

 .شد خااهد همجاار هایاستا  در دستمزد افزایش ماجب امر همی  که کرده فراهم همجاار
 و مثبوت( سورریز) الیرمسوتقیم و مسوتقیم توثثیر خاناارهوا کول هوایهزینوه متاسط همچنی ،

 خاناارهوا کول هایهزینه. است داشته صنعتی دستمزد شاخص بر( درصد 95 سطح در) داریمعنا
 تقاضوا خواناار کول هوایهزینه افزایش که دهدمی نشا  و دارد تارم نر  با باالیی مثبت همبستگی

 کننودموی تونش هموااره کارررا  زندری هزینه نظریه طبق. دهدمی افزایش را دستمزد افزایش برای
 هوایشواخص افوزایش بوا متناسوب را خاد درخااستی دستمزد میزا  خرید، قدر  حفظ منظاربه

 . شادمی دستمزدها افزایش ماجب امر همی  که کنند ارائه تارم شاخص و کنندهمصرف قیمت
 بوه افوراد مهواجر  ماجوب اسوتا  یو  در خواناار کول مخار  شاخص افزایش دیگر، سای از
 افوزایش ماجوب منواطق ایو  در خودما  و کاالهوا بورای تقاضا افزایش با و شده همجاار هایاستا 

 .شادمی دستمزدها افزایش ماجب امر همی  که شادمی خاناارها مخار  افزایش و هاقیمت شاخص
 

 پیشنهادها و گیرینتیجه. 7

. است نیز آ  اصیی نتیجه و تاسعه شرطپیش اشتوال. است تاسعه اصیی هایمؤلفه از یکی اشتوال
 تاانودموی آ  بور موؤثر عاامول شناسوایی که است کار بازار مهم مؤلفه دو از یکی کار نیروی عرضه

. کند کم  بیکاری کاهش و اشتوال افزایش جهت مناسب هایسیاست اتخاذ در را رذارا سیاست
 جابجوایی و مختیوف منواطق در دسوتمزد نوابرابری کوار نیروی تقاضای و عرضه در مهم عامل ی 

 پرداختوی، دسوتمزد در ایمنطقوه هواینوابرابری عبارتی به. است مختیف مناطق بی  در کار نیروی
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 بور موؤثر عاامول شناسوایی دلیل همی  به و است باالتر دستمزد امید به کار نیروی جایی جابه سبب
 .  است ضروری و مهم کار بازار هایرذاریسیاست در دستمزد ایمنطقه نابرابری
 اسوتفاده با و الزم تعدین  از پس و( 2015) چاند و چانگ مطالعه از پیروی به مطالعه ای  در

 در صونعتی دسوتمزد بور موؤثر عاامل سرریز اثرا  بررسی به فضایی ترکیبی اقتصادسنجی روش از
 نور  کوه داد نشوا  نتایج. است شده پرداخته 1395−1385 زمانی دوره طی ایرا  استا  30 سطح

 اصویی عاامول از صنعتی تمرکز و صنعتی رذاریسرمایه خاناار، کل مخار  سرانه، درآمد بیکاری،
 سورریزهای بیانگر نیز مارا  آزما  نتایج. اندباده ایرا  هایاستا  در صنعتی دستمزد دهندهتاضیح
 . است باده ایرا  هایاستا  بی  فضایی

 خواناار، کول مخوار  و انسوانی سرمایه سرانه، درآمد متویرهای که دادند نشا  نتایج همچنی 
 بور مثبوت( سورریز) الیرمسوتقیم و مسوتقیم اثورا  دارای صونعتی تمرکوز و صنعتی رذاریسرمایه

 اثورا  دارای بیکواری نور  متویور و اسوت داشوته ایرا  هایاستا  بی  در صنعتی دستمزد نابرابری
 پوهوهش ای  نتایج به عنایت با. است داشته صنعتی دستمزد نابرابری بر منفی الیرمستقیم و مستقیم

 بررسوی ضوم  کوه است الزم دولتمردا  سای از کار بازار هایسیاست برقراری در که است رفتنی
 نیز همجاار هایاستا  در متویرها ای  روند وضعیت استا ، هر در کار بازار کن  متویرهای شرایط
 همجواار هوایاسوتا  در اقتصادی متویرهای تثثیررذاری به تاجه با همچنی . شاد تحییل و بررسی

 سوای از کوار بوازار هوایسیاسوت و دسوتمزدی سیاسوت هررانوه اعموال کوه ررفت نتیجه تاا می
 .باشد اثررذار نیز همجاار مناطق بر تااندمی ایمنطقه صار  به دولتمردا 
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