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 چكيده
هـاي  هـاي تجميـع فعاليـت   صـرفه  تـأثير از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهري بحـث  

ي  هـاي رشـد و توسـعه   تـرين علـت   اقتصاددانان تجميع را از مهم. اقتصادي در يك منطقه است
قسـيم  شـده و تجميـع متنـوع شـده ت     ي تجميع تخصصـي  تجميع به دو دسته. ننددامناطق مي

كنند كـه سـبب   هاي تجميع شده ايجاد ميهر يك از اين اشكال، منافعي را براي بنگاه. دشو مي
در اين مطالعه به بررسي اثـرات تنـوع و تخصـص اقتصـادي بـر رشـد       . دشورشد كل منطقه مي

براي اين منظـور  . پرداخته شده است 1385تا  1375ي ها السي ايران طي ها استاناشتغال در 
ي ايـران  هـا  اسـتان هاي معرفي شـده، تنـوع و تخصـص اقتصـادي در      ابتدا با استفاده از شاخص

سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجي اثرات هـر يـك از ايـن متغيرهـا بـر رشـد        وگيري  اندازه
ايج اقتصادسنجي براي اثـرات خـارجي جكـوبز    نت. ده استشي ايران برآورد ها استاناشتغال در 

اي دي بر رشد منطقهتنوع اقتصا ثر مثبتدهد، كه بيانگر اي را نشان ميدار معنيي مثبت  رابطه
  uي مـورد بررسـي بـه صـورت      تخصـص در دوره  تأثيرنتايج به دست آمده براي . است در ايران

اثـر مثبتـي بـر رشـد اشـتغال در      دهد تخصص تنها در سطوح باالي خود باشد كه نشان ميمي
ن استاي  ي پايه اندازهدهد كه اثر نتايج تخمين نشان مي چنين هم. ي ايران داشته استها استان

 .باشد بر رشد اشتغال آن منفي مي

 .JEL :O18, R11, R12, R15بندي طبقه

تجميع محلي، تجميع شهري، تنوع اقتصادي، تخصص اقتصادي، اثرات خـارجي  : كليد واژه
 .MARجكوبز، اثرات خارجي 

 

 

 

 مسئول ي نويسنده -*
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 مقدمه -1

اقتصـادي در مباحـث اقتصـاد شـهري و      2و تخصـص  1ي اخير بحث تنـوع ها سالدر 

تنوع اقتصادي به وجود شـمار بزرگـي از   . است اي برخوردار بودهاي از جايگاه ويژهمنطقه

اي كـه فعاليـت اقتصـادي يـك منطقـه بـين       انواع مختلف صنايع در يك منطقه يا اندازه

در . )44:  1987عطـاران،  (شـود  گفتـه مـي   ،توزيع شده باشـد صنايع ماري از طبقات ش

سبكي از توليد آن منظور از  كه مقابل مفهوم تنوع اقتصادي، تخصص اقتصادي قرار دارد

اي محدود از كاالها يا خدمات يك بنگاه يا يك منطقه روي توليد دامنه كه طوري  بهاست 

االتري از كارايي در بين سيستم مشـاغل يـا منـاطق دسـت     ي بمتمركز شود تا به درجه

هـاي  ديگر تنـوع بـر ميـزان گونـاگوني فعاليـت      بيانبه ). 2010 ،3اينوستوپديا( پيدا كند

-تخصص بيانگر ميزان شـباهت فعاليـت   كه حاليكند، در  موجود در يك منطقه اشاره مي

ع چـوب، لبنيـات و   در صـناي  Aي بـراي مثـال اگـر منطقـه    ( باشـد هاي يك منطقه مـي 

كنـد،  داروسازي فعاليت  ي با همان ميزان اشتغال تنها در زمينه Bي داروسازي و منطقه

 ). كندتر عمل ميتخصصي Aنسبت به   Bي منطقهتر و متنوع Bنسبت به  Aي  منطقه

ي  گيـري و توسـعه  كـه در شـكل   زا درونزا و هاي اقتصادي بين عوامـل بـرون  تحليل

زا مثل دسترسي بـه منـابع   متغيرهاي برون. اند تمايز قائل شده استمناطق نقش داشته

هـاي اقتصـادي را   هاي توزيع ابتـدايي فعاليـت  تواند علتطبيعي و شرايط جغرافيايي مي

توضيح دهد، اما اين عوامل قادر به توضيح رشد بعدي در صنايعي كه از نظـر جغرافيـايي   

تـرين عوامـل    روهاي محركي هستند كه از مهمني زا درونعوامل . اند نيستندمتمركز شده

شوند و ايـن عوامـل بـه تعـداد و شـكل      اثرگذار بر يك تجميع در طي زمان محسوب مي

بر اين اساس اقتصاددانان شهري و ). 2010، 4دات(هاي يك منطقه بستگي دارند فعاليت

ي تجميـع تخصصـي و تجميـع متنـوع شـده تقسـيم       اي، تجميع را به دو دسـته منطقه

شـوند  مي هاييمنجر به صرفه زا درونكنند و معتقدند كه هر يك به عنوان يك عامل  مي

 . ي مناطق دارند كه نقش مؤثري بر رشد و توسعه

اثر هر يك از اين دو  ي تجربي بسياري در زمينه و هاي نظريدر ادبيات موضوع بحث

 ،ايقتصـاددانان منطقـه  چنين مباحثي براي ا. اي وجود داردمفهوم بر رشد اقتصاد منطقه

در كشـور مـا مطالعـات شـهري و     اما  .اي برخوردار استران از اهميت ويژهگذا سياست و

هاي ناشي از صرفه ي با توجه به اثرات گسترده. اي در اين زمينه بسيار ناچيز استمنطقه

 

 

1- Diversification. 

2- Specialization. 

3- Investopedia. 

