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 .1مقدمه

دولتها ،حمایت و پشتیبانی از نیروی کار بهعنواا رکو اصویی تالیود در

از اهداف مهم اقتصادی
دهوههوای اخیور،
جامعه است و از همی رو مطالعه در زمینه عاامل مؤثر بر نابرابری دستمزد ،طوی 
1
تاجه زیادی را در بی اقتصاددانا به خاد جیب کرده است (هچم و همکارا  .)2014 ،ادبیوا
دستمزد بهطار عمامی شامل نظریوا عرضوه و تقاضوای نیوروی کوار ،مخوار خواناار ،تاانوایی
تئاریهای نای دستمزد است .در بسیاری از کشوارهای در

بهرهوری نیروی کار و
پرداخت ،تارم ،
بنگاهها به وجاد نیاورده است
حال تاسعه نظام دستمزد رایج ،انگیزه قای برای کار و تالید بیشتر در 
میشاد (مافیت و ژانگ.)2018 2،
و صرفا براساس شرایط زمانی و تارم عمل 

براساس برآوردهای سازما بی المییی کار )ILO( 3میوزا متاسوط مشوارکت نیوروی کوار در
جها تقریبا  62درصد از جمعیت در س کار است و تقریبا  3/3میییوارد نفور آ مشووال بوه کوار

هستند .در بی کول شواالن  ،حودود  54درصود ،یعنوی  1/8میییوارد نفور ،کوارررا دسوتمزدی و
حقاقبگیر هستند که نشا دهنده افزایش حدود  760میییا نفری دستمزدبگیرا در مقایسه با 25

سال اخیر است (سازما بی المییی کار .)2018 ،نابرابری دستمزد و درآمد طی چهار دهه رذشوته
بهطار قابل تاجهی در سراسر جها افزایش یافته است (سیشانا و دکارنز.)2003 4،
مویتاانود نقوش
میآیند کوه 
مهمتری سازوکارهای ایجاد تعادل در بازار کار بهشمار 
دستمزدها 
خاناارها و در مناطق جورافیوایی متفواو داشوته باشوند .در

مؤثری در تازیع عادالنه درآمد در بی
بسیاری از کشارهای در حال تاسعه ،نظام دستمزد کنانی ،انگیزه قای برای کوار و تالیود بیشوتر در
بوهویوهه
مویشواد .ایو نظوام 
نمیآورد و تنها براساس شرایط زمانی و توارم عمول 
بنگاهها به وجاد 

بنگاههای امروزی نبواده و
پاداشدهی و نظام پرداخت سنتی ،پاسخگای محیط اقتصادی 

شیاههای

سیسوتمهوای دسوتمزد سونتی مبتنوی بور

بهرهور نیروی کار ندارند؛ زیورا اوال
حتی نقشی در ارتقای 
الیورقابول انعطواف هسوتند و ثالثوا
سیستمها 

بهرهوری نیروی کار نباده و ثانیا ای
بنگاهها و 
عمیکرد 
ضد انگیزشی باده و افزایش دستمزد کارررا چندا ارتباطی به شایستگی ،تاانمندی و مهار آنهوا
ندارد (ازوجی و امینی.)1387 ،

1. Heckman et al.
2. Moffitt and Zhang.
3. International Labor Organization.
4. Seshanna and Decornez.
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میدهد با تاجه بوه شورایط بوازار کوار ،دسوتمزدها در میوا
از سای دیگر ،بررسی آمارها نشا 
مویدهود کوه رونود

مناطق جورافیایی ،متفاو هستند و بررسی آمارهای استانی در ایرا نیز نشوا
بوهطاریکوه
سالهوای اخیور تشودید شوده اسوت؛ 
نابرابری دستمزد در بی استا های مختیف در 
مویدهود

کاررواههوای صونعتی در سوال  1388نشوا

بررسی میزا جبرا خدما سورانه سوالیانه
پایی تری میزا پرداختی به شاالن در ای سال ،مرباط به استا سمنا با ارزشی معادل 49697
هزار ریال و باالتری میزا پرداختی مرباط به استا باشهر به مبیغ  136923هزار ریوال اسوت کوه
نشا میدهد میزا تفاو بی استا ها مبیوی در حدود  87226هزار ریال باده است.
همچنی  ،بررسی آمارها و اطنعا برای سال  1393نشا از آ اسوت کوه پوایی توری میوزا
پرداختی به شاالن مرباط به استا چهارمحال و بختیاری در حدود  120887هوزار ریوال بواده و
باالتری میزا پرداختی مرباط به استا هرمزروا در حودود  402267هوزار ریوال بواده اسوت و
تفاو در میزا پرداختی به شاالن در ای سال در حدود  281390هزار ریال (حدود  30درصود
منطقوهای

اختنف) باده است (سالنامه مرکز آمار ایورا  .)1395 ،وجواد نوابرابریهوا در دسوتمزد
میتااند ماجب به وجاد آمد طیف وسیعی از شرایط ناهمگا زندری شده و پیامدهای اقتصادی،

زیستمحیطی نامطیابی را به همراه آورد.

اجتماعی و
بخوشهوای مهوم اقتصوادی ،دارای بیشوتری

بوهعنواا یکوی از
همچنی  ،بخش صنعت ایرا 
پیاندهای پسی و پیشی  ،نقشی راهبردی در تاسوع اقتصوادی دارد کوه تاسوعه و رشود آ نیازمنود
همکاری افراد دارای ارزش تالید نهایی باالست و هررانه تبعیض دستمزد در بازار نیوروی کوار ایو
میکند .در ای میوا ،
میدهد و آ را با رکاد مااجه 
بهرهوری را در کل صنعت کاهش 
بخش ،میزا 
رذاریهای اشوتوال و


سیاست
میتاا از ای عاامل در
با شناسایی عاامل مؤثر بر نابرابری دستمزد 
بهورهوری صونایع را بوه حوداکثر
تعیی حداقل دستمزد برای رسید به نرخی بهینه استفاده کرد کوه 
برساند.
مطالعا بسیاری در ایرا در موارد شناسوایی عاامول مختیوف موؤثر بور نوابرابری دسوتمزد از
دیدراههای مختیف انجام شده است .تعدادی از مطالعا توییر و شوکاف دسوتمزد را تحوت توثثیر

میداند که ای تفاو ناشی از تفواو در
تفاو در مشخصا نیروی کار مثل تحصین و تجربه 
سطح سرمایه انسانی است و برخی دیگر بازدهی متفواو بورای مشخصوا معوی نیوروی کوار را
میکننود کوه تحوت عنواا تبعویض دسوتمزد اسوت
بهعناا عامل مؤثر بر نابرابری دستمزد قیمداد 
(فنحتی و رییّ .)1396 ،اما در بیشتر مطالعوا نور دسوتمزد کوارررا از یکودیگر جودا فور
شدهاند و دستمزد هر منطقه و عاامل مؤثر بر آ  ،به صار مجزا تعیی شده و بور منواطق همجواار
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چانهزنی دستمزد که تاسط رز ( )1947ارائه شده
تثثیری ندارد و ای در حالی است که طبق نظریه 
است تعیی دستمزد در هر منطقه بر نر دستمزد مناطق همجاار اثررذار اسوت و کوارررا هموااره
ناعادالنهای

نر دستمزد پیشنهادی خاد را با مناطق همجاار مقایسه کرده و در صارتی که احساس
چانوهزنوی کوارررا نیوز

میشاد قودر
میکنند که همی امر ماجب 
داشته باشند محل کار را ترک 
افزایش یابد و حقاق و دستمزد باالتری مطالبه نمایند (هانگ و چاند.)2015 2،

به همی دلیل پهوهشگرا در مطالعا امروز تعیی دستمزد را نهتنهوا توابع عاامول ماجواد در
میدانند ،بیکه نر دستمزد در هر منطقه تحت تثثیر دستمزد در منواطق همجواار اسوت و
بازار کار 
میشاد عاامل مؤثر بر تعیی دستمزد در هر منطقوه
وجاد آثار سرریز فضایی در دستمزدها ماجب 
میشاد که ایو
منطقهای دستمزدها 

بر مناطق همجاار نیز اثررذار باده و ماجب تقایت آثار سرریز
تاسعهای دولت در زمینه بهباد بازار کوار در

سیاستهای

برنامهها و

میشاد بسیاری از
آثار ماجب 
تعادلهای ماجاد در بازار کار در مناطق همجواار نیوز اثرروذار باشود

منطقهای خاص بر روند عدم


(تسیاپا .)2013 3،هدف اصیی ای مطالعه بررسی آثوار سورریز عواامیی همچوا نور بیکواری،
سرمایهرذاری صنعتی ،سرمایه انسانی ،نر بیکاری ،مخار کول خواناار ،درآمود سورانه و تمرکوز


صوونعتی بوور نووابرابری دسووتمزد در اسووتا هووای ایورا طووی دوره زمووانی  1395−1385بووا رویکوورد
اقتصادسنجی فضایی تابیایی است .همچنی  ،در ای تحقیق وجواد آثوار فضوایی در نمانوه موارد
بررسی و همچنی آثار مستقیم ،الیرمستقیم و اثورا کول متویرهوای مسوتقل بور دسوتمزد صونعتی
بررسی خااهد شد.
 .2ادبیات نظری

میتاانند به بوروز نوابرابریهوا در دسوتمزد
بهطارکیی عاامل متعددی در داخل و خار از بازار کار 
سیاستهای دستمزدی تاجه به سرمایه

منطقهای منجر شاند .یکی از عاامل مؤثر در بازار کار و در

بنگاههای اقتصادی است .سرمایه انسوانی بوه مهوار هوا ،دانوش و تجربوه فورد اطونق
انسانی در 
بهرهوری فرد نیز افوزو تور خااهود شود .در نظریوه سورمایه انسوانی
میشاد که هرچه بیشتر باشند 

موینمایود کوه
بهرهوری نیروی کوار اسوت و تثکیود 
رویکرد اصیی در فرایند تعیی دستمزد تاجه به 

