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چکیده
از دیر باز مطالعاتی در مورد استقرار بنگاه ها در مکان های مختلف، توجه اقتصاددانان و جغرافی دانان را به خود معطوف 
داشته است. اقتصاددانان یکی از علت های رشد و توسعه ی مناطق را تجمیع می دانند که به دو دسته ی تجمیع تخصص 
شده و تجمیع متنوع شده تقسیم می شود. هر یک از این اشکال، برای بنگاه های تجمیع شده منافعی را ایجاد می کند که 
سبب رشد کل منطقه می شود. در این مطالعه به بررسی اثرات تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال در استان خراسان 
جنوبی و استان های همجوارش طی سال های 1384تا 1394 پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از 
شاخص های معرفی شده، تنوع و تخصص R&D در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصاد 
سنجی پنل دیتا اثرات هر یک از این متغیر ها بر رشد اشتغال در استان های مذکور برآورد شده است. نتایج اقتصاد سنجی 
برای اثرات خارجی جکوبز رابطه ی مثبت و معناداری را نشان می دهد، که نشان دهنده ی اثر مثبت تنوع بر رشد منطقه 
ای در استان های مذکور است. نتایج به دست آمده برای تخصص R&D در دوره ی مورد بررسی به صورت U می باشد 
که بیانگر این است که اثرات خارجی مارشال بر رشد اشتغال در استان های مذکور در دوره مورد بررسی اثر مثبت دارد. 
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1- مقدمه

از دیر باز مطالعه پیرامون استقرار بنگاه ها در مکان های مختلف مورد توجه اقتصاددانان و جغرافی دانان بوده 
است و مسائل مربوط به مکان یابی در شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است. اصواًل هدف از انتخاب مکانی 
خاص برای هر بنگاه اقتصادی، حداکثر کردن سود آن است. بنابراین بهترین مکان، جایی خواهد بود که به 
نحوی درآمدهای بنگاه را به حداکثر یا هزینه های آن رابه حداقل برساند. البته پیدا کردن بهترین مکان برای 
استقرار، در عمل به سادگی نیست و باید موارد بسیار زیادی در تصمیمات بنگاه لحاظ گردد )صباغ کرمانی،1380(. 

از مهم ترین علت های رشد و توسعه ی مناطق می دانند که به دو دسته ی تجمیع  را  اقتصاددانان تجمیع   
تخصصی شده و تجمیع متنوع شده تقسیم می شود )فرهمند و ابوطالبی، 1391(.

تنوع1 اقتصادی به شمار بزرگی از انواع صنایع مختلف در یک منطقه می گویند )عطاران، 1987(. در مقابل 
این مفهوم، تخصص2 اقتصادی وجود دارد که عبارت است از سبکی از تولید، به طوری که یک بنگاه یا یک 
منطقه روی تولید دامنه ای محدود از کاالها یا خدمات متمرکز شود به طوری که به درجه باالتری از کارایی در 
بین سیستم مشاغل یا مناطق برسد، به بیان دیگر تنوع بر میزان گوناگونی فعالیت های موجود در یک منطقه 
اشاره می کند، در حالی که تخصص بیانگر میزان شباهت فعالیت های یک منطقه می باشد)فرهمند و ابوطالبی 
1391(. )برای مثال اگر منطقه الف در صنایع پتروشیمی، داروسازی و لبنیات و منطقه ب با همان میزان اشتغال 
تنها در زمینه ی لبنیات فعالیت کند، منطقه الف نسبت به ب متنوع تر و منطقه ب نسبت به الف تخصصی تر 

عمل می کند(. 