4- Douth. 
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گـام مهمـي در   آن  تـر  بـيش شـناخت   ،هاي اقتصادي تخصص و تنوع اقتصادي بر كارايي

هـاي آمـايش   هاي تدوين طرح هاي اقتصادي به ويژه سياست ي و اصالح سياستدهجهت

ي حاضـر اولـين    انجـام مطالعـه  . استاني و مديريت مؤثرتر منابع مالي مربوط به آن است

اي در هاي ناشي از تخصص و تنـوع بـر رشـد اقتصـاد منطقـه     صرفه تأثيرنتايج تجربي از 

اصلي كـه ايـن    سئوال حقيقتدر . كنداهم ميفر 1385تا  1375ي ها سالايران را براي 

ناشـي   هاياثرگذاري صرفه ي گويي به آن است، چگونگي و مقايسهمطالعه به دنبال پاسخ

براي اين منظور در قسـمت بعـد   . از اين دو مفهوم بر رشد اشتغال استاني در ايران است

 3قسـمت   در. شودمي مباني نظري و مروري بر شواهد تجربي موضوع پرداخته ي به ارائه

ي ايـران بررسـي   هـا  اسـتان تنوع و تخصـص   4هاي به كار رفته معرفي و در قسمت  داده

متغيرهاي به كار رفته در مدل اقتصادسـنجي و مـدل معرفـي     6و  5در قسمت . دشو مي

بـه   8انجام در قسـمت  نتـايج بـه دسـت آمـده و سـر      ي بـه ارائـه   7در قسـمت  . شودمي

 .شودگيري پرداخته مي نتيجه

 

 مباني نظري و مروري بر شواهد تجربي موضوع -2

اصلي به نقش سرريزهايي كـه بـا افـزايش     ي در يك مقاله ،)1943( ١روزنتين رودان

تواننـد  شـوند و مـي  هاي مربوط به يك صنعت در يـك منطقـه ايجـاد مـي     تعداد فعاليت

و  2ناشـي از مقيـاس  هاي  ي او صرفهبه عقيده. كندبازدهي كل را افزايش دهند اشاره مي

در رشد يك منطقـه عـاملي    3هاي مجاورهاي ناشي از افزايش تعداد بنگاهصرفه چنين هم

هـايي منجـر بـه ايجـاد نيروهـايي      او معتقد است كه چنين صرفه. مهم و ضروري هستند

خود منجر بـه   ،به بيان ديگر تجميع. دنبرنده داراثرات پيش ،شود كه در رشد تجميعمي

ي اصـلي   ي رشـد بـه دو دسـته   زا دروناين نيروها به عنوان عوامل . شودميرشد تجميع 

ايـن نظريـه   . باشـد  مـي هاي ناشي از تنوع اقتصـادي  ي اول صرفه دسته. شوندم ميتقسي

آن  بر اسـاس . ه استمطرح شد) 1969( ٥و سپس جكوبز) 1956( 4نخست توسط ايزارد

هـاي  اقتصـادي متنـوع در فاصـله   بيان كرده، قرار گرفتن واحـدهاي  ) 1969(جكوبز چه 

هاي مختلف دانـش در بـين آن واحـدها    ي زمينهكوتاه مكاني از همديگر منجر به مبادله

در . كنـد  ي توليـد را فـراهم مـي   ها تكنولوژيايجاد نوآوري و تكميل  ي د كه زمينهشومي

 

 

1- Rosenstein-Rodan. 

2- externalities of scale.  

3- externalities of scope. 

4- Isard. 

5- Jacobs. 
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يـد  ي اشتغال به ويژه در صـنايع جد ها فرصتمنجر به كارايي در توليد كل و رشد نتيجه 

نوع تجميع، تجميـع   معروف است و به اين  1»اثرات خارجي جكوبز«اين اثر به  . شودمي

 :گيردزير شكل ميي  آنچه بيان شد، فرضيهبر اساس . شودگفته مي 2شهري
اي در ايـران اثـر مثبـت    هاي ناشي از تنوع اقتصادي بر رشد اشتغال منطقهصرفه -1

 .داشته است

. باشـد هاي تجميـع شـهري مـي   مجموعه هر منطقه نيز از زير يزهعالوه بر تنوع، اندا

كه به عنـوان معيـاري    - باشد، تراكم جمعيت تر بيشاي ها در منطقههرچه تنوع فعاليت

ي شـهرها  هر چه اندازه. شودمي تر بيشنيز  -شودي شهر در نظر گرفته ميمهم از اندازه

شـوند و بـه دنبـال آن    مـي  تر بزرگبازارها و  تر بيششود، تعداد مشتريان بالقوه،  تر بزرگ

اشـتغال   تر بزرگيابند؛ بنابراين مناطق نقل و ارتباطات گسترش ميوخدمات مالي، حمل

 :بنابراين). 2009، 3ايلي، هرنيچ، شوارتزو رزنفلد( آورند ي را به همراه ميتر بيش

 .داشته است اي در ايران اثر مثبتهر منطقه بر رشد اشتغال منطقهي  اندازه -2

منظور از اين مفهـوم  . است 4هاي ناشي از تجميع محليها، صرفهي ديگر صرفهدسته

 .ي مشـخص مكـاني اسـت   هاي مربوط به يك صنعت خـاص در محـدوده  تمركز فعاليت

هاي مجـاور منجـر بـه    ن بنگاهمطابق با اين نظريه رقابت شديد و سرريزهاي دانش در بي

هاي ناشـي  ي صرفه فرضيه. دشوتر تجميع مي بيشرشد  در توليد و در نتيجه» تخصص«

 5هاي بيرونـي تخصـص اقتصـادي ابتـدا توسـط مارشـال      از تجميع محلي يا همان صرفه

كنـد  بيان مـي ي رشد خود در نظريه) 1962( 6بعد از آن اَرو . ه استمطرح شد) 1920(

 بعـد از . اردگـذ مـي  تـأثير ي دانشي شركت بر سطح دانش كل صنعت افزايش سرمايهكه 

هـاي  كـه صـرفه   ه اسـت ي خود استدالل كردزا دروندر مدل رشد  ،)1986( 7رومر ها آن

هاي تكنولوژيكي هستند و بنابراين منجر به رشد اقتصادي بيروني، نيروي محرك نوآوري

و بـه عنـوان    بنـدي فرمـول ) 1992( و همكـارانش  ٨اين مفاهيم در كار گليسر. شوند مي

شـهرت  » MAR«ي كه در مطالعات به اختصار به فرضيه هناميده شدرومر  -ارو -مارشال

 :گيرد شكل مي ذيلي فرضيهآن بر اساس  كه پيدا كرده است

 

 

1- Jacobs externalities. 