1. Ross.
2. Huang and Chand.
3. Tsiapa.
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بهرهوری باید پرداخت شاد و معماال هرچه سورمایه انسوانی یو فورد بیشوتر
دستمزدها به تناسب 
باشد دستمزد وی نیز افزایش خااهد یافت (کمیجانی و عیمی.)1384 ،
بوهطوار متاسوط
در ای نظریه افرادی که دارای سوطح تحصوین و آموازش بیشوتری هسوتند 
مویکننود و در ایو نظریوه نیوروی
دستمزد باالتری نسبت به نیروی کار با تحصین کمتر دریافت 
مویکنود کوه ارزش فعیوی
سورمایهروذاری تیقوی 

هزینههای فراریر آمازشی بیشتر را بهعنواا
کار ،
ّ
میدهد (ازوجی و امینوی .)1387 ،اموا در ایو میوا ،
آیندهاش از بابت دستمزد را افزایش 
دریافتی 
میدهنود سورمایه انسوانی افوزو بور
منطقهای نشا 

حازههای اقتصاد شهری و
مطالعا امروزه در 
تثثیررذاری بر منطقه خاد بر مناطق همجاار نیز تثثیر دارد و نقش سرمایه انسانی محدود بوه قیمورو
خاصی نیست.
بهورهوری و دسوتمزد
بهطارکیی سرمایه انسانی دارای دو اثر مستقیم و الیرمستقیم (سورریز) بور 
سرمایهرذاری

منطقهای به ای صار است که

مناطق است .اثر مستقیم سرمایه انسانی بر دستمزد
مویدهود و بنوابرای
در سرمایه انسانی با فر ثابت باد دیگر شرایط تاا تالیدی خاد را افزایش 
بهورهوری بوه افوزایش دسوتمزد در منطقوه منجور
مییابد که ای افزایش 
بهرهوری نیروی کار افزایش 

میشاد .همچنی  ،افزایش سرمایه انسانی قدر و ظرفیوت جوذ فنواوری جدیود و کواربرد آ را
میکند.
محقق و بسترهای الزم را برای استفاده از فناوری وارداتی فراهم 
از سای دیگر ،ی بنگاه ارر در مناطقی که دارای نیروی کار با تحصین باالتری مستقر شواد
بوهطوار
نهادهها را 
میشاد که ای افراد افزو بر اینکه 
تاا استخدام و جذ نیروی کار ماهر فراهم 
مویشواد (کوامز و همکوارا ،
بهورهوری همکوارا خواد 
میکنند ،ماجب افزایش 
مؤثرتر استفاده 
3
2006؛ ها2002 2،؛ و ّ .)2004 ،اما اثر الیرمستقیم در سرمایه انسانی بر مناطق همجاار بدی

1

تحصیلکرده جهت برخارداری از شرایط مناسب اشتوال بوه ایو

صار است که بسیاری از افراد
کاتاهمد به کاهش سرمایه انسانی در مناطق همجاار
مناطق مهاجر مینمایند که همی امر در 
سورمایهروذاری در

انگیزههای الزم بورای

میشاد و در بیندمد
و ماجب کاهش دستمزدها منجر 
سوورمایه انسووانی را کوواهش موویدهوود کووه بووه دلیوول عوودم وجوواد سوورمایه انسووانی مناسووب ،میوزا
سرمایهرذاری در ای مناطق کاهش یافته و میزا دستمزدها نیز بوه دلیول عودم وجواد نیوروی کوار

میتاا انتظار داشت که افوزایش سورمایه انسوانی در هور منطقوه
میآید .بنابرای  ،
متخصص پایی 
دارای آثار سرریز منفی بر نر دستمزد بر مناطق همجاار است.
1. Combes et al.
2. Hu.
3. Wen.
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در کنار عاامول ماجواد در بوازار کوار کوه بور ایجواد نوابرابری دسوتمزد موؤثر هسوتند ،برخوی
مویداننود.
پهوهشگرا ساختار ماجاد در بازار کار را نیز یکی از عاامل مؤثر در نوابرابری دسوتمزد 
مویشواد توا در یو
ارنبرگ و اسمیت ( )1997معتقدند که انحصار دوجانبه در بازار کار ماجوب 
رقابت نامناسب بازار کار ،کارفرمایا احتماال دارای قدر انحصاری باشند و تمایل داشوته باشوند
که دستمزدها با ادوار تجاری توییر کنند .بنابرای  ،هنگوامی کوه بوازار کوار در رکواد اسوت و میوزا
بیکاری باالست ،کارفرمایا تمایل دارند که دستمزدها را کاهش دهنود و زموانی کوه بوازار کوار در
میدهند.
رونق است کارفرمایا دستمزدها را افزیش 

همچنی  ،بننچ و همکارا  )1995( 1برای بررسی توثثیر نیوروی انحصواری کارفرمایوا بورای

مویرود نور بیکواری
میکنند و بیا کردند که انتظار 
منطقهای ،منحنی دستمزد 2را معرفی 

دستمزد
منطقهای داشته باشد .آنها با تاجه به سوه تئواری مودل دسوتمزد کوارا ،مودل

تثثیر منفی بر دستمزد
چانهزنی اتحادیه ،مدل قرارداد کارا را در خصاص رابطه منفی میا دستمزد واقعوی و نور بیکواری

میدهند وابسته به
ارائه نمادند .آنها معتقدند حداقل نر دستمزد که کارفرمایا به کارررا پیشنهاد 
تعداد مشاالل ماجاد دیگر برای هما کارررا است .در ای صار هرچه در ی منطقه و منواطق
همجاار تعداد مشاالل ماجاد برای کارررا بیشتر باشد و میزا نر بیکاری پایی تور باشود ،میوزا
حداقل دستمزد پیشنهادی کارفرمایا بیشتر است.

میتاانند در آ منواطق
منطقهای پایی باشد احتماال کارررا بهتر 

همچنی  ،ارر نر بیکاری در
موییابود و میوزا نور
کار پیدا کنند و بنابرای انگیزه کارررا برای مهاجر به ای مناطق افوزایش 
میتاا رفت نر بیکاری ضم داشوت رابطوه
مییابد .بنابرای 
بیکاری در مناطق همجاار کاهش 
منفی با دستمزد در هر منطقه دارای آثوار سورریز فضوایی بور منواطق همجواار اسوت (کوازرونی و
سجادی.)1385 ،
یکی دیگر از عاامل مؤثر بر نابرابری دستمزد تمرکوز صونعتی اسوت .منظوار از تجموع ،تمرکوز
فعالیتهای اقتصادی ی صنعت خاص در یو محودوده مشوخص مکوانی اسوت کوه بوا عنواا

3
میتااند در سطاح مختیف جورافیایی ر دهد،
میشاد .تمرکز صنعتی 
خاشهای شد » نام برده 
« 
مثال در سطح یو شوهر یوا سوطح اسوتانی .براسواس تعریوف پوارتر ( )1911تمرکوز صونعتی بوه
مویشواد کوه یو تالیود ویوهه و یوا
شرکتها و نهادهوایی رفتوه 

خاشهبندی جورافیایی رروهی از

میدهند ( .سامتی و همکارا )1393 ،
فعالیتهای اقتصادی با هم مرتبط را انجام 

1. Blanch.
2. Wage Curve.
3. Clustering.
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مینایسود تجمع در مراحل اولیه تاسعه شکل میریرد .وی معتقد است وقتی
ویییامسا ( )1965
حملونقل و ارتباطا شکل نگرفته و یا مناسب نباشد و همچنوووی دسترسی به بازارهای
زیرساختهای 
سرمایه با محدودیت همراه باشد ،در ای صار کارایی میتااند به وسییه تمرکز تالید افزایش یابد .امّا
ارر زیرساختهای بهباد و بازارها رسترش یابند ،در ای صار اثرا خارجی ناشی از تجمع
میتااند فعالیتهای اقتصادی را بیشتر پراکنده نماید .در بسیاری از مطالعا اثرا تمرکز صونعتی را بوه
طبقوهبنودی کردنود.

جواییهوای ناشوی از شوهری شود

جاییهای ناشی از محیی شد و 
صرفه
صرفه 


صرفههای ناشی از محیی شد که به آ اثرا خارجی مارشال ،آرو و رومر (MAR) 2نیووووووووووز رفته
میشاد؛ آثوووواری هستند که بنگاهها به وسییه یادریری از دیگوووور بنگاهها در صنایع مرتبط در ی منطقه
بنگاهها در یو صونعت
هزینههای تالید 
میدهد که 
صرفهها زمانی روی 
محیی کسب میکنند .ای رانه 
بنگاههای آ صونعت بایود کنوار
صرفهها ،

خاص ،با افزایش تالید آ صنعت کاهش یابد .برای تحقق ای

صرفههای محیی شد شناسایی نماده است:
هم قرار ریرند .مارشال در مطالعا خاد سه دلیل را برای 
اول ،تمرکز چندی بنگاه در ی مکا مشخص سبب ایجاد بازار کار برای کارررانی میشاد
که دارای مهار های صنعتی هستند و ای ماضاع احتمال بیکاری کارررا را کاهش و دسترسی
به نیروی کار تاسط بنگاهها را افزایش خااهد داد؛
دوم ،صنایعی که در ی محل جمع شد هاند ،میتاانند از تالید نهادههای تخصصی الیرقابل
میبخشد؛
تجار حمایت نمایند و سطح تخصصی شد صنعت را بهباد 
سام ،سرریزهای اطنعاتی میتاانند ی تابع تالید مناسبتر را در اختیار بنگاههای متراکم
شورکتهوا و افوزایش