قبیل  از  کالسیک  اقتصاددانان  همه  که  جایی  تا  است  بوده  اقتصاددانان  توجه  مورد  همواره  رشد  نظریات 
مالتوس، اسمیت و ... در نظریات اقتصادی خود به موضوع رشد اشاره کرده اند. عوامل مختلفی باعث اختالف در 
نرخ های رشد مناطق می شود که عبارتند از: ساختار صنعتی )از نظر تنوع و تخصص( مناطق، درجه ای از رقابت 
پذیری شرکت ها، مجاورت از مناطق شهری بزرگ، اثرات شهر پایتخت و درجه ای ضریب شهرنشینی)اوکانر3 
و همکاران، 2018(. از طرفی همانطور که می دانیم امروزه برکسی پوشیده نیست که تاکید بر اقتصاد دانش 
بنیان بسیار زیاد شده است و معیار های مختلفی برای اندازه گیری اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است  که 
میتوان به مواردی از قبیل 1- شاخص اقتصاد دانش بنیان APEC 2- شاخص اقتصاد دانش بنیان بر اساس 
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با پنج زیر بخش  ارائه شده توسط بانک جهانی و 4- شاخصی  چارچوب جهان مشبک هاروارد1 3- شاخص 
اصلی که عبارتند از : الف- کیفیت منابع انسانی ب- هزینه های تحقیق و توسعه ج- زیر ساخت های اطالعاتی 

د- زیرساخت های اقتصادی و  ه- اقتصاد  اشاره کرد.  

 عناصر کلیدی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است تنوع و تخصص R&D2 می باشد.

همانطور که روشن است  هزینه های تحقیق و توسعه به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد تا توان تولیدی 
خود را ارتقا بخشند که  به همین دلیل در پژوهش حاضر، تاثیر تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال استانی 

در کشور ایران بررسی شده است. 

در کشور ما مطالعات شهری و منطقه ای در زمینه تنوع و تخصص R&D  بسیار ناچیز است. با توجه به 
اثرات گسترده ی صرفه های ناشی از تنوع و تخصص R&D بر کارایی اقتصادی، شناخت هر چه بیشتر آن 
گام مهمی در سیاست های تدوین طرح های امایش استانی و مدیریت موثر منابع مالی مربوط به آن است. انجام 
پژوهش حاضر اولین نتایج تجربی از تاثیر صرفه های ناشی از تنوع و تخصص R&D بر رشد اقتصاد استان 
خراسان جنوبی و استان های همجوارش را برای سال های 1384 تا 1394 فراهم می کند. برای این منظور در 
قسمت بعد به ارائه مبانی نظری و مروری بر شواهد تجربی موضوع پرداخته می شود. در قسمت 3 داده های 
به کار رفته معرفی و در قسمت 4 تنوع و تخصص R&D در استان های ایران بررسی می شود. در قسمت 
5 مدل اقتصاد سنجی معرفی می شود. در قسمت 6 به ارائه ی نتایج به دست آمده و سرانجام در قسمت 7 به 

نتیجه گیری پرداخته می شود.

  2- مبانی نظری و مروری بر شواهد تجربی موضوع

نظریه صرفه های ناشی ازتنوع نخست توسط ایزارد3 )1956( و سپس جکوبز 4)1969( مطرح شده است و بر 
اساس ان چه جکوبز )1969( بیان کرده، قرار گرفتن واحدهای اقتصادی متنوع در فاصله های کوتاه مکانی از 
همدیگر منجر به مبادله ی زمینه های مختلف دانش در بین ان واحدها می شود که زمینه ی ایجاد نواوری و 
تکمیل تکنولوژی های تولید را فراهم می کند که در نتیجه منجر به کارایی در تولید کل و رشد فرصت های 
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اشتغال به ویژه در صنایع جدید می شود که این اثر به اثرات خارجی جکوبز معروف است و به این نوع تجمیع، 
تجمیع شهری گفته می شود )فرهمند و ابوطالبی،1391(.

دسته ی دیگر صرفه ها، صرفه های ناشی از تجمیع محلی می باشد که صرفه هایی هستند که به گروه بنگاه 
 هایی که در صنایع مشابه و در یک مکان جغرافیایی مستقر شده اند تعلق می گیرد )جکوبز، 1960(. فرضیه 
صرفه های ناشی از تجمیع محلی یا همان صرفه های بیرونی تخصص اقتصادی ابتدا توسط مارشال1  )1920( 
مطرح شده و بعد از آن ارو2 )1962( در نظریه ی رشد خود بیان می کند که افزایش سرمایه ی دانشی شرکت بر 
سطح دانش کل صنعت تاثیر می گذارد و در نهایت رومر3 )1986(، در مدل رشد درون زای خود استدالل کرده 
است که صرفه های بیرونی، نیروی محرک نوآوری های تکنولوژیکی هستند و بنابراین منجر به رشد اقتصادی 

می شوند )فرهمند و ابوطالبی، 1391(.

