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 كـار  نيروي مناطق، اين در واقعي دستمزد افزايش با .شودمي )دارند صنعتي توليدات
 فراينـد  ايـن  مقيـاس،  بـه  صـرفه  وجود دليل به و شودمي مناطق اين جذب بيشتري
 .است مناطقي چنين در صنعتي هايفعاليت تمركز فرايند، اين نتيجه .يابدمي استمرار

 الگـوي  ،)2005 و 1998( هنـسون  تجربـي  لگـوي ا از گيـري بهره با مطالعه، اين در
 هـاي يافتـه  .گيـرد مي قرار تجربي آزمون مورد ايران هايداده از استفاده با كروگمن
 از يـك  هـر  در صـنعت  بخـش  در دسـتمزد  كه دهدمي نشان حاضر، مطالعه تجربي
 .اسـت  متأثر هااستان ساير در صنعت بخش در درآمد و دستمزد از كشور، هاياستان

 چـه  هـر  كـه  طوريبه دارد، معكوس ايرابطه هااستان فاصله با تأثيري چنين زانمي
 بـر  اسـتاني  درآمـدهاي  و دستمزدها اثرگذاري باشد، كمتر يكديگر از هااستان فاصله
 دسـتمزد  و درآمـد  با هاياستان ديگر، عبارت به .است بيشتر يكديگر دستمزد ميزان
 بـدين  .اسـت  سـازگار  كروگمن الگوي با نتيجه اين .هستند متمركز هم كنار در باال،

 اسـتان  آن رشـد  و شدن صنعتي در صنعتي، مهم مراكز به استان هر نزديكي ترتيب،
 1سازگاري ارزيابي براي هنسون، روش با كروگمن الگوي آزمون از پس  .است مؤثر

 ايهـ زيرمجموعه( متفاوت زماني هايبازه براي مشابه برآوردهاي انجام با ها،برازش
 از آمـده  دسـت  بـه  هايپاسخ )2( پيوست در .شد خواهد بررسي الگو اين )اصلي بازه

 است، شده انجام ديگر كشورهاي در كه مشابهي برآوردهاي با ايران، در الگو برازش
  .گيردمي قرار مقايسه مورد
 اقتـصادي،  فعاليـت  ،)مقيـاس  بـه ( صعودي بازگشت تمركز، جغرافيايي، اقتصاد :كليدي واژگان

   انحصاري رقابت
  

  مقدمه

 نقـاط  از برخـي  در توليد تمركز عوامل كه است اقتصاد از نو ايشاخه ،2نوين اقتصادي جغرافياي
                                                           

1. Robustness 
2. New Economic Geography 
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 غالب تفكر اقتصادي، جغرافياي ادبيات توسعه از قبل تا .دهدمي قرار بررسي مورد را جهان جغرافيايي
 هزينـه  كـاهش  بـا  ديگر تعبير به يا( تتجار درهاي شدن گشوده با كه بود اين تجارت اقتصاد درباره
 اين پيشگامان اولين، - هكشر و ريكاردو .برد خواهند بهره اقتصاد شدن باز از تجارت طرفين )تجارت
 و جهـان  در تجـارت  هايهزينه ميزان كاهش وجود با دهه، چندين طول در عمل، در اما .بودند تفكر

 منـاطق  بعضي در بيشتر تمركز سمت به توليد تجاري، هايتعرفه كاهش به جهان كشورهاي گرايش
 .كننـد  تبيين را واقعي پديده اين توانستندنمي پيشين نظريات رو، اين از .يافت سوق خاص جغرافيايي

 صـنعتي  توليد شودمي موجب اقتصاد شدن باز كه بود شرايطي توجيه به قادر )1991( كروگمن الگوي
 آن، مبنـاي  بـر  اقتـصاددانان  و شـد  روبرو خوبي اقبال با الگو اين .گردد متمركز خاص منطقه يك در

 گويدمي 1998 سال در خود مقاله در كروگمن .كردند تدوين تجربي و نظري ابعاد در زيادي الگوهاي
 تحقيقـاتي  كـار  خـودش،  مقاله انتشار زمان تا جغرافيايي اقتصاد زمينه در شده انجام مطالعه مهمترين
 كه است شده ايجاد آمريكا شرقي شمال در توليد كمربند يك هريس، اعتقاد به .است )1954( هريس
 70 حـدود  محـدود،  جغرافيـايي  گـستره  ايـن  در .شودمي شامل را كشور آن مساحت بيستم يك فقط

 آن در مـذكور  كـشور  بـازار  كـل  از نيمـي  و اوليـه  مواد توليدكننده منابع صنعتي، كار نيروي از درصد
 بـراي  كـه  كـرد  ارائه 1بازار پتانسيل تابع يك هريس، ،)1998( كروگمن اعتقاد به .است شده متمركز
j صورت هب j ناحيه k jk

k
MP = Y g(d  چگـونگي  تـابع،  اين طبق تا كرد تالش و شودمي تعريف ∑(

 اين در .دهد توضيح را آمريكا جغرافيايي نواحي از برخي در اقتصادي هايفعاليت گيريشكل و تجمع
 ناحيـه  دو فاصله بيانگر k، djk ناحيه درآمد بيانگر j ، Yk ناحيه براي بازار پتانسيل مقدار MPj ،رابطه

j و k و g از وزنـي  جمـع  يـك  ناحيه، هر براي تابع، اين ،واقع در .است تجارت هزينه از نزولي تابعي 
   .كندمي معرفي مختلف نواحي از ناحيه آن خريد قدرت

 ،طـوالني  غيبـت  يـك  از پـس  را اقتـصاد  علـم  مـتن  بـه  فـضا  راهيابي دليل مهمترين كروگمن،
 و ديكـسيت  مـشهور  مقالـه  چـاپ  بـا  كـه  داندمي 2انحصاري رقابت تحليلي بررسي شدن پذير امكان

 مـورد  تحليلـي  طـور بـه  كامـل  رقابت فقط مقاله، اين تأليف از قبل تا .شد ميسر 3 )1977( استيگليتز

                                                           
1. Market Potential Function (MPF) 
2. Monopolistic Competition 
3. Dixit and Stiglitz 
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 بـه  )بود گرفته قرار توجه و بررسي مورد هندسي طوربه انحصاري رقابت البته( بود گرفته قرار بررسي
 كـه  اقتـصادي  شـرايط  كننـد،  رقابت يكديگر با اقتصاد يك در شركت چند بود قرار اگر ديگر، عبارت

 يك معرفي با )1977( استيگليتز و ديكسيت .بود كامل رقابتي اقتصاد بود، بررسي قابل تحليلي طور به
 جديـد  نوع اين .كردند معرفي تحليلي طوربه را بازار از جديدي نوع (CES) 1توليد سازييكپارچه تابع
 كـاالي  ها،شركت اين از يك هر ،دارند حضور شركت تعدادي آن، در كه ناميممي انحصاري رقابت را

 جـايگزيني  امكـان  يكـديگر  بـا  )كاالها( محصوالت اين همه و دنكنمي توليد را )خود انحصاري( خود
 تابع و( CES مطلوبيت تابع .است ثابت مقداري كاالها، اين از زوج هر ميان يجايگزين كشش و دارند

 بـه  تـوان مـي  را انـد كـرده  ارائـه  )1977( اسـتيگليتز  و ديكسيت كه )آن با مشابه توليد سازييكپارچه
 صورت

1/
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σ

σ

=

=  ايـن  در .است امi كاالي از مصرف ميزانxi  ،آن در كه كرد بيان ∑
 .بـود  خواهد -σ 1/(1( با برابر ،اقتصاد اين در موجود كاالي جفت هر ميان جايگزيني كشش ،صورت

 نـوين  اقتصادي جغرافياي وي .كرد تأليف 1991 سال در را خود مقاله تابع، اين بكارگيري با كروگمن
  .اندكرده تدوين استيگليتز و ديكسيت كه داندمي تابعي حاصل را

 طـور بـه  امـا  بردارد، جهان جغرافيايي شرايط توجيه در گامي نستتوا )1991( كروگمن الگوي گرچه
 نيـز  بـود  وي 1991 سال مقاله از نو اينسخه كه 1992 سال در كروگمن مقاله .نبود برآورد قابل تجربي