بنگاهها شده و زمینه را بورای سوادآوری
بهرهوری 
قرار دهند که سبب افزایش 
موویکنوود (کرورم  .)1991 ،صرفههای ناشی از شهرنشینی اثراتی هستند که
دسووتمزدها فووراهم 
بنگاهها به وسییه یادریری از سایر بنگاهها (نه لزومووا مرتبط) در شهر کسب میکنند که معموواال در
ای شهرها تناع صنایع محیی سبب ارتقاء سرریزهای اطنعاتی محیی میشاد .ایوووووو رانووووووه
میافتد که هزینه تالید ی بنگاه ناعی ،همراه بوا
صرفههای بیرونی ناشی از مقیاس ،هنگامی اتفاق 

افزایش تالید کل ناحیه شهری کاهش یابد.
تجمعهای صنعتی ،اندوخته فراوانی از نیروی کار وجواد دارد کوه کوارایی بوازار

در حقیقت در
مویکنود .همچنوی ،
نیروی کار محیی را از طریق ایجاد انطباق بی کارررا و کارفرمایوا تسوهیل 
وجاد سرریزهای سادمند دانش ،ماجب ارتقاء درو صنایع و نیز بوی صونایع میشواد (موارتی و
1. Williamson.
2. Marshall ,Arrow and Romer.
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بهرهوری بیشتر ،دستمزدهای واقعی بواالتر،
میتااند با 
همکارا  .)2009 1،بنابرای  ،تجمع صنعتی 
میتواا رفوت کوه اثورا خوارجی
استاندارد زندری بهتر و رشد اقتصادی همراه باشد .در مجماع 
شرکتها و افوزایش دسوتمزد خااهود

بهرهوری و افزایش سادآوری
مثبت تمرکز صنعتی سبب بهباد 
شد که در کنار آ سبب افزایش درآمد دائمی و افزایش سطح زندری و افزایش تقاضاست که هموی
میکند.
بنگاههای بیشتر فراهم 
امر انگیزه الزم را برای حضار 
برخی پهوهشگرا معتقدنود یکوی دیگور از عاامول موؤثر بور عودم تناسوب دسوتمزدها ،رشود
سرمایهرذاری در مناطق مرکزی و کن شوهرها ،پیانودهای بوی

سرمایهرذاری صنعتی است .رشد

فرصتهایی

صنایع و ارتباط با سایر صنایع مستقر در مناطق همجاار (و کاچ تر) را تاسعه داده و
میتااند پس از طوی
منطقهای 

میکند؛ ازای رو نابرابریهای
بنگاهها در ای مناطق فراهم 
برای رشد 
سرمایهرذاری صنعتی مناطق پیراموا را ماجوب شواد.

دوره ،رو به کاهش رذارد و افزایش در

ی
بخشی از جذ سرمایهرذاری صنعتی در مناطق پیراما  ،نتیجوه وجواد پیانودهایی میوا صونایع
طواریکوه،

میتااند متثثر از عاامیی محیطوی همچوا اثور ازدحوام باشود؛ 
بوه
است و بخشی نیز 
محدودیتهای قانانی در اسوتقرار

زیستمحیطی و اعمال

پیامدهای خارجی منفی از جمیه اثرا
سرمایههای

تاسعهیافته ،عامیی در جهت ساق یافت

صنایع در مراکز صنعتی و مناطق (استا های)
سرمایهروذاری صونعتی در منواطق

میباشد که در ای میا افزایش
صنعتی به سمت مناطق مجاور 
مرکوزی و کوون شوهرها ضووم افوزیش بهوورهوری و دسووتمزدها در ایو منوواطق ،بوه دلیوول افوزایش
رقابتپذیری ،تقایت پیاندهای پسی و پیشی و انتقال فناوری و دانش به مناطق همجواار ماجوب

میشاد.
بهرهوری و دستمزد در مناطق همجاار نیز 
افزایش 
در کنار عاامل ماجاد در بوازار کوار ،کورورم ( )1990بورای نخسوتی بوار نظریوه جورافیوای
میداند و ساختار
میکند که در آ نابرابری دستمزد را تابع عاامل جورافیایی 
اقتصادی جدید را ارائه 
فضایی دستمزد را با استفاده از فرو جورافیایی جدید اقتصادی بهویهه فر تحورک نیوروی کوار
بررسی نماد .وی با تاجه به رابطه میا تراکم ،بازدهی فزاینده به مقیواس و سوطح دسترسوی بوازار،
میریرد.
دستمزد در ی منطقه را تابعی از دستمزد و درآمد سایر مناطق در نظر 
حملونقول و
هزینههای 
شرکتها در ی خاشه به دلیل کاهش 

میکند ازآنجاییکه
او استدالل 
پتانسیل دسترسی به بازارهای بزرگ و دسترسی به ی ائتنف بزرگ کاررری مزایای بیشوتری دارنود،
میکنند با متمرکز شد در مناطق جورافیایی خاص ،میزا سادآوری خواد را افوزایش داده و
تنش 
شرکتها به کارررا خاد دستمزد بیشتری نسبت به همتایانشا پرداخوت

میشاد
همی امر ماجب 
1. Martin et al.
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پیشرفتهای تئاری و شااهد تجربی در ای زمینوه

کنند (ویت و لایس .)2002 1،از سای دیگر
میشاد
حملونقل ماجب 
هزینههای 
صرفهجایی در 
میدهد افزایش بازده نسبت به مقیاس و 
نشا 
شرکتهوا

ی فضای اقتصادی ناهمگ ظهار پیدا کند که زمینه را برای ایجاد نابرابریهایی در ساد
و دستمزدها ایجاد کند.
مطرحشده متویرهای سورمایه انسوانی ،نور بیکواری ،تمرکوز صونعتی،

با تاجه به مبانی نظری
سرمایهرذاری صنعتی و درآمد سرانه ( بهعنواا شواخص نظریوه جورافیوایی اقتصوادی) و مخوار

خاناار بهعناا عاامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در میا استا های ایرا بحو و بررسوی میشواند.
همچنی عنئم مارد انتظار متویرهای مدل براساس مبانی نظری نیز به شرح زیر است که در جدول
( )1آمده است:
جدول  .1عالمت مورد انتظار برای متغیرهای مستقل
متغیر

log(I)it
(Une)it
log(H)it
log(F)it
log(Y)it
log(EXP)it
منبع :ادبیات تحقیق

شرح متغیرها

سرمایهگذاری صنعتی

لگاریتم
نرخ بیکاری
لگاریتم سرمایه انسانی
لگاریتم تمرکز صنعتی
لگاریتم درآمد سرانه
هزینههای کل خانوار

لگاریتم

عالمت مورد انتظار

+
+
+
+
+

 .3مطالعات تجربی

بهطارکیی مطالعا خوارجی در زمینوه نوابرابری دسوتمزد براسواس نظریوا مختیوف از جمیوه نظریوه
جورافیای اقتصادی جدید و مهاجر به بررسوی سواختار فضوایی دسوتمزد و عاامول موؤثر بور نوابرابری
دستمزد در میا کشارها و در میا مناطق متمرکز باده است؛ ّاما مطالعا داخیی بسیار اندک هستند.
 .1−3مطالعات تجربی خارجی

بهورهوری بخوش کشواورزی و مکانیزاسویا بور نور
مطالعهای به بررسی تثثیر 

کیائا )2017( 2در
دسووتمزد صوونعتی در ایالووتهووای چووی بووا رویکوورد اقتصادسوونجی پانوول دیتووا طووی دوره زمووانی
بهرهوری بخش کشاورزی به
 2016−1990پرداخت .نتایج ای مطالعه نشا داد که مکانیزاسیا و 
1. Wheaton and Lewis.
2. Qiao.
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دلیل آزاد شد بخشی از نیروی کار شاالل در بخش کشاورزی و افزایش عرضه نیوروی کوار ،توثثیر
منفی بر نر دستمزد در بخش صنعت داشته است.
1
مطالعهای بوه بررسوی تعوامن فضوایی دسوتمزدهای محیوی بوا

هانگ و چاند ( )2015در
سالهای  2010−2000پرداختهانود .در

دادههای پانل فضایی از  31استا در چی بی
استفاده از 
ای مطالعه ضم تثیید وجاد وابستگی فضایی میا دستمزدهای استا های چی به بررسی عاامول
میدهد که دستمزدهای
میپردازد .ای مطالعه نشا 
مؤثر بر دستمزد با استفاده از مدل پانل فضایی 
استانی وابستگی فضایی دارند و استا هایی با دستمزدهای باالتر ،بیشوتری اثرروذاری را بور سوطح
دستمزدهای استا های همجاار خاد دارند .همچنی سرمایه انسانی و تالید ناخالص داخیی سرانه
بهعناا دو عامل اصیی نابرابری دستمزدها میا استا هاست.
مقالهای به بررسی توییرا جورافیایی در نابرابریهای درآمود و
فیاریدا و منندر )2014( 2در 
مویپردازنود .ایو
دستمزد در میا ایاال های آمریکا در سال  2010با استفاده از شواخص تایول 3
میدهد عاامل مؤثر بر نابرابری درآمد و دستمزد متفاو باده است .همچنی  ،االیوب
مطالعه نشا 
نابرابریهای دستمزد مرباط به توییرا تکنالاژی بر پایه مهار و تخصصی شد مشاالل اسوت و
نابرابری دستمزد در مناطق با مهار بیشتر و مناطق بزرگتور و بوا سوطاح بواالتر نیوروی انسوانی و
تعداد مشاالل خنق بیشتر و وجاد صنایع با فناوری باالتر بیشتر باده است .بهعونوه در حوالی کوه
مویکنود ایو
میدهند که مشاالل بر پایه مهار باال و پایی در مکا های مشابه رشد 
یافتهها نشا 

ماضاع لزوما داللت بر ای مسئیه ندارد که نابرابری در سطاح درآمد باالتر است.
شرکتهای خصاصی و دولتوی

داداما )2011( 4به بررسی نابرابری دستمزد در میا مناطقی با
و مناطق تجواری و رابطوه آ بوا رقابوت بوی المییوی در  10کشوار عضوا اتحادیوه اروپوا بوا روش
میدهد که نوااحی تجواری
میپردازد .نتایج نشا 
سالهای  2010−2001
همانباشتگی  VARدر 