2-1- نحوه ی اثر گذاری تجمیع تخصصی و متنوع بر رشد اشتغال

تجمیع محلی و شهری از سه طریق عمده می توانند بر رشد منطقه اثر گذار باشند:

الف( استفاده مشترک از تامین کنندگان نهاده های تولید: در تجمیع محلی با گرد هم امدن واحد های تولیدی 
مشابه، تولید برای تولیدکنندگان کاالهای واسطه ای در ان محدوده ی جغرافیایی مقرون به صرفه می شود و 
در تجمیع شهری، تمرکز جغرافیایی بنگاه های مختلف منجر به ایجاد صرفه های ناشی از مقیاس در تولید نهاد 
ه های واسطه ای مشترک مانند بانک داری، سیستم های حمل و نقل و ... می شود که کل بنگاه ها از مزایای 

این گونه صرفه ها بهره می برند )فرهمند و ابوطالبی،1391(.

ب( استفاده مشترک از اندوخته نیروی کار: وقتی که بنگاه ها در مجاورت فیزیکی یکدیگر قرار گیرند هز ینه 
های جابه جایی کارگران هم برای کارگر و هم کارفرما کاهش پیدا می کند.

اگاهی  به سرریزهای دانش و  نزدیکی یکدیگر منجر  بنگاه ها در  استقرار  از اطالعات:  استفاده مشترک  ج( 
داشت  خواهد  دنبال  به  را  اشتغال  افزایش  ان  دنبال  به  و  بهروری  تولید،  افزایش  موضوع  این  که  شود  می 

)اوسالیوان،2003/ صباغ کرمانی،1380(.
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بارت  )پدی2013،1(. هاک  دهد  ارائه می  را  مختلفی  نتایج   و تخصص  تنوع  روی  تجربی  تحقیقات  تمرکز 
های  اقتصاد  اقتصادی،  تنوع  که طرفداران  کنند  می  بحث  و  جر   ،)2003( دیسارت3  و    )1975( اندرسون2  و 
متنوع را پیشنهاد می کنند که بیشتر  از نوسان های سیکل های کسب و کار محافظت شده اند، بنابراین بهتر 
است که برای اجتناب از نوسانات بزرگ در اشتغال و درامد به اقتصاد های تخصصی تر مجهز شویم )اوکانر و 

همکاران2018(.

تعداد قابل توجهی از مطالعات تجربی، از قبیل فلیدمن4 و ادرسچ5 و ... حمایت تجربی از فرضیه جکوبز را ارائه 
می دهد که این مطالعات همه ارتباط مثبت تنوع اقتصادی و رشد اشتغال بین منطقه ای را گزارش می دهند. در 
حالی که برخی از مطالعات تجربی، از قبیل بیدری و شیفوروا 6)2008(، فرهمند و ابوطالبی  )1391( و ... اثرات 
منفی MAR را یاد اور می شوند که نشان دهنده این است که که رابطه مثبت و معنی داری بین تخصص و 

رشد اقتصادی وجود ندارد.

روزنشتین رودن 7)1943(، در یک مقاله اصلی به نقش سرریز هایی می پردازد که با افزایش تعداد فعالیت های 
مربوط به یک صنعت در یک منطقه ایجاد می شوند و می توانند بازدهی کل را افزایش دهند. به عقیده او صرفه 
های ناشی از افزایش تعداد بنگاه های مجاور و صرفه های ناشی از مقیاس در رشد یک منطقه عاملی مهم و 

ضروری هستند و از طرفی تجمیع، خود منجر به رشد تجمیع می شود.

هندرسون8)1997(، به بررسی پویایی اثرات بیرونی تجمیع، با استفاده از داده های تابلویی برای 5 صنعت تولید 
کننده ی کاالی سرمایه ای می پردازد. وی به این نتیجه می رسد که اثرات خارجی MAR9 بسیار قوی تر از 

اثرات جکوبز هستند. 

بیدری و شیفوروا )2008(، در پژوهش خود 67 مقاله  را در زمینه ی صرفه های تجمیع مورد بررسی قرار دادند 
تا مشخص کنند که اثرات مارشال درست است یا جکوبز که مشخص شد حدود 70 درصد از این مطالعات به 
اثرات مثبت صرفه های بیرونی مارشال و حدود 75 درصد مطالعات، به اثرات مثبت جکوبز بر رشد اقتصادی 
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دست یافته اند. با این حال تعداد قابل توجهی از مطالعات نیز، اثرات منفی MAR را یاد اور می شوند که نشان 
دهنده این است که که رابطه مثبت و معنی داری بین تخصص و رشد اقتصادی وجود ندارد.