 از گيـري بهـره  بـا  توانـست  )1998( هنـسون  سـرانجام  .كند ايجاد اساسي پيشرفتي باره اين در نتوانست
 ادامـه،  در .كند بيان كشورها درون جغرافيايي اقتصاد براي برآورد قابل ايمعادله )1992( كروگمن الگوي
  .گردد مي آزمون منسون روش چارچوب در سپس و شودمي بررسي خالصه طوربه كروگمن الگوي ابتدا

  )1991( كروگمن الگوي بر مروري

ـ دار وجـود  اقتـصاد  در صنعتي و كشاورزي بخش دو و مختلف ناحيه دو الگو، اين فروض طبق  .دن
 خـود  منطقـه  در هـا دهقـان  كه شودمي شامل را صنعتي كارگرهاي و هادهقان اقتصاد، در كار نيروي
 جابجـا  ناحيـه  دو ميـان  تواننـد مـي  صـنعتي  كارگرهاي و )اندوابسته خودشان زمين به( ندارند تحركي
  .شوند

                                                           
1. Constant Elasticity of Substitution 
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 .شـود مـي  توليـد  )ثابـت  مقيـاس  به دهباز و كامل رقابت( والراسي شرايط تحت كشاورزي كاالي
 ،آن نقـل  و حمـل  .اسـت  1قيمـت  ،سنجش واحد و شودمي گرفته نظر در )واحد عدد( يك ،آن قيمت
 فقط ،كشاورزي كاالي توليد در .باشدمي يكسان ناحيه دو در آن قيمت رو، اين از و است هزينه بدون
 توليـد  اسـتيگليتز  و ديكـسيت  اريانحص رقابت شرايط در صنعتي كاالي .كنندمي ايفا نقش هادهقان

 در .رددگمي محاسبه 2يخ كوه فرمول اساس بر آن حمل هزينه .است برهزينه آن ونقلحمل .شودمي
 و شـود مـي  ذوب نقـل  و حمل زمان در شده حمل كاالي از درصدي كه شودمي فرض يخ كوه روش
 اركـان  از يكـي  ،هزينـه  سبهمحا روش اين كه است ذكر شايان .رسدمي مقصد به آن از كسري فقط،
 حلم (w/p) واقعي دستمزد سيگنال اساس بر صنعتي كارگران .است مربوطه ادبيات و كروگمن مقاله

 بـراي ( قيمـت  شـاخص  بيـانگر  p و اسمي دستمزد بيانگر اينجا در w .كنندمي انتخاب را خود استقرار
  .است )كار نيروي سكونت منطقه

 ،است صنعتي بنگاه ستاده x آن در كه است w(F+amx) صورت هب صنعتي هايبنگاه هزينه تابع
 و اسـت  الزم ثابـت  نيـروي  عنـوان  هب صنعتي كارگر واحد F صنعتي، كاالي نوع هر توليد براي يعني
 .است الزم متغير نيروي عنوان هب صنعتي كارگرam  نيز صنعتي كاالي از واحد هر توليد براي

 گيـرد، برمـي  در را انحـصاري  رقابـت  مفهـوم  كـه  CES توليد سازييكپارچه تابع از گيريبهره با
  :داشت خواهيم

)1( μμ −= AM CCU)                                      1( 

)1(

1

)1(
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∑= σ
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iM CC )                           2(  

 عـه جام كـل  مطلوبيـت  تـابع  بيانگر ،)است داكالس -كاب مطلوبيت تابع يك كه( نخست فرمول
 كـشاورزي  كاالي از جامعه مصرف نيز CA و است صنعتي كاالي از جامعه مصرف بيانگر CM .است

 صـنعتي  كـاالي  مختلـف  انـواع  ميان جايگزيني كشش بيانگر  1σ< ،)2( فرمول در .دهدمي نشان را
)Ci نيز صنعتي كاالهاي از يك هر تقاضاي )قيمتي( كشش كه كرد ثابت توانمي .است )ها σ است. 

                                                           
1. Numéraire 
2. Iceberg 
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 آن دربـاره  قـبالً  كـه  اسـت  استيگليتز و ديكسيت توليد سازييكپارچه تابع همان دوم فرمول واقع، رد
 هـاي دهقـان  كل تعداد و μ با برابر ،صنعتي كار نيروي تعداد مجموع ،1سازييكه از پس .شد صحبت
  . L1+L2=μ يعني .است -μ(1( اقتصاد، در موجود

 Li=α+βxi :دارد ثابـت  ايحاشيه هزينه با متغير هزينه يك و ثابت هزينه يك ،i كاالي هر توليد
 βو α و اسـت  بنگـاه  خروجـي  كـاالي  ميزان ،xi و است i توليد در صنعتي كارگر تعداد Li آن در كه

 اقتـصادي  مرسوم هايمدل خالف بر كه شود توجه نكته اين به است الزم .هستند معلوم پارامترهاي
 بـراي  الگو، اين در گيرند،مي قرار توجه مورد سرمايه و انساني ينيرو توليد عامل دو حداقل آن در كه

 انـساني  نيـروي  همـان  كـه  اسـت  شـده  گرفته نظر در متغير هزينه يك فقط صنعتي، كاالهاي توليد
  .باشد مي

 انتخـاب  بـا   را خـود  سـود  كـه  است آن دنبال به توليدي شركت هر كه مرسوم فرض اين طبق
 ناحيـه  در صنعتي كاالي قيمت مذكور، توليد تابع از استفاده با كند، يشينهب بهينه، توليد ميزان و قيمت

i آيدمي دست به زير صورت هب:  
Pi=(σ/(σ-1))βωi )                                      3(  

 كاالهـاي  قيمـت  نـسبت  بنابراين .است يكسان i ناحيه در صنعتي كاالهاي همه براي قيمت اين
  .است برابر ناحيه دو دستمزدهاي نسبت با و،د ناحيه به يك ناحيه

P1/p2= ω1/ ω2 )                                      4(  
 كنـد، مي ميل صفر به هاشركت اقتصادي سود ،شوند اقتصاد وارد آزادانه بتوانند هاشركت اگر
 :يعني

(p1-βω1)x1=αω1 )                                   5(  
  )x1=x2=α(σ-1)/β)                         6  اآنج از و

 كـل  درآمـد  بـراي  معادلـه  زوج يك .آوردمي دست به معادله چندين فوق، استنتاجات با كروگمن
 قيمـت  شـاخص  براي معادله زوج يك ناحيه، دو كل درآمد براي زوج يك ناحيه، دو صنعتي كارگران

 كـه  كندمي بيان وي سپس .ناحيه دو كار ينيرو واقعي دستمزدهاي براي معادله زوج يك و ناحيه دو

                                                           
1. Normalization 



 95                                                                                                                       111صلنامه برنامه و بودجه شماره دوف

 در اينكـه  يـا  شـود  متمركـز  ناحيـه  دو از يكي در توليد كل است ممكن معادالت، اين همزمان حل با
 سـرآغاز  ،)1991( كروگمن اثر شد موجب نتيجه اين .بماند باقي )ناحيه دو در يعني( غيرمتمركز حالت
  .باشد 1)حاشيه( كناره -زمرك هايمدل عنوان با يجغرافياي اقتصاد الگوهاي از نسل يك گيري شكل

 )1992( كروگمن الگوي بر مروري

 موضـوع  ايـن  .اسـت  نياز پيچيده معادله چند همزمان حل به ،)1991( كروگمن الگوي حل براي
 .باشـد  تـر ساده آنها برآورد و تحليلي حل كه باشند الگوهايي تدوين دنبال به اقتصاددانان تا شد باعث

 كـه  آنجايي از .برداشت خود قبلي الگوي 2مهارپذيري براي مهمي گام ،1992 سال مقاله در كروگمن
 اجمـال  بـه  اينجـا  در شـد،  خواهد استفاده الگو اين از ما، برآورد مورد نهايي معادله آوردن دست به در