2- Urbanization. 

3- Illy, Hornych, Schwartz & Rosenfeld. 

4- Localization. 

5- Marshall. 

6- Arrow. 

7- Romer. 

8- Glaeser  
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اي در ايـران اثـر   هاي ناشي از تخصص اقتصادي  بـر رشـد اشـتغال منطقـه    صرفه -3

 .مثبت داشته است

 :رگذار باشندتوانند بر رشد منطقه اثمياز سه طريق عمده تجميع محلي و شهري  

در تجميـع محلـي    :هاي توليدكنندگان نهادهي مشترك از تاميناستفاده) الف

اي گان كاالهـاي واسـطه  با گرد هم آمدن واحدهاي توليدي مشابه، توليد براي توليدكنند

در تجميـع شـهري ، تمركـز    . شـود  ي جغرافيايي مقـرون بـه صـرفه مـي    در آن محدوده

-هاي ناشي از مقياس در توليـد نهـاده    منجر به ايجاد صرفههاي مختلف جغرافيايي بنگاه

... و نقل، خـدمات امنيتـي و    ي حملها سيستمي، دار بانكاي مشترك مانند هاي واسطه

 . برندها بهره ميصرفه گونه اينها از مزاياي د كه كل بنگاهشومي

هـا،  مجـاورت فيزيكـي بنگـاه    :ي نيروي كـار ي مشترك از اندوختهاستفاده) ب

. دهـد هاي نقل و انتقال كارگران را هم براي كارگر و هم براي كارفرما كـاهش مـي   هزينه

و گوناگوني در مهارت مواجه هستند كه خـود   تر بيشها با كارگران در يك تجميع، بنگاه

 . دهدهاي بنگاه كاهش ميهزينه

ـ  ها در نزديكي يكديگاستقرار بنگاه :ي مشترك از اطالعاتاستفاده) ج ه ر منجـر ب

افزايش توليد، بهروري و به دنبال آن شود كه اين موضوع  سرريزهاي دانش و آگاهي مي

 ).1380؛ صباغ كرماني، 1386/ 2003 اوساليوان،(را به دنبال دارد افزايش اشتغال 

كه نيروهـاي   دهدمي نشانبه اثرات مثبت تجميع ، اشاره ، ضمن )1958( ١هيرشمن

ها و در نتيجـه  زيرا منجر به رقابت بين بنگاه ،داشته باشند منفيتوانند اثرات تجميع مي

، اسـتدالل  )1990(در مقابـل پرتـر   . دشـون حذف از بازار مي ي هها به آستانرسيدن بنگاه

انـد و  رافيايي متمركز شـده غصنايعي كه از نظر ج شود سبب ميكند كه رقابت محلي  مي

 ،ديـدگاه پرتـر روي رقابـت   . بهـره ببرنـد   اند از انتقـال دانـش،  صورت تخصصي درآمده به

ي تخصـص  پرتر با فرضـيه  حقيقتدر . شودجكوبز در نظر گرفته مي ي با نظريه ترسازگار

افق است اما در مدل مارشالي اثرات خارجي، مثبـت و اثـرات رقابـت محلـي     ومارشالي م

ار رقـابتي  يعني مارشال يك بازار انحصاري و پرتر يك بـاز (شوند منفي در نظر گرفته مي

هـم رقابـت محلـي و هـم تنـوع بـر رشـد         ،در مدل جكـوبز ). دانندرا براي رشد بهتر مي

مطالعات اثرات خارجي پرتـر را در نظـر    تر بيشكه جايي  آن از. اقتصادي اثر مثبت دارند

 .خارجي مارشال و جكوبز خواهد بودگيرند، تمركز اصلي در اين مطالعه نيز بر اثرات نمي
ي انـواع  شـواهد تجربـي بـراي بررسـي رابطـه      ي ي كه به دنبال ارائـه مطالعات خارج

رسـد  اما به نظر مي. تا حد قابل توجهي گسترده است ،باشنداي ميتجميع و رشد منطقه
 

 

1-  Hirschman. 
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ي دارد، تـوافقي  تر بيشبر رشد منطقه اثر   يك از انواع تجميعكدامكه  اين هنوز در مورد

 :باشدجام شده در اين زمينه به شرح زير ميبرخي از مطالعات تجربي ان.  وجود ندارد

ي بـين اثـرات پويـاي انـواع تجميـع و رشـد        خود رابطـه ي  مطالعهدر  ،)2010(دات 
نتـايج او  . كنـد بررسـي مـي   2006تـا   1989ي هـا  سالاشتغال را در آلمان غربي و براي 

رنيچ، ايلـي، هـ  . اي دارنـد هاي صنعتي اثري قوي بر رشد منطقهدهد كه تجميع نشان مي
خـود اثـرات طبقـات اصـلي تجميـع را بـر رشـد        ي  مطالعه، در )2009(شوارتز و رزنفلد 

اي نتايج تحليل اقتصادسنجي رابطه. كنند بررسي مي 2007تا  2003شهري در آلمان از 
د، كه اين رابطه بـه ويـژه   دهبين تخصص و رشد شهري نشان مي معكوس را  Uبه شكل

ي شـهر و رشـد آن مثبـت بـه     ارتبـاط انـدازه   چنين هم. استبراي صنايع توليدي برقرار 
 1ور و گروت. كنندآنان در اين تحقيق شاهدي براي اثرات جكوبز پيدا نمي. آيددست مي

و ) تخصـص، تنـوع و رقابـت   (ي آماري بين اثرات خارجي تجميـع  ، وجود رابطه)2008(
 تـا  1998ول دوره از آمستردام و ط درپايگاه صنعتي  68رشد اشتغال هر صنعت را براي 

 هاي صنعتي مانع رشـد د كه تخصص در پايگاهدهنتايج نشان مي. كنندبررسي مي 2006
خـود  ي  مطالعه، در )2008( 2نفكه، سونسون، بوشما، لوندكوييست و االندر. شودمي ها آن