جونگوگ و یونگ بونگ1 )2014(، به تعامل بین سرمایه گذاری داخلی و تخصصی R&D و بازاریابی پرداخته 
اند که در مطالعه مذکور تخصص، موقعیت رقابتی شرکت و سرمایه گذاری منابع داخلی و تشکیل اتحاد در یک 
صنعت خاص را منعکس می کند. انها در پژوهش خود از یک مدل تجربی استفاده کردند و به تجزیه و تحلیل 
داده ها از سال 1985 تا 2009 برای بیش از 500 شرکت در صنایع متنوع و با تکنولوژی باال و پایین پرداختند. 
با تکنولوژی باال و پایین مورد  از نمونه های مختلف از صنایع  با استفاده  انها فرضیه های پیشنهادی شان را 
بررسی قرار دادند و از یک طرف  به این نتیجه رسیدند که تاثیرات متقابل تخصصی در مورد انواع وظایف )یعنی 
تحقیق و توسعه و بازاریابی( و زمینه صنعتی )یعنی صنایع با فناوری باال و کم( وجود دارد و از طرف دیگر یک 
شرکت موجود  در صنعت با تکنولوژی باال، می تواند با تکمیل تمرکز داخلی خود در تحقیق و توسعه بر بازاریابی 
یا تحقیق و توسعه داخلی و خارجی متمرکز شود و در مقابل یک شرکت در یک صنعت با فناوری کم قادر به 

دستیابی به عملکرد بیشتر در هنگام تحقیق و توسعه و بازاریابی است.

جونگ رونگ2 و همکاران )2015(، تخصص R&D و رشد بهره وری تولید در سطح بین المللی را با استفاده 
از روش داده های پانل با اثرات ثابت و وابستگی مقطعی برای 11 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه برای دوره ای از سال های 2000-1981، مورد بررسی قراردادند که تخصص R&D نشان دهنده توزیع 
از شاخص های  سهم تحقیق و توسعه صنایع در زیر مجموعه بخش تولید است و می تواند به عنوان یکی 
فناوری مورد توجه قرار گیرد.  انها در پژوهششان به این نتیجه رسیدند که تمرکز صنایع تحقیق و توسعه  در 
چند صنعت مناسب تالش می کند تا رشد بهره وری را افزایش دهد و عالوه بر این، این اثر مثبت، م کشاورز 
و همکاران )1389(، به نقش مراکز تحقیق و توسعه در نظام نواوری با استفاده از تحلیل استنادی پرداختند و به 
این نتیجه رسیدند که بین تحقیقات و نواوری و در نتیجه میزان پیشرفت حقیقی در تمامی کشورهای دنیا و به 

ویژه در کشور ما رابطه مستقیم وجود دارد. 

ماریا 3)2018(، به تحقیق و توسعه در شبکه های تجاری: نقش نامتقارن  با استفاده از ترکیبی از مدل های 
انحصاری تجارت پرداخت و به این نتیجه رسید که تحقیق وتوسعه، بهره وری در اقتصاد مراکز بسیار کم است، 

1. Jongkuk and Young Bong
2. Jong-Rong
3. Mariya 
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بنابراین موافقت نامه های تجاری منطقه ای/ ترجیحی، منجر به ایجاد شبکه های تجاری نامتقارن، به نفع 
مراکزها می شود، ولی منجر به اسیب رساندن به انها می شود. در مقابل، موافقت نامه های تجاری چند جانبه، 
در نتیجه یک شبکه کامل، تولید تحقیق و توسعه برابر و مزایای سالمتی را برای همه کشور ها ایجاد می کند. 

ماتیاس1 )2019(، به چرخه فعالیت های تحقیق و توسعه با استفاده از یک مدل RBC در ایاالت متحده 
پرداخت و با استفاده از تجزیه و تحلیل یافته ها به این نتیجه رسید که مشخصه دانش که معموال در ادبیات رشد 
استفاده می شود، برای ویژگی های مهم چرخه کسب و کار، به ویژه حرکت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و 

استخدام تحقیق و توسعه مهم است.