 البتـه  است، 1991 سال در كروگمن الگوي مشابه عموماً الگو، اين فروض .گيردمي قرار بررسي مورد
 و افراد ترجيحات درباره )2( و )1( معادالت .شودمي بيان نياز صورت در كه دارد وجود نيز هاييتفاوت
  .است شده گرفته كار به نيز اينجا در صنعتي كاالي توليد تابع

  j ناحيه هر در نياز، مورد كارگرهاي تعداد با كشاورزي كاالي توليد ميزان مناسب، واحد انتخاب با
  .شد خواهد برابر

jAQ= jAL7)                                      7(  
  :باشدمي زير صورت به صنعتي كاالي توليد تابع كه است شده فرض )91( كروگمن همانند

Mij MijL Qα β= +  
LMij صـنعتي  كـاالي  كه است صنعتي كارگران تعداد i ناحيـه  در را j  و كننـد مـي  توليـد QMij 
 كـارگران  و دهقانـان  كـل  تعداد LM و LA .كندمي توليد را مذكور كاالي كه است شركتي محصول
 .است زابرون كه كنندمي اقامت  j ناحيه در كه است دهقانان از كسري jφ .هستند زابرون و صنعتي

 تمام در زمان، از لحظه هر در .است موجود j ناحيه هر در صنعتي كارگران از jλ سهم يك همچنين
  رو، اين از .هستند كار به مشغول كارگرها و هادهقان همه نواحي،

 Aj j AL Lφ=)                              8(  
                                                           

1. Core-Periphery (CP) 
2. Tractability 
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Mij j Mi
L Lλ=∑ )                                      9(  

 j ناحيـه  از كـه  باشد i كاالي از مقداري Xijk اگر .اندشده فرض يخ كوه هم باز حمل هايهزينه
  .رسدمي مقصد به كه است كااليي مقدار Zijk شود،مي حمل k به

jkD
ijk ijkZ e Xτ−= )                                 10(  

τ و است حمل هزينه اينجا در Djk ناحيه دو فاصله  
 فروشنده، توسط سود سازيبيشينه به توجه با صنعتي محصول فروش قيمت پيشين، الگوي مانند

  :است زير صورت به

1ij jP wσ β
σ

=
−  

j واحدها، مناسب انتخاب با jP w=،بتواننـد  هـا شـركت  كـه  صـورتي  در همچنين است 
  :پس كند،مي ميل صفر به صنعتي هايشركت سود شوند، اقتصاد وارد آزادانه

( 1)MiQ α σ
β

= −  

  :است قيمت واحد كشاورزي كاالي قيمت اينكه به توجه اب
(1 )j j j jY wμ φ μλ= − + )                       11(  

 شـده  معرفي توليد تابع دوگان است، شده بيان )1977( استيگليتز و ديكسيت اثر در كه طورهمان
  :است زير قيمت شاخص ،)2( معادله ايشان، توسط

1
(1 ) (1 )

1
[ ]

n

M i
i

P P σ σ− −

=

= ∑
 

   )                                   12(  

 در قيمـت  شاخص دارد، استيگليتز و ديكسيت توليد تابع كه صنعتي، كاالهاي براي اينجا، در پس
  :است زير صورت به  j ناحيه

1
1 (1 )[ ( ) ]jkD

j k k
k

T w eτ σ σλ − −= ∑
 )                 13(  

  :آيدمي دست به زير رابطه از j ناحيه دستمزد همچنين
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1
1[ ( ) ]jkD

j k k
k

w Y T e τ σ σ− −= ∑ 1 )                    14(  

 قيمـت  فقـط  پـس  اسـت،  يكـسان  نـواحي  تمـام  در و واحـد  برابر كشاورزي، كاالي قيمت چون
  :است مؤثر واقعي دستمزد تعيين در صنعتي كاالهاي

j j jw T μω −=  

  :j  و i يهناح زوج هر براي يعني است، يكسان نواحي همه در تعادل، حالت در واقعي دستمزد
ji

i j

ww
T Tμ μ=)                                          15(  

 شاخص كه است الزم )14( معادله برآورد براي زيرا نيست، برآورد قابل كشورها درون باال الگوي
 امـا  .نيـست  دسـترس  در شاخـصي  چنين كه باشيم داشته را )Tk( مختلف )هاياستان( نواحي قيمت
 1998 سـال  در هنـسون  كه دارد فاصله گام يك فقط ها،استان براي شدن برآورد قابل تا )14( معادله

 الگـوي  بـا  كمـي  كـرد،  اسـتفاده  برآورد براي هنسون كه الگويي  .است كرده تالش خصوص اين در
 مـورد  را2 مسكن ذخيره كشاورزي، كاالي جاي به مدلش در هنسون .است متفاوت )1992( كروگمن

 دو در اسـت،  نقـل  و حمـل  قابـل  كه كروگمن مدل در كشاورزي كاالي قيمت .است داده قرار توجه
 نـواحي  در آن قيمـت  و اسـت  حمـل  غيرقابـل  مـسكن  هنـسون،  مـدل  در اما باشد،مي يكسان ناحيه

 شـرح  بـه  اسـت،  كرده برآوردپذير را آن هنسون كه مدلي اساسي معادالت .باشدمي متفاوت مختلف،
  :باشدمي زير

1 1
j k

j j k k

w w
P T P Tμ μ μ μ− −= )                 16(  

 قيمـت  ،)1991( كـروگمن  مـدل  در چون كه تفاوت اين با است، )15( معادله متناظر معادله، اين
 ) Pj( مسكن قيمت اينجا، در اما .بود اثربي واقعي، دستمزد تعيين در بود، واحد برابر كشاورزي كاالي

                                                           
  .اثبات شده است )1(اين فرمول، در پيوست . 1

2. Housing Stock 
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  .است مؤثر واقعي دستمزد تعيين در  ،j ناحيه در
  .شودمي پرداخت مسكن براي كه است ايهزينه با برابر درآمد، از مسكن سهم ، j ناحيه هر در

(1 )j j jP H Yμ= − )                             17(  
  :يافت دست زير معادله به هنسون )17( و )16( ،)14( معادالت تركيب با
  

( 1) 1 (1 )( 1) 1
( 1)1log( ) log( )jk

j
d

j k k k j
k

w Y H w e
σ μ μ σ σ

τ σμ μ μθ σ η
− + − − −

− −−= + +∑)   18(  

 در هنـسون  خود .كرد بيان CP هايمدل مبناي بر را برآورد قابل ايمعادله سونهن صورت، بدين
  .كرد برآورد آمريكا اقتصاد براي را باال معادله ،2005 سال

 زيـر  شكل به كروگمن الگوي براي را )18( معادله تراز هم خود، 1998 سال مقاله در هنسون، اما
  :است كرده ارائه

1
( 1)1log( ) log( )jkd

j k k j
k

w Y w e
σ

τ σμθ σ η
−

− −−= + +∑    )      19(  

 معادله اين از مطالعه، اين در .شودمي حاصل )15( و )14( معادالت تركيب از واقع در )19( معادله
 .شودمي استفاده ايران جغرافيايي اقتصاد پارامترهاي برآورد براي

 برآورد مورد اقتصاددانان توسط متناوب، طوربه بازار، پتانسيل تابع همراه به )19( و )18( معادالت
 مايون .اندكرده برآورد آلمان اقتصاد براي را )18( معادله )2004( همكاران و براكمن .است گرفته قرار

 بـرآورد  آمريكـا  بـراي  نيـز  )2005( هنسون و بلژيك براي )2009( دبروين ايتاليا، براي را آن )2004(
 جـاي  بـه  )زمـين  تقيمـ ( LP كـردن  وارد بـا  )18( معادلـه  در همكـاران،  و براكمن البته .است كرده

 معادلـه  نيـز  )2006( پيرس .انديافته دست µ برآورد در بهتري نتايج به )H( مسكوني زمين موجودي
 ايـران  بـراي  را آن نيـز  )2009( فـرمنش  و اروپـا  مناطق از تعدادي براي بور نيه اسپانيا، براي را )19(

  .است كرده برآورد
 اصـالح  بـازار  پتانـسيل " معادلـه  هنـسون،  لگويا از استفاده با كه است اين حاضر، مطالعه هدف