در تعیی دستمزد در میا مناطق پیشرو هستند و نوااحی الیرتجواری دسوتمزدهای خواد را بوا ایو
میدهد از آنجایی که اثرا سرریز دستمزد در مناطق
یافتهها نشا 

میدهند .همچنی
مناطق تطبیق 
بهورهوری رشود یابنود کوه ایو مسوئیه
سوریعتور از 

شرکتها

هزینههای
میشاد 
الیرتجاری ماجب 
میدهد.
هزینههای رقابت بی المییی نااحی تجاری را افزایش 


1. Huang and Chand.
2. Florida and Mellander.
3. Theil.
4. Dadamo.
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1

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

استفاده نمادند .نتایج نشا از آ است که دسترسی به بازار عامل تعیوی 
دستمزد در شهرهای چی است .برآوردها نشا داده است که دسترسی بواالتر بوه بازارهوا ،دسوتمزد
باالتری را نیز به همراه دارد.
 .2−3مطالعات داخلی

مطالعهای به بررسی عاامل مؤثر بر نابرابری دستمزد بخوش صونعت

دلانگیزا ( )1397در
ریی و 
در ایرا طی دوره زمانی  1384تا  1393با روش تجزیه اکساکا−بییندر و ماچوادو−متوا پرداختنود.
نتایج نشا داد که نابرابری دستمزد کاهش یافته ولی سوهم تبعیض دستمزد افوزایش و سوهم تفواو
بنگاههوا تعیوی کننود
بهرهوری کواهش یافتوه اسوت .همچنی نتوایج نشا داد که رانت ماجاد در 

بهرهوری نقش چندانی در تعیی دستمزد نداشته اسوت.
دستمزد باده و 
راسخی و دیندار رستمی ( )1389به بررسی عاامل مؤثر بر شکاف دستمزد ،میا کشارهای در
میپردازند .برای ای منظار از
حال تاسعه منتخب با ایرا در قالب مدل جورافیای جدید اقتصادی 
دادههای تابیایی ،برای  16کشار در حال تاسعه منتخب عضا سازما تجار جهوانی طوی
روش 
دوره زمانی  2007−1998استفاده شده است .نتایج ای مطالعه نشا داده است که مدل جورافیای
میکند .همچنوی  ،نتوایج
جدید اقتصادی تاضیح مناسبی برای ساختار فضایی دستمزد ایرا فراهم 
میدهد و متعاقب آ دسوتمزدها
کردهاند که بزرگ باد اندازه بازار ،انباشت و تراکم را افزایش 
تثیید 
مییابند.
افزایش 
مقالهای به شناسوایی عاامول موؤثر بور توییور نسوبت دسوتمزد
نصابیا و همکارا ( )1390در 

مویپردازنود.
نیروی کار بخشی الیرکشاورزی به کشاورزی در ایرا با اسوتفاده از تئواری هاسوکل 2
نتایج نشا داد که عمده دلیل ای امور ،افوزایش قیموت محصواال کشواورزی بوه نسوبت قیموت
محصوواال الیرکشوواورزی بوواده کووه عموودتا بووه دلیوول حمایووت دولووت از طریووق کوواهش واردا
بهورهوری در ایو دو بخوش،

محصاال کشاورزی در دو دهه اخیر باده است؛ ولی توییر تفواو
هیچ تثثیری بر توییر شکاف دستمزد ای دو بخشی نداشته است و بنابرای اثر تجار بهعنواا یو
میشاد.
عامل بر توییر شکاف دستمزد در بخش الیرکشاورزی به کشاورزی در ایرا تثیید 

1. Bosker et al.
2. Haskel Theorem.
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کشاورز حداد و همکارا ( )1392با پایه قرار داد تئاری استالپر−سامائیسا و با بوهکارریری
دادههوای پانول بوا متویور
روشهای اقتصادسونجی 
دادههای خرد در سطح خاناارها و با استفاده از 

محدودشده تابیت ،به بررسی تثثیر جهانی شد  ،با معیوار آزادسوازی تجواری و کواهش در

وابسته
میپردازند .نتوایج نشوا
سالهای  ،1382−1380
تعرفهها بر نابرابری دستمزدها در کشار ایرا در 

تعرفهها ،سبب کاهش در دستمزد افراد الیرمواهر و افوزایش در دسوتمزد افوراد

داد که کاهش در نر
میشاد .بهدیگرسخ  ،آزادسازی تجاری ،سبب افزایش شکاف دستمزد میا افراد
نیمهماهر و ماهر 

میشاد.

با سطاح مختیف مهار
فرمنش ( )1384با بهکارریری مدل کرورم و با اسوتفاده از روش حوداقل مربعوا الیرخطوی
) (NOLSساختار فضایی دستمزد  28استا ایرا را برای دوره  1382-1379بررسی کورد .نتوایج
نشا دهنده اثر معنادار پتانسیل بازار بر سطح دستمزد ایرا و تثیید مدل کرورم است.

منطقهای ،درعمل طوی دهوه رذشوته و بوا رسوترش مباحو

بررسی سرریز در سطاح مختیف
اقتصادسنجی فضایی ،رشد چشمگیری یافته است .باوجادای  ،در ایورا مطالعوا مشخصوی بوه
نپرداختهاند و مطالعا مرتبط نیز تنهوا

بررسی اثرا سرریز عاامل مؤثر بر شکاف دستمزد صنعتی
کردهاند؛ ازای رو تمایز اصیی ایو
به صار کیی و در سطح میی عاامل مؤثر بر دستمزد را بررسی 
تحقیق نسبت به مطالعا مشابه در کشار ،تحییل اثرا سرریز عاامل موؤثر بور شوکاف دسوتمزد
صنعتی به صار جزئی و استانی است.
 .4مدل و روش تجزیه و تحلیل

در ای پهوهش از روش اقتصادسنجی ترکیبی فضایی بورای بررسوی اثور عاامول موؤثر بور دسوتمزد
مدلهای پانول بوه دو
سالهای  1385تا  1395استفاده شده است .
صنعتی در  30استا ایرا طی 
میشاد .برای آزما فر عدم همبستگی
صار مدل اثرا ثابت و اثرا تصادفی در نظر ررفته 
مویشواد
بی اثورا تصوادفی 𝑖𝜇 و متویرهوای تاضویحی از آزموا تشخیصوی هاسوم اسوتفاده 
(بالتاجی 1.)2005 ،ارر در ای آزما فرضی  𝐻0 :𝜑 = 0رد شاد ،باید مدل اثورا تصوادفی بوه
دادههوای پانول اثورا ثابوت بورآورد
نفع مدل اثرا ثابت کنار رذاشته شاد و مدل به صار مدل 
میشاد.

شویاههوای
دادهها دارای جزء مکا هستند ،دیگر تصوریح متعوارف مودل و بورآورد آ بوه 
زمانی که 
میتااند نامناسب باشد و پاسخ درستی برای پهوهشگر ارائوه نکنود؛ زیورا در ایو حوال دو مسوئیه
مرسام 
1. Baltagi.
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مویتواا از تکنیو

میتااند ر دهد .1 :وابستگی فضایی؛  .2ناهمسوانی فضوایی .در ایو صوار

میشواد :الوف .وابسوتگی
اقتصادسنجی فضایی بهره ررفت .اقتصادسنجی فضایی با دو ویهری مشخص 
فضایی بی مشاهدا نمانه در نقاط مختیف؛  .ناهمسانی فضایی ،اشواره بوه انحوراف در روابوط بوی
ویهرویهوای تموام نقواط در فضوا (میوانگی و

دادهها در سطح مکا هوای جورافیوایی فضوا دارد .چوا

روشهای اقتصادسونجی سونتی بورای بورآورد پارامترهوا ،نامناسوب
واریانس) یکسا نیست ،بهکارریری 
دادههوای فضوایی بوا مشخصوا الیرثابوت ،بایود بوه
میکند؛ پوس در شورایط 
است و نتایج را مخدوش 
3
درستنمایی متاسل شد (لی سیج.)1999 ،

روشهایی مانند روش فضایی با استفاده از حداکثر

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

کرد .مشاهداتی که به هم نزدی ترند نسوبت بوه آنهوایی کوه از هوم دورترنود بایود
وابستگی باالتری باشند؛
منعکسکننده ماقعیوت نسوبی در

دومی منبع اطنعا مکانی مجاور و همسایگی است که
میباشد .معیار نزدیکی و
منطقهای مشاهده نسبت به واحدهای دیگری از آ قبیل 

فضای ی واحد
مجاور مبتنی بر اطنعا بهدست آمده از روی نقشه جامعه مارد مطالعه خااهد باد .مشاهدا
مویدهنود .در بیشوتر الگاهوا شاخصوی بورای تشوخیص

مجاور وابستگی فضایی باالتری را نشوا
مجاور فضایی ی منطقه با دیگر مناطق وجاد دارد که به صوار یو مواتریس مربوع متقوار
یتاانند ی یا
یشاد و  Rتعداد مناطق (استا ها) است .عناصر ای ماتریس م 
𝑅 × 𝑅 نشا داده م 
صفر باشند .درایه  ijبرابر ی خااهد باد ارر منطقه  iو منطقه  jبا یکدیگر همسوایه باشوند و صوفر
خااهد باد ارر هیچ مرز مشترکی بی آنها وجاد نداشته باشد.
طبق قرارداد عناصر قطر اصیی ای مواتریس برابور صوفر خااهود بواد .بورای تعیوی مجواور
روشهای متفاوتی وجاد دارد که در ای مطالعه از روش مجاور ر مانند استفاده شده اسوت :دو

منطقه با یکدیگر همسای هاند ارر ی رأس یا ی مرز مشترک با یکدیگر داشته باشند .ایو مواتریس
یشاد .در مطالعه وابستگی فضایی حاصیضور ایو مواتریس در بوردار
براساس سطر استاندارد م 
یشواد .مطوابق بوا ابوزار ماجواد در
ی متویر بوا عنواا وقفوه فضوایی آ متویور در مودل وارد مو 
1. Spatial dependence.
2. Spatial heterogeneity.
3. Lesage.
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یتاانود
اقتصادسنجی فضایی در صار وجاد وابستگی فضایی تصوریح مودل بوه چهوار شویاه مو 
1
وقفههای فضایی متویرهای مستقل