فرهمند و ابوطالبی)1391(، به تاثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در کشور ایران طی دوره 
1385-1375 پرداختند. انها ابتدا تنوع و تخصص اقتصادی در استان های ایران را اندازه گیری کرده اند و سپس 
با استفاده از مدل اقتصاد سنجی اثرات هر یک از متغیر ها بر رشد اشتغال در استان های ایران را براورد کرده 
اند. نتایج اقتصاد سنجی برای اثرات خارجی جکوبز رابطه مثبت معنی داری را نشان می دهد، که نمایان گر اثر 
مثبت تنوع اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است. انها همچنین به این نتیجه رسیدند که تخصص تنها در 
سطوح باالی خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان های ایران داشته است و اثر اندازه پایه ی استان بر رشد 

اشتغال ان نیز منفی است.

دهقان شبانی)1391(، به تحلیل تاثیر تجمیع فعالیت های صنعتی بر رشد منطقه ای اقتصاد در چارچوب مدل 
جغرافیای اقتصادی جدید در ایران می پردازد. وی از روش داده های تابلویی بر مبنای روش حداقل مربعات دو 
مرحله ای برای 28 استان ایران، طی دوره ی 1379 تا 1385 استفاده کرده است. نتایج حاصل از از براورد الگوی 
اقتصاد سنجی، تاثیر مثبت رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینه ی حمل کاال، مخارج خانوار و هزینه ی تحرک 
سرمایه انسانی بر تجمیع فعالیت های صنعتی را نشان می دهد. وی همچنین به تاثیر مثبت تجمیع فعالیت های 
صنعتی و سطح دانش منطقه رسید و از طرفی بیان کرد که هزینه ی تحرک سرمایه انسانی و تولید سرانه ی 

سال 1379 بر رشد اقتصادی منطقه تاثیر منفی دارد. 

 فرهمند و همکاران )1396(، به تاثیر تخصص و تنوع فعالیت های اقتصادی شهری بر بهره وری نیروی کار 
در استان های ایران طی سال های 1395-1379 با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی فضایی پرداختند.  نتایج 
نشان می دهد که تخصص و تنوع فعالیت های اقتصادی، و وقفه ی فضایی هر دو و نیز بودجه، ارتباط مثبت 

1. Matthias
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 U و معناداری با بهره وری نیروی کار دارند، اما رابطه ی سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار به صورت
معکوس می باشد و همچنین، ضرایب براوردی وقفه فضایی و خطای فضایی مثبت و معنادارند که نشان دهنده 
ی وابستگی فضایی بهره وری نیروی کار در استان های کشور می باشند. همانطور که دیده می شود گرچه 
در  بعضی از مطالعات داخلی و خارجی انجام شده رابطه مثبت و معنی دار بین تنوع و رشد اشتغال و رابطه 
معکوس بین تخصص و رشد اشتغال دیده می شود ولی در هیچ کدام از مطالعات ذکر شده به بررسی رابطه تنوع 
و تخصص R&D بر رشد اشتغال در5 استان  مذکور کشور ایران  پرداخته نشده است که از این منظر پژوهش 

یاد شده دارای نوآوری می باشد.

3- داده ها

در این مطالعه از داده های اشتغال، داده های شاغالن کارگاه های صنعتی به تفکیک کد چهار رقمی طبقه 
بندی صنعتی )1ISIC(،  داده های تعداد کل صنایع به تفکیک کد دو رقمی طبقه بندی صنعتی )ISIC( و 
داده های مقدار هزینه های تحقیق و توسعه استفاده شده است. به این ترتیب تعداد مشاهدات انجام شده55 مورد 
در 5 استان ایران برای 11 سال می باشد. تمام داده های مورد نیاز در این مطالعه از مرکز آمار ایران گردآوری 

شده است. 