 بـراي  كروگمن الگوي بنيادين پارامترهاي معادله، اين برآورد از .شود برآورد ايران اقتصاد براي "شده
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  .گرددمي تفسير آمده دست به نتايج آنگاه .شودمي زده تخمين ايران اقتصاد
 را معادلـه  همـين  ،1382-1379 ايهسال به مربوط هايداده با است كرده تالش )209( فرمنش

 كه حاضر مطالعه زماني بازه با مقايسه در - كند برآورد ايران اقتصاد براي )2006( پيرس الگوي طبق
 1مقطعـي  طـور بـه  را خـود  برآورد وي كه است ذكر شايان .شودمي شامل را 1385 و 1375 هايسال
 تعـداد  اينكـه  بـه  توجـه  بـا  امـا  .اسـت  كـرده  بـرآورد  جداگانه طوربه سال، هر براي يعني داده، انجام
 ترديـد  مـورد  آمـاري  نظر از مذكور، مطالعه نتايج صحت است، مورد 28 وي، بررسي مورد هاي استان
  .باشد مي

 ،σ .اسـت  kو j ناحيه دو فاصله k ، djkناحيه درآمد j ، Yk ناحيه در دستمزد wj ،)19( معادله در
τ و μ هستند مدل پارامترهاي. σ شـامل  را زيـادي  مفـاهيم  استيگليتز و ديكسيت تابعي شكل طبق 

 از زوج هـر  ميـان  جـايگزيني  كشش ديگري و است صنعتي كاالهاي قيمتي كشش يكي كه شودمي
 ادبيـات  ايـن  در كـه  اسـت  مقيـاس  به بازده بيانگر σ/(σ(1- عبارت همچنين .است صنعتي كاالهاي
 معمـوالً  و اسـت  برخـوردار  جـايگزيني  كشش و قيمتي كشش به نسبت باالتري اهميت از موضوعي،
 .اسـت  كل درآمد به صنعتي درآمد نسبت μ .شودمي تلقي عبارت اين در σ برآورد از نتيجه مهمترين

deضربحاصل ،d مسافت هر در كه دهدمي نشان τ ،)10( معادله طبق τ− اوليـه  كـاالي  مقدار در 
  .است شده اضافه معادله به مبداء از عرض عنوان به θ پارامتر .رسدمي مقصد به

 قـبالً  كـه  آنهـا  مانند و )2006( پيرس ،)2005( هنسون مانند شده انجام كارهاي از الگوبرداري با
 معادلـه  يـك  ،)19( معادله اينكه به توجه با .شودمي برآورد ايران اقتصاد براي مذكور معادله شد، بيان

 خطـا  مربعـات  كمتـرين  منطـق  آن در كـه  شودمي استفاده NLS2 از آن برآورد براي است، غيرخطي
 تـالش  مـذكور،  پارامترهـاي  بـرآورد  از پـس  .گيردمي قرار استفاده مورد غيرخطي معادالت حل براي
 و درآمـد  از متـأثر  استان، هر دستمزد آيا )1 :شود قضاوت زير موضوعات درباره آنها اساس بر شود مي

 بـا ( خيـر  يـا  دارد كاهنده اثر تأثير، اين ميزان در استان دو فاصله آيا و ستا ديگر هاياستان دستمزد
 در مقيـاس  بـه  بـازده  پـارامتر  ميـزان  )2 ،)1992 كـروگمن  مدل از برگرفته هنسون الگوي از استفاده
  است؟ چقدر ايران اقتصاد

                                                           
1. Cross Section 
2. Nonlinear Least Squares 
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 لـونبرگ  -كواردتمار روش افزار،نرم اين .است شده استفاده Gretl افزارنرم از معادله، تخمين در
 اوليـه،  نقطه يك از شروع با روش اين .گيردمي نظر در فرضپيش عددي محاسبه روش عنوان به را
 مقـادير  اخـتالف  تكرار، هر در .كندمي حركت سو آن در و است بهينه جهت دنبال به NLS منطق با

 دهـد مي پايان را بهينه طهنق براي جستجو زماني و سنجدمي آنها واقعي مقادير با را متغيرها برآوردي
 مقـادير  الگوريتم، زمان، آن در .باشد كمتر فرضپيش مقدار يك از توالي، دو بهينه جواب اختالف كه

  .كندمي ارائه بهينه هايجواب عنوان به را پارامترها

  آماري هايداده

 نيـز  اشـكاالتي  هـا، داده ايـن  در .اسـت  شـده  اسـتخراج  ايران آمار مركز از هاداده از ايعمده بخش
 نيـروي  بـا  هايكارگاه دستمزد نرخ معادله، اين در دستمزد 1.شد تالش آن رفع براي كه گرديد مشاهده

                                                           
طـور ناگهـاني نـسبت بـه     ، به1378 نفر كاركن استان قزوين در سال   10هاي بيش از    ثالً درآمد صنعتي كارگاه    م .1

 نفـر كـاركن اسـتان قـزوين در سـال            10هاي بـيش از      كاهش يافته است، يعني درآمد صنعتي كارگاه       1377سال  
ادرست اسـت، زيـرا درآمـد    پس قطعاً اين عدد ن.  شده است 1377 درصد همين شاخص در سال       14، حدود   1378

 32 در كل كشور، حـدود       1377، نسبت به سال     1378 نفر كاركن در سال      10هاي صنعتي بيش از     صنعتي كارگاه 
 نفر كاركن 10هاي صنعتي درآمد كارگاه"حل موضوع نيز ساده است، زيرا جمع كل اما راه. درصد رشد داشته است

با داشتن جمع مذكور براي كل      . موجود است ) 1378 جمله در سال     و از ( براي كل كشور نيز در هر سال         "و بيشتر 
هاي استاني، مقدار داده اسـتان قـزوين را محاسـبه           توانيم از اختالف جمع واقعي كل كشور و جمع داده         كشور، مي 

 در واقع، از يكسان نبودن جمع ارائه شده توسط مركز آمار ايران، به عنوان درآمد صنعتي كـل كـشور بـراي                     . كنيم
هاي استاني به دست آورديم نيز به وجود اشـكالي در ايـن بـاره پـي                 هاي مذكور با حاصل جمعي كه از داده       كارگاه

با افزودن يك رقم به يكان داده       . ظاهراً در اين باره فقط يك رقم از يكان داده استان قزوين جا مانده است              . بريم مي
است، با جمع كل محاسبه شده توسط مـا از طريـق جمـع    مذكور، جمع كل كشور كه توسط مركز آمار اعالم شده     

مـشكل مـشابهي   . شود كه مؤيد اصالح انجام شـده توسـط مـا اسـت         استان به استان، پارامتر مذكور دقيقاً برابر مي       
 وجـود   1379 اسـتان كرمـان در سـال         " نفر كاركن و بيشتر    10هاي صنعتي بيش از     درآمد صنعتي كارگاه  "درباره  

هاي مذكور نيـز، در     هاي مربوط به تعداد شاغلين كارگاه     به همين ترتيب، در داده    . نحو رفع شد  داشت كه به همين     
 10، بـيش از     1375هاي صنعتي بيش از ده نفر كاركن استان هرمزگان نسبت به سال             ، شاغلين كارگاه  1376سال  

، حـدود   1376بت بـه سـال      ، به ميزان منطقي خود بازگشته است و نـس         1377اما ناگهان در سال     . برابر شده است  
هـاي  شـاغلين كارگـاه  "شايان ذكر است كه مانند دو مورد مذكور، در اينجـا نيـز، جمـع كـل                . هفتم شده است  يك

 اعالم شده از سوي مركز آمار براي كل كشور با جمع اسـتان بـه اسـتان شـاغلين                    "صنعتي ده نفر كاركن يا بيشتر     
ظاهراً در اين مورد، يـك  . كندهاي استاني را تأييد مي اشتباه در دادهها اختالف دارد كه اين نيز وجود      همان كارگاه 