یریرد :الف .مدل دوربی فضایی ( )SDMکه در آ
صار م 
2
بوهعنواا
یشاد؛  .مدل وقفه فضایی ( )SARکه در آ وقفه فضایی متویر وابسته 
در مدل وارد م 
3
یشاد؛  .مدل خطای فضایی ( )SEMکه رابطو فضوایی را بوا ایو
متویر مستقل در مدل وارد م 
فر که اثرا فضایی وجاد دارند ولی متویر اثررذار آنها شناسایی نشده است ،در جمون خطوا
4
یریرد و د .مدل عمامی فضایی ( )GSMکه مدل عمامی فضایی و در حقیقوت تیفیقوی
در نظر م 
معنادار باد اثورا فضوایی

مدلهای فاق است .نکته قابل ذکر در اینجا آ است که در صار
از 
بووه جووز موودل اول بقی وه موودلهووا از طری وق حووداقل مربعووا قابوول بوورآورد نیسووتند؛ زی ورا فوورو
درستنمایی )ML( 5صوار

راوس−مارکف برای آنها نقض خااهد شد و برآورد به شیا حداکثر
دادهها به صار پانل باشند در صار وجاد اثرا فضایی بایود مودل بوه
یریرد .حال زمانی که 
م
دادههوای فضوایی هرکودام از چهوار
دادههای پانل فضای تصریح و برآورد شاد .مودل 
صار مدل 
یتااند داشته باشد .رفتنی است که مطابق ادبیا اقتصادسنجی فضایی برای
تصریح رفته شده را م 
6
یتاا از آزما مارا یا ضریب الررانه بهره ررفت (انسویی ،
تشخیص ناع تصریح فضایی مدل م 
یتااند به صار اثرا ثابت یا تصوادفی بورآورد شواد کوه نواع مودل
 .)1988مدل پانل فضایی م 
یشاد.
براساس آزما هاسم انتخا م 
در ایوو تحقیووق بووه پیووروی از مطالعووه هانووگ و چانوود ( )2015و با استفاده از چارچو
مویشواد و
اقتصادسنجی فضایی به سنجش اثرا سرریز عاامل مؤثر بر دستمزد صنعتی پرداختوه 
براساس مطالع لیسج و پیس ( )2009ی مدل دوربی فضایی ( 7)SDMرا برای تجزیه و تحییل
وقفههای فضایی متویرهای وابسوته ( )WYو
میشاد .در مدل دوربی فضایی 
تجربی در نظر ررفته 
میشاد .چارچا مدل دوربوی فضوایی
همچنی وقفه فضایی متویرهای تاضیحی ( )WXبرآورد 
به صار زیر است:
𝑁

𝑁

𝑡𝑖𝑒 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜌 ∑ 𝑊𝑖𝑗 𝑌𝑗𝑡 + 𝜃 ∑ 𝑊𝑖𝑡 𝑋𝑗𝑡 + 𝑈𝑖 + 𝛾𝑡 +
𝑗=1

𝑗=1

که  𝑡𝑖𝑤𝐿 = 𝑡𝑖𝑌 متویر وابسته منطقه  iدر زما  α ، tجز ثابت،
1. spatial Durbin model.
2. spatial auto−regressive.
3. spatial error model.
4. General Spatial Model.
5. Maximum Likelihood.
6. Anselin.

 .7برآوردهای مدل با استفاده ا ،نر افزار  Eviews, stata 14صورت گرفته است.
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] 𝑡𝑖𝐼𝐿  𝑋𝑖𝑡 = [𝐿𝑌𝑖𝑡 , 𝑈𝑁𝐸𝑖𝑡 , 𝐿𝐹𝑖𝑡 , 𝐿𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡 , 𝐿𝐻𝑖𝑡 ,ی بوردار از متویرهوای تاضویحی و

 βی بردار از پارامترهاست 𝑊𝑖𝑗 .عنصور  iاو jام از یو مواتریس وزنوی𝑁 × 𝑁 جورافیوایی و
یشاد که ی متاسط وزنوی از لگواریتم دسوتمزد
𝑡𝑗𝑌 𝑡𝑖𝑊  ∑𝑁𝑗=1وقفه فضایی متویر وابسته نامیده م 
صنعتی از استا های همسایه  iدر زما  tاست .ضریب 𝜌 اثر دستمزد صنعتی استا هوای همسوایه
یدهد ∑𝑁𝑗=1 𝑊𝑖𝑡 𝑋𝑗𝑡 .وقفه فضایی متویرهای تاضیحی است
بر دستمزد صنعتی استا  iرا نشا م 
و ضریب 𝜃 اثر متویرهای تاضیحی استا هوای همسوایه بور دسوتمزد صونعتی هور اسوتا را نشوا
یدهد𝑒𝑖𝑡 .جمیه اخنل با میانگی صفر و واریانس ثابت است𝑈𝑖 .اثر ثابت فضوایی (مکوانی) و
م
یهوای مکوانی و زموانی اسوتفاده
𝑡𝛾 اثر ثابت زمانی است که به ترتیب برای در نظر ررفت نواهمگن 
یشاد .بنابرای مدل نهایی به پیروی از مدل هانگ و چاند ( )2015و بعد از تعدین الزم بورای
م
تخمی اثرا سرریز عاامل مؤثر بر دستمزد صنعتی به صار زیر است:

𝐿𝑤𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑦 𝐿𝑌𝑖𝑡 + 𝛽𝑢 𝐿𝑈𝑁𝐸𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑛𝑑 𝐿𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽𝑐𝑠 𝐿𝐶𝑆𝑖𝑡 + 𝛽ℎ 𝐿𝐻𝑖𝑡 +
𝛽𝑒𝑑𝑢 𝐿𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 +
𝑁
𝑁
𝑁
𝑁∑ 𝜌
𝑡𝑗𝐷𝑁𝐼𝐿 𝑡𝑖𝑊 𝑗=1 𝑊𝑖𝑡 𝐿𝑤𝑗𝑡 + 𝜃1 ∑𝑗=1 𝑊𝑖𝑡 𝐿𝑌𝑗𝑡 +𝜃2 ∑𝑗=1 𝑊𝑖𝑡 𝐿𝑈𝑁𝐸𝑗𝑡 +𝜃3 ∑𝑗=1
𝑁
𝑁
𝑁∑ +𝜃4
𝑡𝑖𝑒 𝑗=1 𝑊𝑖𝑡 𝐿𝐶𝑆𝑗𝑡 +𝜃5 ∑𝑗=1 𝑊𝑖𝑡 𝐿𝐻𝑗𝑡 +𝜃6 ∑𝑗=1 𝑊𝑖𝑡 𝐿𝐸𝐷𝑈𝑗𝑡 +𝑈𝑖 + 𝛾𝑡 +

() 1
الزم به یادآوری است که  iو  tبه ترتیب نشا دهنده استا مارد نظور و سوال مرباطوه اسوت و j

بیانگر سایر استا هاست .الزم به ذکر است در ایو مطالعوه از مواتریس وزنوی براسواس مجواور
استفاده شده است که در آ استا هایی که دارای مرز مشترک هستند عناصر مرباطه یو و در الیور
یشاد.
ای صار صفر منظار م 
در معادله باال 𝑡𝑖𝑤𝐿 لگاریتم دستمزد صنعتی در استا  iام است کوه براسواس متاسوط جبورا
کارراههای صنعتی ده نفر کارک و بیشوتر تعریوف شوده اسوت 𝐿𝑌𝑖𝑡 .لگواریتم

خدما کارکنا در
بوهعنواا
درآمد سرانه هر استا است که به پیروی از مطالعه اوتساکاو بایوانا ( )2008ایو متویور 
صرفههای مقیاس بهکار رفته است .باالتر باد درآمد سرانه به ناعی رایای مقیواس
جانشینی برای 
صرفههای مقیاس نیوز تحییول شواد UNE .شواخص نور

میتااند بهعناا
تالید باده و اثرا آ 
تهای صنعتی است که برای محاسب تمرکز فعالیوت
بیکاری  LF ،نشا دهنده لگاریتم تمرکز فعالی 
1

صنعتی از شاخص ناکامارا و پل ( )2009استفاده شده که به صار ذیل است:
𝑋
𝑗𝑋
𝑗
𝐽 = 𝑐𝑗𝑆
=
∗𝑋 𝑗𝑋 ∑𝑗=1
1. Nakamura and Paul.
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∗𝑋 ارزش افزود کل کشار در بخش صونعت اسوت 𝑋𝑗 .ارزش افوزوده هور اسوتا در بخوش

صنعت است 𝑆𝑗𝑐 .نشا دهنده شاخص تمرکز صنعتی در استا  jاست .ایو شواخص بوی صوفر و
ی است و میزا تمرکز بخش صنعت در منطقه است ،ارر هم صنایع بهطار کامل در ی منطقوه
سهمهای خییی کاچ در ی تعداد مناطق بزرروی تازیوع
متمرکز شاند ،برابر ی و ارر صنایع با 
میکند LH .شاخص سرمای انسانی است که شامل تعوداد
شاند ،ای شاخص به سمت صفر میل 
افراد با تحصین عالی در هر استا است LEXP .نشا دهنده متاسط هزینه ناخالص خاناار کوه
بووهعنوواا جانشووینی بورای سووبد حووداقل معیشووت خوواناار در نظوور ررفتووه موویشوواد LI .شوواخص
انجوامشوده در بخوش صونعت

روذاریهوای


سرمایه
سرمایهرذاری صنعتی است که براساس میزا

منطقهای مرکز آموار و

شاخصها از آمار و اطنعا حسا های

میشاد .برای محاسب ای
تعریف 
سالنامههای آماری استفاده شده است.