4- تنوع و تخصص R&D در استان های ایران

تنوع اقتصادی در یک شهر تفاوت را در ساختار اقتصاد شهری نشان می دهد. یک شهر، کامال متنوع نامیده 
فعالیت  نوع   m باشد که در  استعداد داشته  نوع مهارت و   m با  از کارگران  اگر نسبت های یکسانی  می شود 
مشغول به کار باشند، بنابراین در این شهر نسبت یکسانی از بنگاه ها وجود دارد که هر یک فرآیند تولیدی از 
نوع m را استفاده می کنند )دورانتون و پوگا2، 2001(. معیار های مختلفی برای اندازه گیری تنوع اقتصادی وجود 
دارد که گرچه رایج ترین معیار، شاخص هیرشمن- هرفیندال می باشد ولی این معیار تمایز بین تنوع مرتبط3 و 

1. International Standard Industrial Classification (ISIC).
2. Duranton and Puga.
3. Related Diversity
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غیر مرتبط1 نادیده می گیرد به همین دلیل در پژوهش حاضر از سه معیار تنوع استفاده شده است: 1- تنوع کل2 
2- تنوع مرتبط 3- تنوع غیر مرتبط. 

تنوع مرتبط این مفهوم را می رساند که دو بخش متمایز، در برخی از ویژگی ها با هم مشترک اند مثال از نظر 
ارتباطات عرضه، مصرف کنندگان یا مشخصات تولید. در حالی که تنوع غیر مرتبط این مفهوم را می رساند که 

این مشترکات وجود ندارد.

تنوع کل به وسیله انتروپی کل )TE( اندازه گیری می شود که به صورت زیر تعریف می شود:

هرفیندال می باشد ولی    -هیرشمن های مختلفی برای اندازه گیری تنوع اقتصادی وجود دارد که گرچه رایج ترین معیار، شاخص  
نادیده می گیرد به همین دلیل در پژوهش حاضر از سه معیار تنوع استفاده شده    29و غیر مرتبط  28این معیار تمایز بین تنوع مرتبط

 تنوع غیر مرتبط.  -3تنوع مرتبط  -2 30تنوع کل  -1است: 
خی از ویژگی ها با هم مشترک اند مثال از نظر ارتباطات عرضه،  تنوع مرتبط این مفهوم را می رساند که دو بخش متمایز، در بر

 در حالی که تنوع غیر مرتبط این مفهوم را می رساند که این مشترکات وجود ندارد.  .مصرف کنندگان یا مشخصات تولید
 ( اندازه گیری می شود که به صورت زیر تعریف می شود:TEتنوع کل به وسیله انتروپی کل )

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖 

𝑁𝑁

𝑖𝑖=0
𝐿𝐿𝐿𝐿 (1 𝑆𝑆𝑖𝑖⁄  

دسته بندی مختلف چهار   Nسهمی از شاغالن کارگاه های صنعتی هر کد چهار رقمی به کل شاغالن منطقه می باشد که    𝑆𝑆𝑖𝑖که  
 این شاخص افزایش تنوع را به کاهش مقدار تخصص های قوی مرتبط می کند. رقمی وجود دارد. 

محاسبه می شود اما برای داده های با کد دو رقمی در حا لی که انتروپی مرتبط (  1-4( همانند معادله )UEانتروپی غیر مرتبط )
(RE اختالف بین ،)TE  وUE  .می باشد 

 1394-1384استان های با بیشترین و کم ترین درجه تنوع کل در ایران،   -1جدول 
TE  استان های با درجه تنوع کل کمتر TE استان های با درجه تنوع کل  بیشتر 

 سمنان 871. ایالم 038.

 مرکزی  828. کهکیلویه و بویر احمد 040.

 قزوین 810. سیستان و بلوچستان 052.
 ماخذ: یافته های پژوهش                      

(.  1391تخصص اقتصادی به میزان تمرکز فعالیت های مربوط به یک صنعت خاص در منطقه بستگی دارد ) فرهمند و ابوطالبی، 
معیارهای مختلفی برای اندازه گیری تخصص اقتصادی وجود دارد که می توان به معیار نسبت مکانی و تعداد کارخانه های هر 

، ضریب R&Dمورد استفاده در این مطالعه برای اندازه گیری درجه ی تخصص    صنعت در هر منطقه و ... اشاره کرد. شاخص
 جینی می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:      

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐾𝐾 = 1 − ∑(𝑌𝑌𝑘𝑘+1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=0
− 𝑌𝑌𝑘𝑘)(𝑋𝑋𝑘𝑘+1 − 𝑋𝑋𝑘𝑘)             𝑘𝑘 = 1,000, 𝐿𝐿 