  . استان هرمزگان وجود دارد كه براي اصالح، يك رقم از داده مذكور حذف شد1375رقم اضافي در داده سال 
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 كـل  بر هابنگاه اين پرداختي دستمزد كل تقسيم از كه شد گرفته نظر در هااستان در نفر 10 از بيش كار
 سـتاده  نيـز  درآمـد  متغير براي .آيدمي دست به سال هر در و استان هر براي ها،بنگاه اين در شاغل افراد
  1.است شده استفاده مختلف هايسال براي و مختلف هاياستان تفكيك به هابنگاه اين

 بـر  اسـمي  هـاي داده تقسيم از كه گرديد استفاده دستمزد و درآمد واقعي هايداده از برآورد، براي
 بهـاي  كـل  شـاخص " از نيـز  نظر دمور دوره براي قيمت شاخص .شد حساب سال هر قيمت شاخص
 بـراي  شـده  گرفتـه  نظـر  در زمـاني  دوره .شد اخذ "ايران شهري مناطق در مصرفي خدمات و كاالها
 از هـا، اسـتان  مراكـز  ميـان  فاصـله  آوردن دست به براي .است 1385 تا 1375 هايسال الگو، آزمون
 در نيز خودش با استان هر فاصله .دش استفاده ايران جغرافيايي سازمان به مربوط ايران هايراه اطلس
 روش .آيـد مـي  دسـت  بـه  اسـتان  مـساحت  از بلكـه  شود،نمي گرفته نظر در صفر معموالً ادبيات اين

 شـكل  ايدايـره  )كشور مناطق( هااستان همه شودمي فرض كه است صورت اين به مرسوم محاسبه
                                                           

، )" كشاورزيدرآمد+ درآمد صنعتي "يعني قرار دادن درآمد صنعتي به جاي (الزم به ذكر است كه اين فرض از درآمد . 1
، درآمد كشاورزي براي تمام منـاطق، عـددي         )1991(زيرا در كروگمن    . ايماصالحي است كه در مدل هنسون انجام داده       

 ثابت، فقط نام درآمد كشاورزي را يدك -، درآمد بخش بازده)1991(در واقع، در كروگمن . ثابت در نظر گرفته شده است
گرچه درآمـد  ) 1992(در الگوي كروگمن . درآمد صنعتي نواحي اضافه شده استكشد و گرنه اعداد ثابتي است كه به    مي

تـأثيري  ) 19معادلـه  (كشاورزي براي نواحي مختلف متفاوت فرض شده است، اما اين فرض در معادله نهايي مورد برآورد       
 كـه درآمـد     فـرض شـده اسـت     ) 11(اين نقص، اصالح شده است و در قالـب معادلـه            ) 1992(گرچه در كروگمن    . ندارد

، ايـن فـرض     )19(باشد، اما در عمل، در معادله نهايي مورد برآورد ما يعني معادلـه              كشاورزي مناطق مختلف متفاوت مي    
به اين دليل كه    (ها  ها با اختالف درآمد كشاورزي استان     در واقع، فرض تساوي درآمد كشاورزي استان      . اثرگذار نبوده است  

شايان ذكر است كه در بسياري از مطالعات در حوزه جغرافياي . اثر است بي) 19(له  در حصول معاد  ) قيمت آن واحد است   
در اين مقالـه،    . اند و از كاالي كشاورزي و صنعتي ياد نشده است         اقتصادي، از دو نوع كاالي بازده ثابت و صعودي نام برده          

ام نواحي يكسان است و فقط با يك فرض شده است كه درآمد توليد محصوالت كشاورزي، در تم     ) 1991(مانند كروگمن   
، اين فرض در صورتي درست است كه مقـدار          11هاي  طبق فرمول . ساز، اين عدد ثابت، صفر فرض شده است       فرض ساده 

، µسازي ما از نظر عددي قابل قبول خواهد بود كه مقدار برآوردي پـارامتر               پس درصورتي ساده  .  باشد 1 برابر با    µپارامتر  
 كمتر باشد، الگو، ناسازگاري دروني دارد و        1اما اگر برآورد مذكور، به ميزان قابل توجهي از          .  شود 1ديك به    يا نز  1برابر با   

 را كمتر  µ به بيان ديگر،     -تر از صفر فرض كنيم       را بزرگ  (µ-1)الزم است كه عدد ثابت مربوط به بخش كشاورزي يعني           
، با آزمون والد نشان داده است كه        )18(در هنگام برآورد معادله     البته شايان ذكر است كه هنسون نيز        . از يك فرض كنيم   

اين .  برابر با صفر باشد، فرض درستي استW برابر با صفر و توان H برابر با يك، توان Yفرض اينكه توان ) 31(در معادله 
شـود كـه مقـدار      ه مي اما مالحظ .  ثابت را صفر فرض كرديم     -مؤيد فرض ماست كه درآمد بخش بازده      ) ويژه فرض دوم  به(

، در برآوردهـاي  )2009(به گفته فـرمنش  . بيشتر خواهد بود ) عدد واحد ( از مقدار مفروض     0,03، فقط حدود    µبرآوردي  
  .حلي براي اين اشكال باشد اين روش شايد بتواند راه. با تئوري همخواني نداردµمقاالت مذكور، معموالً مقدار برآوردي 
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 فاصله ميانگين زير، فرمول طبق آنگاه رد،دا قرار مذكور دايره مركز در دقيقاً استان، هر مركز و هستند
 از اسـتان  فاصـله  عنـوان  بـه  و كننـد مـي  حساب استان مركز از را استان دايره در موجود مناطق كل

  .گيرندمي نظر در خودش
2
3

sd
π

=
          

 فاصـله  عنـوان  بـه  كـه  اسـت  استان دايره در موجود مناطق كل فاصله ميانگين d باال، رابطه در
 دارد اشكاالتي روش اين البته .است استان مساحت S .شودمي برده كار به برآورد در خودش از استان

  .شودمي بيان ادامه در آنها مهمترين كه
 و دارنـد  متفـاوتي  اشـكال  ها،استان زيرا است، نادرست فرضي ها،استان بودن ايدايره فرض -1

 بـسياري  ايـران،  كشور در مثالً .نشود يافت شكل ايدايره ياستان كشوري، هيچ در شايد كلي، طوربه
 آنهـا،  نظـاير  و مازنـدران  گـيالن،  و ايـالم  هرمزگان، اردبيل، غربي، آذربايجان بوشهر، مانند هااستان
 يـا  مستطيل هااستان شكل كه فرض اين .ندارد دايره به شباهتي گونههيچ كه دارند ايكشيده اشكال
   .است ترنزديك واقعيت به و ترمعقول باشد، مربع

 نيـز  ديگـري  اشكال واقعي، جهان با همخواني عدم بر عالوه استان، هر بودن ايدايره فرض -2
 كنـار  در را دايره محدودي تعداد تواننمي زيرا نيست، قبول قابل نيز نظري ديدگاه از فرض اين .دارد
 منـاطق  بـراي  فقـط  فـرض،  ايـن  واقـع،  در .باشـد  آنها ميان در خالي فضايي اينكه بدون داد، جا هم

 ايدايره شكل نظري، طوربه حتي تواننمي همسايه، استان تعدادي براي و است قبول قابل ايجزيره
 و منـتظم  هـاي چندضـلعي  و مربعـي  مـستطيلي،  مثلثـي،  اشكال اي،دايره شكل خالف بر .كرد تصور

 شـكل  عنـوان  بـه  نظـري  طـور بـه  كشور، يك هاياستان براي كه دارند را قابليت اين آنها، تركيبات
 ايـن  اقتصاددانان ظاهراً .بماند باقي خالي فضايي آنها، ميان در آنكه بدون شوند، تصور استان هندسي
  .اندنداده قرار توجه مورد را موضوع
 روش اين با كه است اين - خودش با استان فاصله محاسبه - روش اين اشكال مهمترين اما -3