هاي مختلف زندگي يك صنعت را مـورد پـژوهش قـرار    نقش اثرات تجميع در طول دوره
. كننـد ي جوان و بـالغ تقسـيم مـي    در اين پژوهش صنايع را به دو دسته ها آن .دهندمي

دهـد،  نشان مـي  2004تا  1974ي ها سالمدل رگرسيون براي صنايع سوئد در  ي نتيجه
ي زندگي صـنعت  آورد با مراحل دورهمنافعي كه صنعت از محيط پيرامونش به دست مي

بـا بلـوغ صـنعت افـزايش     ) MAR( ميع محلياثرات خارجي تج. به شدت همبسته است
. يابندشود كاهش ميتر ميجكوبز هر چه صنعت بالغكه اثرات خارجي  يابند، در حاليمي

ي كـاالي  صنعت توليد كننده 5هاي تابلويي براي با استفاده از داده ،)1997( 3هندرسون
د كـه  دهـ  شواهد نشان مـي . پردازداي، به بررسي پويايي اثرات بيروني تجميع ميسرمايه

بيـدري و  . تـر هسـتند  نسبت به اثرات بيروني جكـوبز بسـيار قـوي    MARاثرات خارجي 
هـاي تجميـع   صـرفه  ي مقاله در زمينـه  67خود به بررسي ي  مقاله، در )2008(شيفوروا 

هـاي  از اين مطالعات به اثرات مثبـت صـرفه  % 70حدود شود كه مشخص مي پردازندمي
به اثرات مثبت جكوبز بر رشـد اقتصـادي دسـت     ،اتمطالع% 75بيروني مارشال و حدود 

را بـه   MARبا اين حال تعداد قابل توجهي از مطالعات نيـز، اثـرات منفـي    . اندپيدا كرده
دهد تخصص ممكن است اثـري منفـي بـر رشـد اقتصـادي      آورند كه نشان ميدست مي

 

 

1- Vor  & Groot. 

2- Neffke,  Svensson,  Boschma,  Lundquist,  Olander. 
3- Henderson. 
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. سـت آورده اسـت  ي را در ايجاد اين اثر منفي بـه د تر كمدر مقابل، تنوع احتمال . بگذارد
كند كه دليل اصلي واگرايي نتايج تجربي به دست آمده از مطالعات و اين مقاله اشاره مي

شناسي و معيارهاي متفـاوت بـه   مبهم ماندن موضوع اثرات بيروني تجميع به دليل روش
 .    و جكوبز در هر تحقيق است  MARنيكار گرفته شده براي اثرات بيرو

 

 هاداده -3

ها به تفكيك كد سـه رقمـي   هاي اشتغال مشاغل در شهرستاندادهالعه از در اين مط
هـاي  هـاي مربـوط بـه بخـش    فعاليـت . ، استفاده شـده اسـت  )ISIC(1بندي صنعتيطبقه

مرزي بـه دليـل وابسـتگي زيـاد ايـن      هاي برونكشاورزي، معدن، حيوانات آبزي و هيئت
بـه ايـن ترتيـب تعـداد     . انـد مشـاغل حـذف شـده   صنايع به شرايط محيطي از فهرسـت  

استان ايـران   26شغل مختلف در  142مورد است كه شامل  3692مشاهدات انجام شده 
هاي ده ساله در ايران و عدم دسترسي بـه آمـار اشـتغال بـه     به دليل سرشماري. باشدمي

و 1375 يها سالمربوط به  اطالعات استفاده شده ي متوالي،ها سالتفكيك مشاغل براي 
هاي پايه از دادهبه مركز آمار ايران و با استفاده مستقيم  ي ، كه با مراجعهباشدمي 1385

هـاي سياسـي   بنـدي تقسـيم . 2استخراج شده استدر سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
هـاي هماهنـگ   داده ي امكان تهيه وي مورد بررسي تغييراتي داشته  كشور در طول دوره
هـاي سـال   ، بنـابراين داده ه اسـت د نداشـت ي جديدتر وجوها سالهاي مطابق با مرزبندي

 . اندسازي شدههماهنگ1375هاي سياسي كشور در سال مطابق با مرزبندي 1385
 

 ي ايرانها استانتنوع و تخصص اقتصادي در  -4

ي ده  ي ايـران در دوره هـا  اسـتان قبل از تحليل اقتصادسنجي ابتدا پويايي اشتغال در 

د، سپس به تعريـف و بررسـي تنـوع و    گيري قرار ميمورد بررس  1385تا  1375 ي ساله

 . شودي مورد بررسي پرداخته ميي ايران و در دورهها استانتخصص اقتصادي در 
 

 

 

1- International Standard Industrial Classification (ISIC). 
هاي   داده ي ن امكان تهيهقاقابل ذكر است كه تعريف اشتغال در اين دو سال متفاوت بوده است و براي محق  2-

تمام افراد ده  1385در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال . ه استهماهنگ در اين زمينه وجود نداشت
حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي به  ،آمارگيري ي قبل از هفته ي تر كه در طول هفته شساله و بي

 1375شوند، اما در سرشماري عمومي نفوس و مسكن طور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي
رده باشند شاغل به مأمور آمارگيري حداقل دو روز كار ك ي كساني كه در هفت روز گذشته قبل از مراجعه

 .اندحساب آمده
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 ي ايرانها استانپويايي اشتغال در   - 1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1375-1385 ي ايران ها استاننرخ رشد اشتغال در  -1شكل 

 

نشـان   1385ا تـ  1375ي كشور را در طي دورهي ها استانرشد اشتغال در  ،1 شكل

 جـز  بـه كـل صـنايع   (و در صـنايع نمونـه   % 40رشـد كـل اشـتغال     در اين دوره. دهدمي

درصـد بـوده    59در حـدود  ) مـرزي  هاي بـرون كشاورزي و حيوانات آبزي، معدن، هيئت

 هـاي  در زمينـه  تـر  بـيش  ها سالدهد كه رشد اشتغال در اين اين موضوع نشان مي. است

ي هـا  استانمربوط به  ها سالين رشد اشتغال در اين تر بيش. است صنعت و خدمات بوده

رشـد  % 76و هرمزگـان  % 59، تهـران  %72بوشـهر  (باشـد  تهران، بوشهر و هرمزگان مـي 