اطنعا بان مرکزی و
 .5آمار توصیفی متغیرهای مدل
 .1-5دستمزد صنعتی

کارراههای صنعتی

شاخص دستمزد صنعتی به صار میزا جبرا خدما پرداختی به کارررا در
میدهد باالتری میزا دستمزد صنعتی
ده نفر کارک و بیشتر برآورد شده است .بررسی آمارها نشا 
پرداختی به کارررا در سال  1386مرباط به استا تهورا بوه میوزا  22975576میییوا ریوال و
پایی تری میزا  ،مرباط به استا اینم به میزا  110444میییا ریال باده است .همچنی باالتری
میزا دستمزد صنعتی در سال  1395مرباط به استا تهرا به میوزا  142630086میییوا ریوال
باده و پایی تری آ مرباط به استا کهگییایه و بایراحمد بوه میوزا 764014میییوا ریوال بواده
است.
سالهای 95−85
همچنی بررسی آمارها نشا میدهد که باالتری متاسط دستمزد صنعتی در 
مرباط به استا تهرا به میزا  57944822میییا ریال و پایی تری آ مرباط به استا رین بوه
میزا  3930760هزار ریال باده است .باالتری سرانه دستمزد صنعتی در سوال  1386مربواط بوه
استا کهگییایه و بایراحمد به مبیغ  852میییا ریال و پایی تری آ مرباط به اسوتا سومنا بوه
مبیغ  32میییا ریال است .باالتری سرانه دستمزد صنعتی در سال  95مرباط به استا باشوهر بوه
مبیغ  629میییا ریال و پایی تری آ مرباط به استا کرموا بوه مبیوغ  86میییوا ریوال اسوت.
سالهای  95−85مرباط
میدهد که باالتری متاسط سرانه دستمزد صنعتی در 
بررسی آمارها نشا 
به استا خراسا رضای به مبیغ  958میییا ریال و پایی تری آ مرباط به استا قم بوه مبیوغ 88
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میییا ریال باده است.
1200
1000
800
600
400
200
0

سالهای
کارگاههای ده نفر کارکن و بیشتر در 

نمودار ( :)1متوسط سرانه جبران خدمات پرداختی به کارگران در
1395−1385

 .2−5سرمایه انسانی

فارغالتحصین دانشگاهی برآورد شده است .بواالتری میوزا
متویر سرمایه انسانی براساس تعداد 
سرمایه انسانی در سال  1386مرباط به استا تهرا با  82669نفر و پایی تری آ مرباط به استا
اینم با  3008نفر باده است .همچنی باالتری میزا سورمایه انسوانی در سوال  1395مربواط بوه
استا تهرا با  195438نفر و پایی تری آ مرباط به استا کهگییایه و بایراحمود بوا  8341نفور
سوالهوای
میباشد .همچنی برآوردها نشا از آ است که باالتری متاسط سرمایه انسانی در طی 

 1395−1385مرباط به استا تهرا با 124644نفر و پوایی توری آ مربواط بوه اسوتا خراسوا
میباشد.
شمالی با  5484نفر 
 .3−5تمرکز صنعتی

متویر تمرکز صنعتی براساس نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به کل ارزش افزوده کشار در بخش
میدهد که باالتری میوزا تمرکوز صونعتی در سوال
صنعت برآورد شده است .بررسی آمارها نشا 
 1386مرباط به استا تهرا  24.2درصد باده و پایی تری آ مرباط به اسوتا سومنا بوه میوزا
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 0.09درصد باده است .همچنی  ،باالتری میزا تمرکز صنعتی در سال 1395مربواط بوه اسوتا
خازستا به میزا  22.9درصد باده و پایی تری آ مرباط بوه اسوتا کهگییایوه و بایراحمود بوه
میزا  0.09درصد باده است.
سوالهوای
بررسی آمارها نشا از آ است که بواالتری میوزا متاسوط ایو شواخص در طوی 
 1395−1385مرباط به استا تهرا به میزا  17.35درصد و کمتری میزا متاسط ای شواخص
سالهای  1395−1385مرباط به استا اینم به میزا  0.14درصد است.
در طی 
سرمایهگذاری صنعتی

.4−5

سرمایهروذاری صونعتی در سوال  1386مربواط بوه اسوتا یوزد بوا مبیووی بوالغ بور

باالتری میزا
 51016585میییا ریال باده و پایی تری مرباط به اسوتا خراسوا شومالی بوالغ بور 275928
مویدهود کوه در سوال  1395بواالتری میوزا

بررسویهوا نشوا

میییا ریال باده است .همچنی
سرمایهرذاری صنعتی متعیق به استا آذربایجا شرقی باده که بالغ بر  79170468میییوا ریوال

سرمایهرذری صنعتی متعیق بر استا اینم بوالغ بور  169205میییوا

باده است .پایی تری میزا
سالهای  1395−1385متعیق به
سرمایهرذاری صنعتی در طی 

ریال است .باالتری میزا متاسط
استا آذربایجا شرقی بالغ  29667683میییا ریال باده است و پوایی توری آ نیوز متعیوق بوه
استا کهگییایه و بایر احمد بالغ بر  699933میییا ریال باده است.
 .5−5درآمد سرانه

شاخص درآمد سرانه براساس سرانه تالید ناخالص داخیی (بدو نفت) برآورد شده است .باالتری
میزا ای شاخص در سال  1386مرباط به استا تهورا بواده و پوایی توری آ مربواط بوه اسوتا
سیستا و بیاچستا باده است .همچنی در سال  1395باالتری میوزا درآمود سورانه مربواط بوه
استا باشهر و پایی تری آ مرباط به استا سیستا و بیاچستا باده است .بررسی آمارهوا نشوا
سالهای  1395−1385مرباط به اسوتا
از آ است که باالتری میزا متاسط درآمد سرانه در طی 
باشهر به میزا  246471.1هزار ریال و پایی تری آ مرباط بوه اسوتا سیسوتا و بیاچسوتا بوه
میزا  36354.33هزار ریال باده است.
 .6−5هزینه خانوار

میدهد که باالتری میزا هزینه خواناار در
هزینههای خاناار در بی استا ها نشا 
بررسی آمارهای 
سال  1395و 1386متعیق به استا تهرا و پایی تری آ در سال 1386مرباط به استا سیسوتا و
بیاچستا و در سال  1395مرباط به استا کرموا بواده اسوت .همچنوی  ،بررسوی آمارهوا نشوا
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سالهای  1395−1385مرباط به استا تهورا و
میدهد که باالتری متاسط هزینه خاناار در طی 

پایی تری آ مرباط به استا سیستا و بیاچستا باده است.
آزمونهای آماری

 .6نتایج

روشهای سنتی در اقتصادسنجی مبتنی بر فر
بهکارریری 

مانا باد متویرهاست .بنوابرای  ،بورای

جیاریری از ر داد پدید رررسیا کاذ در هنگام برآورد الگوا ،ابتودا الزم اسوت کوه ایسوتایی
مویشواد کوه کواربرد
متویرها بررسی و آزما شاد .در اینجا از آزما ایم ،شی و پسورا اسوتفاده 
دادههای ترکیبوی دارد .بوا تاجوه بوه اینکوه فرضویه  H0آزموا
بیشتری در بررسی مانایی متویرها در 
نشا دهند وجاد ریش واحد برای هر متویر است ،ارور مقودار احتموال محاسوباتی کمتور از پونج
میشاد و مانایی متویر موارد نظور پذیرفتوه
درصد باشد ،فرضیه وجاد ریشه واحد برای آ متویر رد 
شاد .نتایج آزما مانایی متویرها در جدول ( )2نشا داده شده است.
می 

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

log(W)it
log(I)it
(Une)it
log(H)it
log(F)it
log(Y)it
log(EXP)it
یافتههای تحقیق
مأخذ :

احتمال

آماره آزمون

نتایج

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

-3/72
-3/77
-4/56
-2/47
-4/82
-4/32
-2/47

مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

براساس نتایج آزما ایم ،شی و پسرا متویرهای مدل مانا هستند؛ زیورا فرضویه صوفر آزموا
مبنی بر نا مانایی متویرهای تحقیق رد شده است.

224

جستارهای اقتصادی ایران  /س /17ش /34پاییز و زمستان 1399

 .1−6آزمون همبستگی فضایی

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

1

2

و ضریب الررانه است.
جدول  :3نتایج آزمونهای خودهمبستگی فضایی

نام آزمون
آزمون موران

آماره آزمون
5/56

احتمال
0/00

آزمون  LMوجود وقفه فضایی

39/44

0/00

آزمون  LMوجود خطای فضایی
یافتههای تحقیق
مأخذ :

43/02

0/00

مویدهود کوه فرضویه صوفر مبنوی بور عودم وجواد

نتایج آزما مارا و ضریب الررانه نشوا
همبستگی فضایی بی اجزای اخنل در مدل در سطح  95درصد رد و وجاد همبستگی فضوایی در
متویرهای مارد بررسی تثیید شده است.
دادههوای توابیایی
برای انتخا روش برآورد میا اثرا ثابوت و اثورا تصوادفی در رویکورد 
میشاد .آزما هاسم در حقیقت آزما فرضیه ناهمبسته بواد
فضایی از آزما هاسم استفاده 
اثرا انفرادی و متویرهای تاضیحی است که بر طبق آ  ،ضورایب تخمینوی در برآوردهوای اثورا
میدهد که فرضیه
میشاند .مقدار آماره هاسم در جدول ( )4نشا 
ثابت و تصادفی با هم مقایسه 
مویتواا رد کورد و بوا تاجوه بوه
معناداری  5درصد را 
صفر مبنی بر وجاد اثرا تصادفی در سطح 
مدلهای برازششده در سه حالت اثرا ثابت زمانی و اثورا فضوایی و اثورا دوجانبوه و
مقایسه 
میشاد.
تاضیحدهندری مدل در حالت اثرا ثابت زمانی برآورد 