 مثالً .شود خودش با استان آن فاصله از كمتر ديگر، استاني با استان يك فاصله است نممك محاسبه،
 استان اين فاصله مربع، كيلومتر 128949 ميزان به اصفهان استان مساحت احتساب با ايران، مورد در
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 شـد،  خواهـد  مربـع  كيلـومتر  123 حـدود  نـوين،  اقتصادي جغرافياي در مرسوم روش طبق خودش با
 .اسـت  كيلـومتر  104 )بختياري و چهارمحال استان مركز( شهركرد با اصفهان شهر فاصله كهدرحالي
 تـا  اصـفهان  اسـتان  فاصـله  از بـيش  خـودش،  تـا  اصـفهان  استان فاصله محاسبه، روش اين با يعني

 فاصله تعيين براي تريمناسب روش دنبال به شودمي موجب اشكال اين .است بختياري و چهارمحال
  .باشيم خودش اب استان هر

 كار به ابتكاري روشي خودش، با استان هر فاصله تعيين براي ،3 بند اشكال رفع براي اينجا در ما
 مركـز  تريننزديك تا استان مركز فاصله نصف خودش، با استان هر مركز فاصله مقاله، اين در .برديم
 تـا  اسـتان  هـر  فاصـله  كـه  شـود مي تضمين صورت، اين در .است شده گرفته نظر در همسايه استان

 استان هر اندازه براين،عالوه .شود گرفته نظر در ديگر هاياستان تا استان آن فاصله از كمتر خودش،
 هـا اسـتان  بودن ايدايره فرض گرفتن نظر در به مجبور اينكه ضمن نيست، تأثيربي روش اين در نيز
  .شد نخواهيم نيز

 تـا  1375 هـاي سـال  طـول  در( مطالعـه  مورد زماني رهدو در كه هايياستان به مربوط هايداده 
 يـك  عنـوان  بـه  و شـده  جمـع  هـم  با اند،شده جدا هم از )دوره اين آغاز از قبل اندكي شايد يا 1385
 خراسـان  هاياستان هايداده يعني .است شده ذكر )استان قديمي مركز( شهر يك مركزيت با استان

 مقـدس  مشهد مركزيت با و خراسان استان عنوان به و شده جمع يكديگر با جنوبي و شمالي رضوي،
 يـك  عنـوان  بـه  دو هـر  و شده جمع زنجان استان با قزوين استان هايداده .است شده گرفته نظر در

 نيـز  و مركـزي  بـا  قـم  استان هايداده همچنين .اندشده گرفته نظر در زنجان شهر مركزيت با استان
  .است شده معج مازندران با گلستان استان هايداده

  الگو برآورد

 تخمـين  براي .شود داده پاسخ پژوهش هايپرسش به شودمي تالش مدل، پارامترهاي تخمين با
 انـدك  تعـداد  زيـرا  شـد،  اسـتفاده  مناسـب  غيرخطـي  برآوردگرهـاي  و پنل هايداده از مذكور، معادله

 شـكل  .زد تخمـين  مقطعي طوربه را معادله نتوان كه شودمي موجب )داده 25( سال هر در مشاهدات
 اسـتفاده  آن بـرآورد  بـراي  NLS روش از معادله، بودن غيرخطي به توجه با و است غيرخطي نيز تابع
  :گرديد برآورد زير معادله ابتدا مذكور، معادله برآورد براي .شد
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log( ) log( )jkddc
j k ka b Y eω ω= + ∑

  
 بيـان  مختصر طوربه وردبرآ شيوه ،1 پيوست در آن، برآورد روش و فوق معادله پيچيدگي دليل به
  :آمد دست به زير شرح به مذكور معادله برآورد از حاصل نتايج .است شده

 
 std error p-value مقدار پارامتر

A −0.237329 0.1728 0.1709 
B 0.03549 0.01152 0.0023 
C 26.3 8.9299 0.0035 
D −0.04837 0.01678 0.0043 

  
 دسـتمزد  ميـان  اختالف از درصد 86 از بيش معادله، گفت وانتمي R-Squared مقدار به توجه با
 بـراي  p-value مقـدار  بـراين، عـالوه  .باالسـت  مـدل  تبيـين  قدرت پس .دهدمي توضيح را هااستان

 قـرار  معادلـه  در اقتـصادسنجي  نظريـات  طبـق  بايد كه مبداء از عرض جز به( مدل اصلي پارامترهاي
  .است كم كافي اندازه به )گيرد
  :آيندمي دست به زير شرح به مدل پارامترهاي ،a, b, c, d پارامترهاي تعريف به جهتو با
  

 پارامتر
ل

 مقدار تعريف

Θ 0.23733− ءمبدا از عرض 
Σ 28.17695 صنعتي كاالهاي قيمتي كشش و صنعتي كاالهاي ميان جايگزيني كشش 
Μ 1.033344 ملي درآمد در صنعت سهم نسبت 
τ 0.00178  نقل و حمل هزينه پارامتر 
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   1گيرينتيجه و برآورد نتايج تحليل

 ديگـر،  عبـارت  بـه  اسـت،  كاال قيمت به نسبت ايران در توليد زياد حساسيت بيانگر ،σ بودن باال
 جنبـه  ايـن  حاضـر،  مطالعـه  در البته .دارد زيادي تأثير آن توليد ميزان در صنعتي، كاالي قيمت تغيير

  .است استفاده σ برآورد از مقياس، به بازده ميزان برآورد در فاًصر بلكه نيست، توجه مورد چندان
 1,037 بـا  برابـر  تقريبـاً  بـرآورد،  اين طبق است، مقياس به بازده ميزان بيانگر كه σ/(σ-1) نسبت

 بـازده  ايـران،  در توليد گرچه كه دهدمي نشان موضوع اين .است نزديك يك به بسيار كه شد خواهد
 شناختي به توجه با .است اندك مقياس به بازده اين بودن صعودي ميزان اما دارد، مقياس به صعودي

 شـده  برآورد مقياس به بازده مقدار .دانست معقول نسبتاً را رقم اين توانمي داريم، ايران اقتصاد از كه
 غربي اقتصادهاي براي مشابه، مطالعات كه است مقاديري از كمتر مطالعه، اين در ايران اقتصاد براي

  .اندكرده محاسبه
 μ پـارامتر  اسـت،  ناسـازگار  آن واقعي مقدار با آن شده برآورد مقدار نخست، نگاه در كه پارامتري

 داشـته  واحـد  از كمتـر  مقداري بايد است، كل درآمد به صنعتي درآمد نسبت كه پارامتر، اين .باشدمي
 درآمد مقدار ،Y اينكه به توجه با اما .است شده برآورد )1,033( يك از بيش اندكي آن مقدار كه باشد

 بـسيار  دقـت  بـا  نيـز  آمـده  دست به برآورد  .شود يك با برابر بايد μ مقدار است، شده تعريف صنعتي
 .اسـت  الگـو  درونـي  سـازگاري  بيانگر موضوع، اين .دارد همخواني الگو اين در پارامتر تعريف با خوبي
 شـده  بـرآورد  پـارامتر  اين تعريف با ناسازگار اديريمق بررسي، مورد مطالعات برخي در μ پارامتر براي
 كشاورزي، و نفتي و صنعتي درآمدهاي جمع حاصل بر نفتي و صنعتي درآمدهاي جمع تقسيم با .است
 مـورد  سال 11 در μ ميانگين .است محاسبه قابل 85 تا 75 هايسال از يك هر براي μ واقعي مقدار

 اسـت،  شـده  برآورد  الگو طريق از كه مقداري با عدد اين .تاس 0,74 با برابر كه شد محاسبه مطالعه،
 معمـوالً  ،μ پـارامتر  بـرآورد  در )2009( فـرمنش  گفتـه  بـه  كـه  است ذكر شايان .ندارد زيادي تفاوت

 بـه  را مـذكور  پـارامتر  اسـت  توانسته جديد اصالح يك انجام با حاضر، مقاله اما دارد، وجود مشكالتي
  .كند برآورد خوبي

 بـرآورد  خـوبي  به مشابه، كارهاي با مقايسه در نسبي، طوربه است، حمل هزينه نماد كه τ پارامتر
                                                           