ين ميـزان  تر كم. اندبوده% 52تا % 34مناطق داراي رشد متوسط، بين  تر بيش). اندداشته

 .رشد بوده است% 17گيالن با حدود رشد اشتغال مربوط به استان 

 

 ي ايرانها استانتخصص اقتصادي در  -2-4
هاي مربوط به يك صنعت خاص در منطقه تخصص اقتصادي به ميزان تمركز فعاليت

كارگران استعداد  ي شود اگر درآن همهيك شهر، كامالً تخصصي ناميده مي. بستگي دارد

فعاليت مشغول به كار باشند، پـس در ايـن   و مهارت يكساني داشته باشند و در يك نوع 

دورانتـون  (كنند هاي محلي، نوع يكساني از فرآيند توليد را استفاده ميي بنگاهشهر همه

 ).2001و پوگا، 
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گيري تخصص اقتصادي هر صـنعت در هـر منطقـه    پركاربردترين شاخص براي اندازه

در هر صنعت در هر منطقه  اشتغالي  اندازهمعيار  چنين همو ) LQ( 1معيار نسبت مكاني

هـاي هـر   تخصص در صنايع، تعداد كارخانـه  ي از معيارهاي ديگر براي محاسبه. باشدمي

. دباشـ ي سهم خود صنعت در منطقه مـي صنعت در هر منطقه و معيارهاي تعيين كننده

باشـند، نيـز بـه كـار      ها ميچندين شاخص ديگر كه مبتني بر نزديكي تكنولوژيكي بخش

راي شــاخص مــورد اســتفاده در ايــن مطالعــه بــ). 2008بيــدري و شــيفوروا، ( انــد رفتــه

. هاي اقتصادي شاخص چندگانه نسبت مكاني اسـت تخصص فعاليتي  درجهگيري  اندازه

)L(در اين نسبت، سهم اشتغال يك صـنعت خـاص در يـك منطقـه     ir    از  كـل اشـتغال

)L(منطقه r اشتغال آن صنعت در كل كشور به روي سهم)L( i     از اشـتغال كـل كشـور

)L( مـورد نظـر    ي تخصص در آن صـنعت ويـژه در منطقـه   ي  درجهعنوان معياري از  به

هر چه نـرخ بـه   . مورد نظر داردي  منطقهاشاره به  rاشاره به صنعت و  i. دشو محاسبه مي

اي كـه درآن قـرار گرفتـه    يعنـي صـنعت مربوطـه در منطقـه     ،شدبا تر بزرگدست آمده 

دهـد كـه آن صـنعت در    از يك نشان مي تر بزرگنرخ تخصص . كندتر عمل ميتخصصي

ايلي، هرنيچ و شوارتز، (باالتر از ميزان متوسط تخصص در كل مناطق قرار دارد ي  منطقه

 ):2009رزنفلد، 
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ديدي اوليه از ميزان تخصص اقتصادي هـر يـك    براي به دست آوردنعه در اين مطال

كـه بـا    شـود اسـتفاده مـي  ) 1991 كـروگمن، (2از شاخص تجمعـي كـروگمن   ها استاناز 

 . توان ميزان كل تخصص اقتصادي در يك استان را محاسبه كرد استفاده از آن مي
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 تـر  بـزرگ هر چه اين شاخص در يك منطقـه  . استمتغير  2تا  0بين   KSIشاخص 

كننـد   ر تخصصي عمل ميطو بهباشد به اين معناست كه در آن منطقه تعداد صنايعي كه 

هاي ناشي از تخصص اقتصادي در آن منطقه رود كه صرفهپس احتمال مي ،است تر بيش

ني كه در سال استا سه 1 در جدول). 2009رزنفلد، ايلي، هرنيچ و شوارتز، (باشد  تر بيش

 

 

1- Location Quotient. 

2- Krugman Specialization Index (KSI). 
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 صـنايعي اند و ين ميزان تخصص را داشتهتر كمين و تر بيش، )ي مطالعهسال پايه( 1375

 .نشان داده شده است ،اندتر عمل كردهدر آن تخصصي ها استانكه هر يك از اين 

 
 1375تخصص در ايران در سال ي  درجهين تر كمين و تر بيشي با ها استان -1جدول 

 تر بيشي تخصص  هاي با درجه استان
  KSI استان

 كهگيلويه 
و بوير 
 احمد

637/0 

 )88/4(هاى دامپزشكى  فعاليت

 )14/2(هاى مددكارى اجتماعى  فعاليت

  )09/2(اضافات  شامل تغييرات  و  -هايى از آن  احداث  ساختمان و يا قسمت
چهارمحال 
 و بختياري

568/0 
 )31/4(ي زمانى  حمل ونقل هوايى بدون برنامه

 )73/2(هاى پايگاه اطالعاتى  فعاليت

  )54/2(شامل تغييرات  واضافات  -هايى از آن  احداث  ساختمان و يا قسمت
 ايالم

532/0 

 )98/3(هاى دامپزشكى  فعاليت

 )47/2(هاى مددكارى اجتماعى  فعاليت

 )44/2(هاى ضبط شده  تكثير رسانه
 

 تر ي تخصص كم هاي با درجه استان
  KSI استان
 لرستان

065/0 

 )63/10(توليد الياف مصنوعي 
 )12/2(هاى حقوقى و حسابدارى و دفتردارى و حسابرسى و مشاوره  فعاليت

  )97/1(حمل و نقل از طريق راه آهن 
 خراسان

178/0 

 )78/2(رنگ  كردن پوست  خزدار و كاالهاى ساخته شده از آن  عمل آوردن و

 )38/2(رسيكلت و قطعات يدكى و لوازم فروش و نگهدارى و تعمير موتو

  )26/2(كمپينگ  و ساير تداركات مربوط  ي هتل و محوطه
آذربايجان

 207/0 شرقي
 )96/3(توليد ماشين آالت با كاربرد خاص 
 )38/3(توليد ماشين آالت  با كاربرد عام 

 )94/2(توليد كفش 

 هاي پژوهش يافته: مأخذ

 

 ي ايراناه استانتنوع اقتصادي در  -3-4
يـك  . دهـد اقتصادي در يك شهر تفاوت را در ساختار اقتصاد شهري نشان مـي  تنوع