باالتر باد میزا
جدول  :4آزمون هاسمن فضایی
فرضیه صفر

اثرات ثابت مکان مشترکا معنادار نیست.
اثرات ثابت زمان مشترکا معنادار نیست.
مأخذ :نتایج تحقیق

آماره

23/65
28/17

P−Value

0/0000
0/0000

نتیجه

رد H0
رد H0

معناداری ضورایب
مدلهای مختیفی در رررسیا پانل فضایی وجاد دارد؛ بهطاریکه مطابق با 

مدلها را از شکل رسترده به شکل سواده توییور داد .بورای

میتاا ای
بخشهای مختیف 

مختیف
ای منظار فرم رسترده شده مدل پانل فضایی را به صار زیر باید در نظر ررفت:
1. Moran.
2. Lagrange Multiplier Test.
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𝑡𝑖𝜀 𝑌𝑖𝑡 = 𝜌𝑊𝑖𝑗 𝑌𝑗𝑡 + 𝜃𝑊𝑖𝑗 𝑋𝑗𝑡 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜈 𝜀𝑖𝑡 = 𝛿𝑊𝑖𝑗 𝜀𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 +

در معادله فاق Yit ،بیانگر متویر وابسته برای سال  iدر زما  tاست wit .نیوز مواتریس وزنوی فضوایی
است Yit wit .نیز نشا دهنده اثرا سرریز مقاطع همسایه بور هور مقطوع  iاسوت .بنوابرای ضوریب ρ
نشا دهنده وقفه فضایی است .ضریب  θنیز نشا دهنوده اثورا فضوایی متویرهوای مسوتقل و  δنیوز
بیانگر ضریب خادهمبستگی فضایی است .جهت انتخا مدل بهینه االیوب بوا اسوتفاده از آزموا والود
محودودیتهوای ایو نواع از آزموا هوا کوه بور روی

میشاد .با تاجه به
مدل بهینه در ای مسیر انتخا 
روبهرو هستند ،ای مقیواس تاانوایی
معنادار بیشتری 
مدلهایی که با متویرهای 
میشاد ،در 
ضرایب اعمال 
الزم را نداشته و االیب در ای شرایط از رویکرد استفاده از مقوادیر حوداکثر راسوتنموایی و یوا معیارهوای
مدلهای پانل با اثرا فضایی محدودیت ایجادشده از اثورا
میشاد .رفتنی است در 
اطنعاتی استفاده 
میتاانند به صار زیر باشند :مودل  SACدر
مدلهای مارد بررسی 
مدلها در حالت ایستا 

مقطعی بی
صارتی که  θ = 0باشد ،مدل  SDMدر صوارتی کوه  δ = 0باشود ،مودل  SARدر صوارتی کوه
هومزموا  ρ = 0و  θ = 0باشود.
همزما  ρ = 0و  δ = 0باشد ،مدل  SEMدر صارتی که 

میتاا به مدل خطای فضایی یوا مودل وقفوه فضوایی
برای آزما ای مسئیه که آیا مدل دوربی فضایی را 
مویشواد
تقییل داد یا خیر ،از آزما ضریب الررانه ( )LRو ضریب الررانه پرقدر ( )RLMاسوتفاده 
که فر صفر آ برای مدل خطای فضوایی  H0:γ+βδ=0و بورای مودل وقفوه فضوایی  H0: γ=0اسوت.
براساس مطالب پیشرفته ،چنانچه فر

صوفر در هور دو آزموا نسوبت راسوتنموایی رد شواد ،مودل

دوربی فضایی برای برآورد الگا مناسب است .برای انتخا بهینه االیب با استفاده از آزموا والود ،مودل
بهینه انتخا خااهد شد .نتایج آزما والد در جدول ( )5ارائه شده است:
آزمونهای تشخیصی بین مدل وقفه ،خطا و دوربین فضایی

جدول :5
آزمون

Wald for Spatial Lag
Wald for Spatial Error
یافتههای پژوهش
مأخذ :

فرضیه صفر

θ=0
θ + δβ = 0

احتمال

0.00
0.00

نتایج آزمون

35.13
36.95

مدلهای  SEM ،SARو  SACاست .در ایو حالوت
نتایج بیانگر تثیید مدل  SDMدر برابر 
مدل  SDMقابییت محدودسازی به حاال  SEM ،SARو  SACرا ندارد.
 .2−6برآورد رگرسیون فضایی SDM

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

ضر یب

C
𝑡𝑖)𝐼(log
𝑡𝑖)𝑒𝑛𝑈(
𝑡𝑖)𝐻(𝑔𝑜𝑙
𝑡𝑖)𝐹(𝑔𝑜𝑙
𝑡𝑖)𝑌(𝑔𝑜𝑙
𝑡𝑖)𝑃𝑋𝐸(𝑔𝑜𝑙
حاصلضرب ماتریس فضایی در متغیرهای مستقل

𝑡𝑖)𝐼(W*log
𝑡𝑖)𝑒𝑛𝑈(*W
𝑡𝑖)𝐻(𝑔𝑜𝑙*W
𝑡𝑖)𝐹(𝑔𝑜𝑙*W
𝑡𝑖)𝑌(𝑔𝑜𝑙*W
𝑡𝑖)𝑃𝑋𝐸(𝑔𝑜𝑙*W

آماره t

0.165
0.2
-0.0005
0.57
0.02
0.66
0.29

3.78
7.04
-2.11
8.66
5.01
4.98
5.43

0.12
-0.009
-0.2
0.02
-0.02
0.04

1.58
-1.8
-1.07
2.59
-0.07
0.32

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

آمارههای ارزیابی

یافتههای پژوهش
مأخذ :

در ادامه همچنی اثرا مستقیم و الیرمستقیم هر ی از ضرایب برآوردی ارائه شده است:
جدول  :7نتایج مدل دوربین فضایی (اثرات مستقیم و غیرمستقیم ثابت زمان فضایی)
شرح متغیرها

C
𝑡𝑖)𝐼(log
𝑡𝑖)𝑒𝑛𝑈(
𝑡𝑖)𝐻(𝑔𝑜𝑙
𝑡𝑖)𝐹(𝑔𝑜𝑙
𝑡𝑖)𝑌(𝑔𝑜𝑙
𝑡𝑖)𝑃𝑋𝐸(𝑔𝑜𝑙
یافتههای تحقیق (مقادیر داخل پرانتز ،مقدار آماره  tاست).
منبع :

کل

0/25
()4/66
0.3
()4.15
-0.012
()-2/73
0.32
()2.05
0.03
()4.05
0.51
()1.92
0.28
()2.5

مستقیم

0/18
()3/23
0.23
()6.79
-0.005
()-2.03
0.59
()9.04
0.01
()5.03
0.67
()5.07
0.99
()5.46

غیرمستقیم

0/07
()3/56
0.06
()0.93
-0.0007
()-1.49
-0.26
()-1.81
0.01
()2.91
-0.15
()-0.57
-0.011
()-0.11
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با تفکی اثرا کل به اثرا مستقیم و الیرمسوتقیم ،هور یو از اثورا تفسویر متفواوتی دارد.
اثرا مستقیم هر متویر بر شاخص دستمزد صنعتی بیانگر ای ماضاع اسوت کوه ارور آ متویور در
استا مارد نظر توییر کند ،بهطار میانگی چه تثثیری بر شاخص دستمزد صونعتی در هموا اسوتا
خااهد داشت .اثر سرریز یا الیرمستقیم هر متویر مستقل بور شواخص دسوتمزد صونعتی نیوز نشوا
بوهطوار میوانگی چوه توثثیری بور شواخص
میدهد که ارر آ متویر در استا مارد نظر توییر کند ،

دستمزد صنعتی سایر استا ها خااهد داشت که ای بوه معنوای سورریز فضوایی آ متویور بور نور
دستمزد صنعتی سایر استا هاست .اثر کل هر متویر نیز میانگی توییر متویر وابسته را بر اثور توییور
میدهد.
متویر مستقل نشا 
سورمایهروذاری صونعتی مثبوت و

میدهود کوه ضوریب
نتایج برآورد مدل در جدول ( )7نشا 
سرمایهرذاری صنعتی میوزا دسوتمزد صونعتی در

معنادار (در سطح  99درصد) است و با افزایش

سورمایهروذاری صونعتی در مواتریس

مییابد .با تاجه به ضریب مثبت حاصیضر
مناطق افزایش 
مویتواا رفوت کوه درواقوع رشود
معنوادار (در سوطح  99درصود) اسوت 
مجاور کوه مثبوت و 
سرمایهرذاری در مناطق مرکزی و کن شهرها ،پیاندهای بی صنایع و ارتباط با سایر صنایع مستقر

بنگاهها در ای مناطق فراهم
فرصتهایی برای رشد 

در مناطق همجاار (و کاچکتر) را تاسعه داده و
میتااند پس از طی ی دوره ،رو به کاهش رذارد و افزایش
منطقهای 

میکند؛ ازای رو نابرابریهای

سرمایهرذاری صونعتی

سرمایهرذاری صنعتی مناطق پیراما را ماجب شاد که بخشی از جذ

در
مویتاانود متوثثر از
در مناطق پیراما  ،ماحصل وجاد پیاندهایی میا صنایع اسوت و بخشوی نیوز 
عاامیی محیطی همچا اثر ازدحام باشد.
بهرهوری و
سرمایهرذاری صنعتی در مناطق مرکزی و کن شهرها ضم افزیش 

بنابرای افزایش
رقابتپذیری ،تقایت پیاندهای پسوی و پیشوی و انتقوال

دستمزدها در ای مناطق ،به دلیل افزایش
بهورهوری و دسوتمزد در منواطق همجواار نیوز
فناوری و دانش به مناطق همجواار ماجوب افوزایش 
میشاد.