 .هاي تحقيقات مشابه مقايسه شده استبا يافته) 2(، در پيوست هاي مطالعه حاضريافته .1
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 در كـاال،  حمـل  حـين  در كـه  دهدمي نشان τ پارامتر مقدار ،)2005( هنسون تعريف طبق .است شده
d، 1deτ مسافت ـ  ).شـود مـي  ذوب( شـد  خواهـد  حمل هزينه كاال، نوع آن از واحد −  مفهـوم،  ناي
 هنـسون  ماننـد  را مسافت اگر .ندارد انطباق چندان واقعي دنياي با است، گفته كروگمن كه طورهمان

 بـرآورد  -48,374 مقدار به 04837.- جاي به d پارامتر تخمين كنيم، تعريف كيلومتر 1000 حسب بر
 ،τ بـرآوردي  مقـدار  بودن تمثب به توجه با .شد خواهد 1,78 با برابر τ مقدار برآورد، اين با كه شودمي

 استان دو فاصله چه هر كه شودمي گرفته نتيجه آن عالمت بودن منفي به توجه با )19( فرمول طبق
 ادبيـات  بـا  نتيجـه  ايـن  .شـد  خواهـد  كمتر يكديگر، دستمزد در هااستان آن متقابل تأثير باشد، بيشتر
   .است ارسازگ 1992 و 1991 كروگمن جمله از نوين، جغرافيايي اقتصاد
 ميـزان  بـه ( حاضـر  مطالعـه  بـرآورد  ، τ پـارامتر  تعريـف  بـه  توجه با كه گفت توانمي نهايت، در
=1.78τ هزينـه  صـنعتي،  كاالي جابجايي كيلومتر 1000 براي كه دهدمي نشان )كيلومتر هزار براي 
1,78 ميزان به ميانگين، طوربه حمل، 1e  اين برآورد گرچه .بود خواهد )االك قيمت برابر 5 حدود( −
 كشورهاي در مشابه مقاالت در شده محاسبه هايهزينه از تقريباً  اما است، زياد حمل، هزينه از مقاله
   .است كمتر ايران نيز و )است شده بيان 2 پيوست در كه( ديگر
  :شودمي حاصل زير نتايج الگو برآورد از

 از يـك  هـر  در صـنعت،  بخـش  در دسـتمزد  كـه  دهـد مي نشان حاضر مطالعه تجربي هاييافته
 تـأثير  ايـن  ميـزان  .است متأثر هااستان ساير در صنعت بخش در درآمد و دستمزد از كشور هاي استان

 اثرگـذاري  باشـد،  كمتـر  يكـديگر  از هـا اسـتان  فاصله چه هر :دارد معكوس ايرابطه استانها فاصله با
 بـا  هـاي استان ديگر، عبارت به .است بيشتر يكديگر تمزددس ميزان بر استاني درآمدهاي و دستمزدها

 هنـسون  و كـروگمن  الگـوي  اشـارات  با نتيجه اين .هستند متمركز هم كنار در باال، دستمزد و درآمد
 آن رشـد  و شـدن  صنعتي در عاملي صنعتي، مهم مراكز به استان هر نزديكي رو، اين از .است سازگار
  .است استان

  :شودمي حاصل پژوهش از نيز زير جنبي نتايج است، نتيجه مهمترين كه باال نتيجه بر عالوه
 شـده  انجـام  آنهـا  درباره مشابهي مطالعه كه صنعتي كشورهاي از ايران اقتصاد در حمل هزينه -
  ).2 پيوست( باشدمي ترپايين است،
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 دربـاره  يمـشابه  مطالعه كه صنعتي كشورهاي از ايران، در صنعتي توليد براي مقياس به بازده -
 .باشدمي كمتر است، شده انجام آنها

  برآورد نتايج سازگاري

 ابتدا .كنيممي تكرار روش اين با را مذكور معادله برآورد باال، برآورد نتايج استحكام سنجش براي
 ايـن  بـه  1378 سـال  هايداده سپس .شودمي انجام برآورد 1377 تا 1375 هايسال هاي نمونه براي

 اضـافه  مـذكور  هـاي داده مجموعه به 1379 هايداده بعد، مرحله در .گرددمي اضافه هاداده مجموعه
 يعني ها،داده كامل مجموعه به تا يابدمي ادامه طور همين و 1380 سال هايداده آن از پس .شودمي
 مقايـسه  قابـل  برآوردهـا  نتايج هم ترتيب، بدين .برسيم 1385 تا 1375 هايسال به مربوط هايداده
 شـده  بيـان  زيـر  جـدول  در برآورد نتايج .است بررسي قابل شده برآورد پارامترهاي روند هم و تندهس
 بيـان  بـرآورد  پايـاني  سال فقط جدول، در و است 1375 سال برآورد، مورد هايداده شروع سال .است
  .است شده

  
  

 برآورد هايداده پاياني سال 
 85 84 83 82 81 80 79 78 77برآورد مورد پارامتر

a 0.062 −0.315 −0.509 −0.522 −0.520 −0.520 −0.416 −0.336 −0.237 
b 0.056 0.068 0.071 0.067 0.063 0.059 0.049 0.042 0.035 
c 11.303 10.744 11.366 12.361 13.704 15.184 18.498 21.833 26.301 
d −24.42 −21.26 −21.26 −22.73 −24.99 −26.85 −33.22 −39.69 −48.37 

 
θ 0.062 −0.315 −0.509 −0.522 −0.520 −0.520 −0.416 −0.336 −0.237 
σ 17.704 14.661 14.169 14.848 15.872 17.072 20.291 23.573 28.176 
µ 1.478 1.272 1.159 1.120 1.085 1.059 1.043 1.034 1.033 
τ 1.462 1.556 1.614 1.642 1.681 1.671 1.722 1.758 1.780 

R-Square 0.474 0.548 0.637 0.687 0.736 0.779 0.817 0.844 0.863 
σ/(σ-1) 1.060 1.073 1.076 1.072 1.067 1.062 1.052 1.044 1.037 
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 معنـادار  درصد 5 سطح در d و b پارامترهاي ،1377 تا 1375 سال برآورد در كه است ذكر شايان
 در .باشـد مـي  معنـادار  درصد 5 سطح در نيز c پارامتر و هستند معنادار درصد 10 سطح در اما نيستند،
 5 سطح در d پارامتر است، شده انجام 1378 تا 1375 هايسال به مربوط هايداده با كه برآوردي
 سـه  هـر  برآوردهـا،  سـاير  در .هـستند  معنادار درصد يك سطح در نيز c و b پارامترهاي و درصد
   .هستند معنادار درصد يك سطح در d و c و b پارامتر

 .هـستند  نزديـك  هـم  بـه  بـسيار  شـده،  انجـام  برآوردهـاي  نتـايج  كه دهدمي نشان فوق، جدول
 اضافه با مذكور، برآوردهاي درR-Square  زيرا دارد، صعودي روند مدل، دهندگيتوضيح براين، عالوه
 كـه  دارد صـعودي  رونـد  نيـز  حمـل  هزينه .دارد صعودي روند همواره جديد، هايسال هايداده شدن

 هـا نمونه حجم بر كه چه هر براين،عالوه .دانست سوخت قيمت افزايش را آن داليل از يكي توانيم
 نيـز  σ پـارامتر  .دارد بيشتري همخواني ،) (µ=1 كرديم بيان كه فرضي با µ پارامتر است، شده اضافه

 س،بـرعك  .دارد صـعودي  نـسبتاً  رونـد  آنهاسـت،  قيمتـي  كشش و كاالها جايگزيني كشش بيانگر كه
σ/(σ-1) بـاال،  جـدول  در مجمـوع،  در .دارد نزولـي  نـسبتاً  رونـدي  اسـت،  مقياس به بازده بيانگر كه 
  .شودمي ديده برآورد نتايج براي خوبي سازگاري
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  )14( فرمول اثبات :)1( پيوست

  .است شده برگرفته )1992( كروگمن مقاله از پيوست اين مطالب
  :است زير صورت به ،k ناحيه در  j ناحيه توليدي محصول قيمت

  ,
jkD

i k jp w eτ′ =            (A.1)  
  :پس .كنند مي هزينه صنعتي كاالهاي بر را خود درآمد از µ معادل سهمي ،k منطقه ساكنين