نـوع مهـارت و    mهاي يكساني از كارگران با شود اگر نسبتشهر، كامالً متنوع ناميده مي

نوع فعاليت مشغول به كار باشـند، بنـابراين در ايـن شـهر      mاستعداد داشته باشد كه در 

را اسـتفاده   mها وجود دارد كه هر يـك فرآينـد توليـدي از نـوع     هنسبت يكساني از بنگا

بسـيار   گيـري تنـوع اقتصـادي   معيارهـا بـراي انـدازه   ). 2001دورانتون و پوگا، (كنند  مي
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تـرين معيـار اسـتفاده شـده در     هرفيندال كه رايج -شاخص هيرشمن. باشندمي گسترده

ايلـي،  ( شـود  رت زير محاسـبه مـي  گيري تنوع اقتصادي است به صومطالعات براي اندازه

 :)2009هرنيچو شوارتز، رزنفلد، 
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اشـتغال   كـل  r ،Lrي منطقـه به كل اشـتغال در   iنسبت اشتغال در صنعت  irLكه 

د دهـ  ميشود، نشان  تر بيش هرچه ميزان اين شاخص. صنايع است تعداد كل Iمنطقه و 

گيـري تنـوع،    معموالً براي انـدازه . باشد ميها به سوي تعادل در حركت توزيع فعاليتكه 

نامنـد مي 1د كه آن را شاخص عدم تمركز هندرسونشواستفاده ميمعكوس اين شاخص 

انـد   بعضي از ديگر معيارهاي تنوع يك فعاليت در منطقه كه در مطالعـات اسـتفاده شـده   

ي  منطقـه ، تعداد كل جمعيت )تغال يا ثبت اختراعبرحسب اش(ضريب جيني : عبارتند از

. شهري، سهم اشتغال صنايع ديگر از كل اشتغال و تعداد كل صنايع فعال در يك منطقـه 

هرفيندال بـه   -گيري تنوع اقتصادي معكوس شاخص هيرشمندر اين مطالعه براي اندازه

خـود نشـان    ي مقالهدر ) 2008(كه بيدري و شيفوروا  طور همانزيرا  ،شودكار گرفته مي

هاي ناشي از تنوع شـهري  گيري صرفهترين معيار براي اندازهترين و مناسباند، رايجداده

 .تنوع شديد در ساختار اقتصادي منطقه است ي دهندهپايين نشان  HHI. باشدمي

 
 1375تنوع در ايران،  ي ين درجهتر كمين و تر بيشي با ها استان -2جدول 

HHI تر تنوع كمي  درجه ي باها استان HHI تر بيشتنوع ي  درجهي با ها استان 

 تهران 62/26 بختياري و چهارمحال 49/6

 گيالن 25/25 كهگيلويه و بويراحمد 73/7

 اصفهان 73/21 بلوچستان و سيستان 25/8

 هاي پژوهشيافته: مأخذ
 

اري و كهگيلويه و بختيجدول باال پيداست، چهارمحال دو  ي گونه كه از مقايسه همان

ي  تـرين درجـه   اند، در جدول باال كمي تخصص را داشته ين درجهتر بيشبويراحمد كه و 

هـم پنجمـين اسـتان از نظـر تخصـص       بلوچسـتان  سيسـتان و . دهنـد تنوع را نشان مي

تهران، گيالن و اصفهان كـه بـاالترين تنـوع را نشـان     . باشدمي ها استاناقتصادي در بين 

 چنـين  هم. ندباش مي ها استاندر بين  21، 8، 19هاي تخصص داراي رده دهند از نظرمي

 

 

1- Henderson Decentralization index. 



    91  ، سال3 ي هشمار، 47ي  دوره/ ي تحقيقات اقتصادي  مجله 56

مشخص شود كه تنوع و تخصص با يكديگر قابل جمع نيسـتند و   گونه ايننيز  2از شكل 

را دارا تنـوع  ي  درجـه ين تـر  كـم تخصـص را دارنـد   ي  درجـه ين تـر  بـيش يي كه ها استان

شـهرهاي بـزرگ    تـر  بـيش رد كـه،  اما بايد به اين موضوع توجـه كـ  . و برعكس باشند مي

برنـد از تخصـص بـاالي    هاي ناشي از تنوع بهره مـي  توانند در همان زمان كه از صرفه مي

ي  درجـه ي سـمنان و خوزسـتان هـم    هـا  استانبراي مثال . اقتصادي نيز برخوردار باشند

 . دهندتخصص اقتصادي بااليي را نشان ميي  درجهتنوع و هم 

رسد كه تخصـص اقتصـادي در   اسبه شده، به نظر ميبا توجه به شاخص تخصص مح

شاخص تجمعي كروگمن براي . ي ايران پايين استها استانبين مشاغل مورد بررسي در 

بنـابراين بـه نظـر    . ه اسـت نيامـد  دسـت  بهي ايران باالتر از عدد يك ها استانهيچ يك از 

ار باشـند از تنـوع   كه از تخصص اقتصادي برخورد ي ايران بيش از آنها استانرسد كه  مي

هاي اقتصادسنجي نيـز تأييـد   اين موضوع در ادامه، از طريق داده. برنداقتصادي بهره مي

 .دشومي

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي پژوهشيافته: مأخذ                تنوع اقتصادي) ب    تخصص اقتصادي؛ ) الف
 ): 1375(ي ايران ها استانتخصص و تنوع اقتصادي در   -2شكل 

 

 غيرها مت -5
اثـرات خـارجي   « تـأثير گونه كه بيان شد در اين مطالعه بـه بررسـي چگـونگي     همان

ي ده  ي ايـران طـي دوره  هـا  استانبر رشد اشتغال در » MARاثرات خارجي «و » جكوبز
بر اين اساس متغير وابسته  متوسط نرخ رشـد   .شود پرداخته مي 1385تا  1375 ي ساله

برابـر بـا     r.نشان داده شده است irL̂باشد كه بامي صنعت در هر استان 142اشتغال در 
ي  ابتدا طبق رابطه. باشدميتعداد صنايع نمونه  iو 1375ي ايران در سال ها استانتعداد 