معناداری (در سطح  95درصد) بور
نتایج برآورد مدل نشا میدهد که نر بیکاری اثر منفی و 
منحنویهوای عرضوه و تقاضوای

میتاا در چوارچا
دستمزد صنعتی داشته است .ای ماضاع را 
نیروی کار در اقتصاد کن تاضیح داد .با افزایش نر بیکاری و بوه دنبوال آ کواهش تقاضوا بورای
نیروی کار ،دستمزد نیروی کار نیز به هما نسبت کاهش خااهود یافوت .از سوای دیگور ،بیکواری
مویدهود.
اتحادیههای کاررری را برای افزایش دستمزد کواهش 

چانهزنی کارررا بیکار

بیشتر قدر
شوییشا و کواهش

بروز بیکاری بیشتر در بازار کار باع نااطمینانی کارررا شاالل نسبت به آینده
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میشاد .با تاجه به اثر منفوی
دورههای آتی 
قدر اعمال نظر آنها در تقاضا برای افزایش دستمزد در 
مویتواا
معنادار باده اسوت نیوز 
حاصیضر نر بیکاری در ماتریس مجاور فضایی که منفی و 
رفت که آثار افزایش نر بیکاری در اسوتا هوای مجواور ،سوبب کواهش دسوتمزد نیوروی کوار در
استا های مجاور آ نیز به سبب مهاجر نیروی کار به ای منواطق و افوزایش عرضوه نیوروی کوار
خااهد شد.
براساس دیگر نتایج ای مطالعه ،سرمایه انسانی (در اینجوا تعوداد افوراد بوا تحصوین عوالی)
معناداری بر دستمزد صنعتی باده است .درحقیقت بوا افوزایش سورمایه انسوانی و
دارای اثر مثبت و 
سرمایهرذاری در ای منواطق افوزایش یافتوه و بوا

افزایش افراد دارای تخصص و مهار انگیزه برای
بنگاهها به دلییی تخصص و مهار افراد در ایو منواطق میوزا دسوتمزد
تاجه به افزایش سادآوری 
پیشنهادی به ای افراد بیشتر شده است.
معنواداری (در سوطح 90
میدهد کوه درآمود سورانه اثور مثبوت و 
همچنی  ،نتایج برآورد نشا 
درصد) بر دستمزد صنعتی داشته است .به عبارتی با افزایش تالیود ،و بوه دنبوال آ افوزایش درآمود
سرانه و نیاز به تالید بیشتر ،تقاضا برای نیروی کار افزایش و در نتیجه دستمزد صونعتی نیوز افوزایش
یافته است .با تاجه به اثر مثبت حاصیضر درآمد سرانه در ماتریس مجاور فضایی کوه مثبوت و
مویتواا رفوت کوه اثورا افوزایش درآمود سورانه در
معنادار (در سطح  90درصد) باده است نیز 

استا های مجاور به صار مثبتی بر نر دستمزد صنعتی در استا های مجواور تثثیرروذار خااهود
باد.
صورفههوای مقیواس

میدهد استا هایی که درآمد سرانه باالتری دارند به دلیول
مطالعا نشا 
مویشواد
منطقهای باالتری دارند (براتی و همکارا  )1396 ،کوه هموی امور ماجوب 

سطح تاسعه
بنگاهها میزا دسوتمزد
ضم مهاجر نیروی کار با مهار به ای مناطق به دلیل افزایش سادآوری 
پرداختی به کارررا در ای مناطق افزایش یابد .از سای دیگر رشد درآمد سرانه بهطار مسوتقیم بوه
تحصویلکورده بوه ایو

افزایش رفاه اقتصادی خاناار منجر میشاد و ماجب مهاجر نیوروی کوار
میدهد که زمینوه
شرکتها را افزایش 

بهرهوری و سادآوری
مناطق شده و و بهطار الیرمستقیم میزا 
میکندّ .اما وجاد درآمود سورانه بواالتر در یو اسوتا
را برای افزایش دستمزد در ای مناطق فراهم 
ماجب مهاجر نیروی کار از استا های مجاور شده که همی امر از طریق کاهش عرضوه نیوروی
کار ماجب افزیش دستمزد خااهد شد.
معنواداری (در سوطح
میدهد که شاخص تمرکز صنعتی اثری مثبت و 
بررسی نتایج مدل نشا 
 95درصد) بر دستمزد صنعتی داشته است .به عبارتی با افزایش تالید بخش صنعت ،و به دنبوال آ

بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی …

229

افزایش تقاضا برای نیروی کار ،دستمزد صنعتی نیز افزایش یافته است .در فراینود تمرکوز صونعتی از
میبخشود کوه
حمایتشده و سطح تخصصی شد صنعت را بهباد 

نهادهای تخصصی الیرتجاری
میکند .همچنی وجواد تمرکوز
بهرهوری و افزایش دستمزدها فراهم 
همی امر زمینه را برای افزایش 
میتاانود اثورا خوارجی مثبتوی بورای

صنعتی در ی منطقه از طریق ایجاد سرریزهای اطنعا
بنگاهها و افزایش دسوتمزد
بنگاهها ایجاد نماید و همی امر زمینه را برای افزایش سادآوری 
بهرهوری 

میکند .با تاجه به اثر حاصیضر ارزش افزوده بخش صنعت در ماتریس مجاور فضوایی
فراهم 
میتاا رفت که اثرا تمرکز صونعتی در اسوتا هوای مجواور بوه
معنادار باده است نیز 
که مثبت و 
صار مثبتی بر نر دستمزد صنعتی در استا های مجاور تثثیررذار خااهد باد.
در حقیقت افزایش تمرکز صنعتی در ی استا از طریق ایجاد سرریزهای اطنعا و دانش در
کسبوکارهوا در اسوتا هوای

بهرهوری و کارایی در
میتااند زمینه را برای افزایش 
کسبوکار 

فضای
همجاار فراهم کرده که همی امر ماجب افزایش دستمزد در استا های همجاار خااهد شد.
هزینوههوای کول خاناارهوا توثثیر مسوتقیم و الیرمسوتقیم (سورریز) مثبوت و

همچنی  ،متاسط
هزینههای کول خاناارهوا
معناداری (در سطح  95درصد) بر شاخص دستمزد صنعتی داشته است .

هزینههوای کول خواناار تقاضوا
میدهد که افزایش 
همبستگی مثبت باالیی با نر تارم دارد و نشا 
مویکننود
میدهد .طبق نظریه هزینه زندری کارررا هموااره تونش 
برای افزایش دستمزد را افزایش 
شواخصهوای

بهمنظار حفظ قدر خرید ،میزا دستمزد درخااستی خاد را متناسوب بوا افوزایش
میشاد.
مصرفکننده و شاخص تارم ارائه کنند که همی امر ماجب افزایش دستمزدها 

قیمت
از سای دیگر ،افزایش شاخص مخار کول خواناار در یو اسوتا ماجوب مهواجر افوراد بوه
استا های همجاار شده و با افزایش تقاضا بورای کاالهوا و خودما در ایو منواطق ماجوب افوزایش
میشاد.
میشاد که همی امر ماجب افزایش دستمزدها 
قیمتها و افزایش مخار خاناارها 

شاخص
نتیجهگیری و پیشنهادها

.7

پیششرط تاسعه و نتیجه اصیی آ نیز است.
مؤلفههای اصیی تاسعه است .اشتوال 
اشتوال یکی از 
مویتاانود

عرضه نیروی کار یکی از دو مؤلفه مهم بازار کار است که شناسوایی عاامول موؤثر بور آ
سیاستهای مناسب جهت افزایش اشتوال و کاهش بیکاری کم کند.

سیاسترذارا را در اتخاذ

ی عامل مهم در عرضه و تقاضای نیروی کوار نوابرابری دسوتمزد در منواطق مختیوف و جابجوایی
منطقوهای در دسوتمزد پرداختوی،

نیروی کار در بی مناطق مختیف است .به عبارتی نوابرابریهوای
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سبب جابهجایی نیروی کار به امید دستمزد باالتر است و به همی دلیل شناسوایی عاامول موؤثر بور
رذاریهای بازار کار مهم و ضروری است.


سیاست
منطقهای دستمزد در

نابرابری
در ای مطالعه به پیروی از مطالعه چانگ و چاند ( )2015و پس از تعدین الزم و با اسوتفاده
از روش اقتصادسنجی ترکیبی فضایی به بررسی اثرا سرریز عاامل موؤثر بور دسوتمزد صونعتی در
سطح  30استا ایرا طی دوره زمانی  1395−1385پرداخته شده است .نتایج نشوا داد کوه نور
سرمایهرذاری صنعتی و تمرکز صنعتی از عاامول اصویی

بیکاری ،درآمد سرانه ،مخار کل خاناار،
بادهاند .نتایج آزما مارا نیز بیانگر سورریزهای

تاضیحدهنده دستمزد صنعتی در استا های ایرا

فضایی بی استا های ایرا باده است.
همچنی نتایج نشا دادند که متویرهای درآمد سرانه ،سرمایه انسوانی و مخوار کول خواناار،
سرمایهرذاری صنعتی و تمرکوز صونعتی دارای اثورا مسوتقیم و الیرمسوتقیم (سورریز) مثبوت بور

نابرابری دستمزد صنعتی در بی استا های ایرا داشوته اسوت و متویور نور بیکواری دارای اثورا
مستقیم و الیرمستقیم منفی بر نابرابری دستمزد صنعتی داشته است .با عنایت به نتایج ای پوهوهش
سیاستهای بازار کار از سای دولتمردا الزم است کوه ضوم بررسوی

رفتنی است که در برقراری
شرایط متویرهای کن بازار کار در هر استا  ،وضعیت روند ای متویرها در استا های همجاار نیز
بررسی و تحییل شاد .همچنی با تاجه به تثثیررذاری متویرهای اقتصادی در اسوتا هوای همجواار
سیاسوتهوای بوازار کوار از سوای

میتاا نتیجه ررفت کوه اعموال هررانوه سیاسوت دسوتمزدی و

میتااند بر مناطق همجاار نیز اثررذار باشد.
منطقهای 

دولتمردا به صار
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