, ,i k i k ki
p c Yμ′ =∑               (A.2)  
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 تـابع  بـه  توجـه  بـا  .اسـت   kمنطقـه  كاالي از i منطقه ساكنين مصرف مقدار Cik باال، رابطه در
  ):بودجه قيد تحت كنندگان مصرف براي آن سازي بيشينه و( استيگليتز-ديكسيت مطلوبيت

, 1,

1, ,

( )i k k

k i k

c p
c p

σ′
=

′                       (A.3)         

 يكـديگر  بـه  نـسبت  را )1 نوع به  i نوع مصرف اينجا در( كاال نوع دو نسبي مصرف فرمول، اين
 زير صورت به 1 ناحيه كاالي از k ناحيه ساكنان مخارج (A.3) در (A.2) جاگذاري با .دهد مي نشان

  :آيد مي دست به
1

1,
1, 1, 1

,

k
k k K

i ki

p
c p Y

p

σ

σμ
−

−

′
=

′∑                          (A.4)    

 n1 كنـيم  مـي  فرض .بگيريد نظر در را k منطقه در 1 منطقه توليدي كاالهاي روشف كل اكنون
 ناحيه هر محصول توليدي كاالي نوع nj با بايد و شود مي توليد 1 ناحيه توسط صنعتي محصول نوع

j  ناحيه ساكنين مخارج سهم كل پس .كنند رقابت k است زير شرح به 1 ناحيه محصوالت بر:          
1 1

1 1
1 1

[ ]
[ ]

k

jk

D

k k D
j jj

n w eS Y
n w e

τ σ

τ σ
μ

−

−
=

∑
                      (A.5) 

 اقتـصاد  در موجـود  صـنعتي  كـاالي  انـواع  كل تعداد كه n بر باال كسر مخرج و صورت تقسيم با
  :داشت خواهيم است،

 

1 1
1 1

1 1 1

[ ]
[ ]

k

jk

D

k k D
j j jj

n w eS Y
n w e

τ σ

τ σ
λ μ

λ

−

−
=

∑
                    (A.6) 

 از اسـتفاده  بـا  .اسـت  اقتـصاد  در موجود صنعتي كاالهاي انواع كل از j ناحيه سهم λj آن، در كه
  :داشت خواهيم )25( معادله

1 1 1
1 1 1[ ]kD
k k kS Y w e Tτ σ σλ μ − −=

               (A.7)                  
  :است زير صورت به شده، گفته قبالً كه تعاريفي با 1 ناحيه در كارگران درآمد
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1 1wλ μ
 

 :دهيم قرار برابر  kمناطق، تمام در آنها فروش با را درآمد اين اگر
11 1 1

1 1 1 1 [ ]kD
k kk

w w Y e Tτσ σ σλ μ λ μ −− − −= ∑
       (A.8)       

  :رسيم مي )14 معادله( نظر مورد معادله به باال، فرمول از نهايت در و

1

1
1

1 [ ( ) ]kD
k kk

w Y e Tτ σ σ− −= ∑              (A.9)  
    

    
  

        مشابه تحقيقات هاييافته با حاضر مطالعه نتايج مقايسه ):2( پيوست
   ها پژوهش

 بررسي مورد منطقه  آمريكا  ايتاليا  بلژيك  آلمان  آلمان ايران ايران

)سال4( فرمنش حاضر مقاله  از نقل به( روس
 )دبروينه

 مايون بروينه د ديگران و براكمن
  هنسون

پارامتر تعريف پارامتر  )دودهه( )2005(

 تا 1,037
1,076 

 σ/(σ-1) 1,254 تا 1,152  2,09 و 1,98 1,22 1,345 1,19 1,18 تا 1,158
 به ازدهب

 مقياس

1,033 
 تا 0,9745
1,006 

0,9 

 به 0,684 و 0,536
 زمين، قيمت روش

 به 12,8 و 1,33
 هنسون روش

)housing stock(  

 µ 0,983 تا 0,911 0,87 حدود 1,62
 نيروي نسبت
 صنعتي كار

 براي 0,00178
  هر
 1,78 و كيلومتر
 هزار براي

 كيلومتر

 تا 0,0085
 احتماال( 0,0167
 هزينه پارامتر
 هر براي حمل
 در .است كيلومتر

 چيزي مقاله خود
 .)نشد ديده

0,003  
 پارامتر احتماال(

 براي حمل هزينه
 .است كيلومتر هر

 دسترس در مقاله
 )نبود

يك منفي مورد دو در
 يك و 0,001 مورد
 متغير با( 0,007 مورد

 شرقي آلمان مجازي
 .)شود مي منفي

0,003  
 پارامتر احتماال(

ره براي حمل هزينه
 در .است كيلومتر

 چيزي مقاله خود
 .)نشد ديده

  حدود تا 0,17حدود
 پارامتر احتماال( 0,19
 هر براي حمل هزينه
 خود در .است كيلومتر
  نشد ديده چيزي مقاله
 به مساحت، اينكه جز

 .)است مربع كيلومتر

 براي 3,039 تا 1,633
 كيلومتر هزار هر

τ 
 هزينه پارامتر

 حمل

 تا 4913  4,93 تا 3,31
  19 حدود  17894428

 بي منفي، موارد در
مثبت، موارد در .معني

  1096 و 1,7
  19 حدود

 حسب بر برآورد اگر
 اعدادي باشد، كيلومتر
 بر اگر و بزرگ بسيار
 كيلومتر، هزار حسب

  0,2 حدود

  19,8 تا 4,1 حدود
 براي( حمل هزينه نسبت
 به  )حمل كيلومتر هزار
 (exp(τd)-1) كاال قيمت

0,863 
 تا 0,98 دحدو

0,99 
 Adjusted R-Squared 0,376 تا 0,217  0,514 تا 0,42 0,43 0,99 ؟
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 است نشده ذكر τ پارامتر براي شده گرفته نظر در مسافت واحد مطالعات، از بسياري در متأسفانه،
 نشان را مسافت واحد به مذكور متغير وابستگي به آنها توجه عدم يا موضوع اين از محققان غفلت كه
  .دهد مي

 )10 فرمـول  اسـاس  بـر ( τ پارامتر تعريف طبق كه گفت توان مي شده برآورد حمل هزينه درباره
 مقـصد  به آن واحد يك تا كرد ارسال را آن واحد deτبايد d مسافت در كاال واحد هر حمل براي
1deτ كاال، واحد هر حمل هزينه يعني .برسد  يـك  رسـاندن  مقصد به براي اينجا، در پس .است −
 طبـق  يعنـي  .كـرد  حمـل  را كـاال  آن از واحـد 1.78eاسـت  الزم كيلومتر، هزار مسافت در كاال واحد

1.78 كيلـومتر،  هـزار  در كـاال  واحد هر حمل هزينه مدل، اين اساس بر ما محاسبات 1e  يعنـي ( −
 هاي هزينه با مقايسه در ظاهراً اما است، باال هزينه، اين گرچه .كاالست خود قيمت برابر )4,93 حدود

 مقـدار  بـودن  تـر  پـايين  داليل از يكي براين، عالوه .باشد مي تر معقول مقاالت، ساير در آمده دست به
 بودن پايين توان مي را جهان نقاط ساير براي برآوردي مقادير به نسبت ايران در حمل هزينه برآوردي

  .دانست سوخت تقيم
 اما .دارد خوبي بسيار سازگاري )µ=1( مقاله اين فرض با µ پارامتر از مقاله اين برآوردي ميزان
  .كنند توجيه مناسب طور به را پارامتر اين از خود برآورد اند نتوانسته ديگر مقاالت از بسياري

 از كمتـر  ايـران  در ،دهـد  مي نشان را صنعتي توليد مقياس به بازده كه σ/(σ-1) عبارت مقدار
 كـه  صـنايعي  در مقيـاس  بـه  بازده اينكه به توجه با .است آمده دست به بررسي مورد كشورهاي ساير

 مقيـاس  بـه  بـازده  بودن باالتر ظاهراً شود، مي گرفته نظر در بيشتر عموماً دارند، تري پيشرفته فناوري
  .است منطقي اي نتيجه ايران، از صنعتي كشورهاي صنعتي توليد
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