 1375ي هـا  سالزير نرخ رشد اشتغال هر صنعت در هر استان با نرخ رشد كل صنايع در 

 ب الف
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خ رشد در بين صنايع مختلف قابليت مقايسه داشته سازي شده است تا نرنرمال 1385تا 
 :استبيانگر تعداد مشاغل ). 2000، 1كمبز(باشد 
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گيـري  شـاخص مـورد اسـتفاده بـراي انـدازه     ، بيان شـد  5-2كه درقسمت  طور همان
 LQگيري اثر سطوح بـاالتر تخصـص، تـوان دوم     براي اندازه. است LQتخصص، شاخص 

مطلق اشـتغال در هـر شـغل در هـر اسـتان     ي  اندازه چنين هم .شودنيز در مدل وارد مي
)L( ir    ايلـي، هـرنيچ، شـوارتز و    (شـود  هم براي بررسي قدرت نتـايج تخمـين، وارد مـي

 ). 2009 رزنفلد،
هرفيندال  - گيري تنوع اقتصادي، شاخص هيرشمنشاخص مورد استفاده براي اندازه

گيري تنـوع در كـل   ، براي اندازهه استمعرفي شد 5-3شاخصي كه در قسمت . باشدمي
بـراي   جـا  ايـن شـاخص ديگـري از هيرشـمن وجـود دارد كـه در      . باشـد  مـي يك منطقه 

 : گيردمورد استفاده قرار مي  منطقهگيري تنوع هر صنعت در هر  اندازه
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رود ضريب به دسـت آمـده بـراي شـاخص تنـوع داراي      ر مياول انتظاي  فرضيهطبق 

 . عالمت مثبت باشد

r(Lمنطقه بر رشد آن از شـاخص تـراكم اشـتغال   ي  اندازهبراي بررسي اثر  اسـتفاده  (

خص اتر از ش مشاهدات، استاني هستند، شاخص تراكم مناسبكه  اين به دليل. شده است

ايلـي، هرنيچـو شـوارتز، رزنفلـد،     ( باشـد ان به صورت مطلـق مـي  اشتغال هر استي  اندازه

 .رود ضريب برآوردي اين متغير نيز مثبت باشدانتظار مي). 2009

 

 

1- Combes. 
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مطابق با نظريات اقتصادي موجود در اين زمينه، سطح اشتغال يك منطقه تـا حـدود   

كـار  انساني در آن منطقه مرتبط است، بنـابراين سـهم نيـروي    ي  سرمايهزيادي با سطح 

 .شودمينيز به عنوان متغير كنترل وارد مدل  آموزش ديده در هر منطقه

 

 مدل -6

، مدل رگرسـيوني كـه بـراي تخمـين     ه استدر بخش قبل بيان شدآن چه  بر اساس

 :دشوگيرد، به شكل زير مشخص ميمورد استفاده قرار مي

)6( ir ir ir ir r ir

r ir

L̂ LQ LQ ^ HHI L L

EDU u

= a +b +b +b +b +b

+b +
1 2 3 4 5

8

2

 

ي زمـاني  سـتان و در دوره ا 26شـغل در  142در  شـد اشـتغال  نـرخ ر   Lir كه طوري  به

در هر  شغل هرتخصص اقتصادي ي برآورد كنندهشاخص   LQir .باشدمي 1385-1375

بـه  . سطوح بـاالتر تخصـص اسـت   گيري توان دوم اين متغير براي اندازه  LQir^2واستان 

اسـتان در   ي تراكم اشتغال هر اندازه Lrدهنده تنوع اقتصادي و نشان HHIهمين ترتيب 

است كه به عنوان شاخص  ي اشتغال هر شغل در هر استان اندازه Lir. باشدسال پايه مي

انسـاني در  ي  سـرمايه سـطح   EDU. ديگري از تخصص اقتصادي در مدل وارد شده است

هـا معمـوال متغيرهـا بـه صـورت       گونـه مـدل   ايـن در . باشددر هر استان مي 1375سال 

 .از همين شيوه استفاده شده است ه در اين مطالعه نيزشوند كلگاريتمي استفاده مي

 

 نتايج - 7

 چنـين  هـم ي بين تنوع و تخصص اقتصـادي و   رابطه1قبل از تخمين مدل، در نمودار

گونه كه  همان. ي ايران نمايش داده شده استها استانهر استان با رشد اشتغال ي  اندازه

ارتباط بـين   يوي مشخصي براي برقرارتوان به هيچ الگشود نمياز نمودارها مشخص مي

  .اين متغيرها و رشد اشتغال دست پيدا كرد

 

 

 

 

 
 

 
 )1375(تنوع اقتصادي   )1375( لگاريتم اندازه هر استان      
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 )1375(تخصص اقتصادي  

1375ي ايران، ها استاني بين اندازه، تخصص و تنوع شهري با رشد اشتغال در  رابطه  -1نمودار   

 

مدل ارائه شده در قسمت قبل ابتدا به صورت حداقل مربعـات معمـولي تخمـين زده    

ناهمسـاني   ،كـه در مـدل  جايي  آن از. ده استمآ 3شده، كه نتايج اين تخمين در جدول 

، بنابراين مدل به صورت حداقل مربعـات وزنـي تخمـين زده    1واريانس شديد وجود دارد

يـك اثـر كـامال    ) HHI(جكـوبز  ي  فرضـيه زمون ضريب به دست آمده براي آ. شده است

اول، اثر مثبت تنـوع اقتصـادي بـر    ي  فرضيهيعني بنابر . دهدمثبت و معنادار را نشان مي

براي تخصـص   .شودي مورد بررسي تأييد مي ي ايران در دورهها استاناي در رشد منطقه

)LQ ( ت خـارجي  دهـد اثـرا  كه نشـان مـي  است يك ضريب منفي معنادار به دست آمده

ي  انـدازه ضـريب بـرآوردي   . ي ايران اثر معكوس داردها استانمارشال بر رشد اشتغال در 

به عنوان يك متغير ديگر بـراي بررسـي    هم) Lir(مطلق اشتغال هر صنعت در هر منطقه 

تأييـد اثـرات    با وجود، )1920(مارشال. كنداثرات خارجي مارشال اين نتيجه را تأييد مي

تعداد كمـي از   ها آن دي بر رشد مناطق معتقد است مناطقي كه درمثبت تخصص اقتصا

. كنند قابليت انعطاف كمي در مقابل تغييرات متغيرهاي بيروني دارنـد صنايع فعاليت مي

د شـو ايي كه در اين مناطق توليد ميتقاضاي بازار براي كااله  ل اگر در يك دورهبراي مثا

دهنـد و  آن منطقه كار خود را از دسـت مـي   ي كار درهاگير پيدا كند، نيرو كاهش چشم

عـالوه  . مشغول به كار شوند كم هستند ها آن تعداد صنايع ديگري كه بيكاران بتوانند در

ي جديـد بـر روي خـود    هـا  تكنولـوژي مناطق راه را براي ورود دانـش و   گونه اينبر اين، 

هايشان جريـان  بنگاه ي جديدتر توليد بهها روشها و دهند كه ايدهبندند و اجازه نمي مي

 ). 2008بيدري و شيفوروا، (د نياب

 

 

درصد  99مي باشد كه به احتمال  13/46به دست آمده با استفاده از آزمون ناهمساني واريانس  Fي  آماره -1

 معنادار است
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 1375-1385ي ايران، ها استاننتايج برآورد معمولي و وزني مدل براي   -3جدول 

Variable OLS 
1
Model WLS

2
Model 

a 0,35 ***0,644 

 )0,13( )0,00( 

HHI 
***0,269 

***0,273 

 )0,00( )0,00( 

LQ 
***0,407- 

***0,398- 

 )0,00( )0,00( 

LQ^2 
**0,0009 

***0,002 

 )0,03( )0,00( 

L 
***0,04 

***0,084- 

 )0,00( )0,00( 

Lir 

***0,076- 
***0,029- 

 )0,00( )0,00( 

EDU 
**0,12 0,17 

 )0,04( )0,484( 

R-squared   

Adjusted R-squared 

N 

 هاي پژوهشفتهيا: منبع

 
شـرايط  اين مطالعه توان دوم شاخص نسبت مكاني را هم وارد مدل كـرده اسـت تـا    

ضـريب بـه   . هم فـراهم شـود   اثرات تخصص در سطوح بسيار باال يا بسيار پايين  بررسي

دهـد   معنادار و مثبت اسـت كـه نشـان مـي    ) LQ^2( دست آمده براي توان دوم تخصص

هـاي ايـران    بسيار پايين خود بر رشد اشتغال در استانتخصص در سطوح بسيار باال و يا 

يـك از   طور كه قبالً بيان شد شاخص تجمعـي كـروگمن در هـيچ    همان(مؤثر بوده است 

دسـت   جا منظور از بسيار باال مقـدار بـه   در اين. است دست نيامده هاي ايران باال به استان

ي سـوم   به اين ترتيب فرضـيه ). باشدها مي اين شاخص در مقايسه با ديگر استان ي آمده

مارشال، يك ضريب مثبت را براي اثر تخصص اقتصـادي بـر رشـد     ي كه بر اساس نظريه

 

 

1- Ordinary least square. 

2- Weighted least square. 
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بنـابراين   شـود، كند، تنها در سـطوح بـاالي تخصـص تأييـد مـي     بيني مياي پيشمنطقه

 .دشوشكل برآورد مي Uصورت  ي بين تخصص اقتصادي و رشد اشتغال به رابطه

دوم ي  فرضيهبنابراين . بر رشد اشتغال منفي برآورد شده است) L(ان استي  اندازهاثر 

شـود،  مشاهده مـي  3گونه كه در جدول  همان. دشومورد بررسي تأييد نمي ي براي نمونه

 .در حالت تخمين وزني، قدرت توضيح دهندگي مدل افزايش يافته است

 

 گيرينتيجه -8

ي ايـران و تحليـل   هـا  اسـتان ي در در اين مطالعه به بررسي تخصص و تنوع اقتصـاد 

پرداخته  1375-1385ي ده ساله  اي در ايران در دورهبر رشد اشتغال منطقه ها آن تاثرا

ي بـين تخصـص    نتايج تحليل اقتصادسنجي نيز حاكي از آن است كـه رابطـه  . ه استشد

دهد تخصـص تنهـا در   باشد، كه نشان ميل ميشك Uاقتصادي و رشد اشتغال به صورت 

استان بوشهر كـه  . رشد اشتغال مؤثر بوده استبسيار باال و يا بسيار پايين خود بر  سطوح

را  4ي  رتبهاز نظر تخصص اقتصادي است، ين رشد اشتغال را در طي دوره داشته تر بيش

رشـد  % 42و % 43ي كهگيلويه و ايالم با با حـدود  ها استان. باشددارا مي ها استاندر بين 

برآورد تنـوع اقتصـادي   . اندداشته ها استاناقتصادي را در بين  ين تخصصتر بيشاشتغال 

ي هـا  اسـتان تـرين  ران، گيالن و اصفهان متنـوع د كه تهدههاي ايران نشان مي استاندر 

اقتصـادي بـر رشـد    د كـه تنـوع   دهـ مـي  نتايج تحليل اقتصادسنجي نشان. ايران هستند

ي اثرات جكوبز بر رشد نابراين فرضيهاي در ايران كامالً مثبت بوده است، باشتغال منطقه

ترين نمونه در اين زمينـه تهـران بـا    مشهود. شود ي ايران پذيرفته ميها استاناشتغال در 

مناطق اثـر منفـي   ي  پايهي  اندازه. باشدي دوم رشد اشتغال در طي دوره مي داشتن رتبه

گرايـي تأييـد    هـم  ي اين نتيجـه بـا توجـه بـه فرضـيه     . داشته است ها آن بر رشد اشتغال

ي هـا  اسـتان جكوبز را براي ي  فرضيههاي حاصل از اين مطالعه  يافته حقيقتدر . دشو مي

 .پذيردمارشال را تنها در سطوح باالي تخصص ميي  فرضيهكند، اما ايران تأييد مي

 

 فهرست منابع

، مبحثي در اقتصاد شهري، جعفر قادري و علـي قـادري،   )2003(اوساليوان، آرتور،  -1
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