𝑋𝑋𝑘𝑘 = (∑ 𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑘𝑘=𝑘𝑘

𝑘𝑘=0
/ ∑ 𝑃𝑃𝑘𝑘)

𝑘𝑘=𝑛𝑛

𝑘𝑘=0
 

 
28 - Related Diversity 
29 - Un related Diversity 
30 - Total Entropy 

 سهمی از شاغالن کارگاه های صنعتی هر کد چهار رقمی به کل شاغالن منطقه می باشد که N دسته 

هرفیندال می باشد ولی    -هیرشمن های مختلفی برای اندازه گیری تنوع اقتصادی وجود دارد که گرچه رایج ترین معیار، شاخص  
نادیده می گیرد به همین دلیل در پژوهش حاضر از سه معیار تنوع استفاده شده    29و غیر مرتبط  28این معیار تمایز بین تنوع مرتبط

 تنوع غیر مرتبط.  -3تنوع مرتبط  -2 30تنوع کل  -1است: 
خی از ویژگی ها با هم مشترک اند مثال از نظر ارتباطات عرضه،  تنوع مرتبط این مفهوم را می رساند که دو بخش متمایز، در بر

 در حالی که تنوع غیر مرتبط این مفهوم را می رساند که این مشترکات وجود ندارد.  .مصرف کنندگان یا مشخصات تولید
 ( اندازه گیری می شود که به صورت زیر تعریف می شود:TEتنوع کل به وسیله انتروپی کل )

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖 

𝑁𝑁

𝑖𝑖=0
𝐿𝐿𝐿𝐿 (1 𝑆𝑆𝑖𝑖⁄  

دسته بندی مختلف چهار   Nسهمی از شاغالن کارگاه های صنعتی هر کد چهار رقمی به کل شاغالن منطقه می باشد که    𝑆𝑆𝑖𝑖که  
 این شاخص افزایش تنوع را به کاهش مقدار تخصص های قوی مرتبط می کند. رقمی وجود دارد. 

محاسبه می شود اما برای داده های با کد دو رقمی در حا لی که انتروپی مرتبط (  1-4( همانند معادله )UEانتروپی غیر مرتبط )
(RE اختالف بین ،)TE  وUE  .می باشد 

 1394-1384استان های با بیشترین و کم ترین درجه تنوع کل در ایران،   -1جدول 
TE  استان های با درجه تنوع کل کمتر TE استان های با درجه تنوع کل  بیشتر 

 سمنان 871. ایالم 038.

 مرکزی  828. کهکیلویه و بویر احمد 040.

 قزوین 810. سیستان و بلوچستان 052.
 ماخذ: یافته های پژوهش                      

(.  1391تخصص اقتصادی به میزان تمرکز فعالیت های مربوط به یک صنعت خاص در منطقه بستگی دارد ) فرهمند و ابوطالبی، 
معیارهای مختلفی برای اندازه گیری تخصص اقتصادی وجود دارد که می توان به معیار نسبت مکانی و تعداد کارخانه های هر 

، ضریب R&Dمورد استفاده در این مطالعه برای اندازه گیری درجه ی تخصص    صنعت در هر منطقه و ... اشاره کرد. شاخص
 جینی می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:      

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐾𝐾 = 1 − ∑(𝑌𝑌𝑘𝑘+1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=0
− 𝑌𝑌𝑘𝑘)(𝑋𝑋𝑘𝑘+1 − 𝑋𝑋𝑘𝑘)             𝑘𝑘 = 1,000, 𝐿𝐿 

𝑋𝑋𝑘𝑘 = (∑ 𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑘𝑘=𝑘𝑘

𝑘𝑘=0
/ ∑ 𝑃𝑃𝑘𝑘)

𝑘𝑘=𝑛𝑛

𝑘𝑘=0
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29 - Un related Diversity 
30 - Total Entropy 

که 
بندی مختلف چهار رقمی وجود دارد. این شاخص افزایش تنوع را به کاهش مقدار تخصص های قوی مرتبط 

می کند.

انتروپی غیر مرتبط )UE( همانند معادله )4-1( محاسبه می شود اما برای داده های با کد دو رقمی در حا لی 
که انتروپی مرتبط )RE(، اختالف بین TE و UE می باشد.

جدول 1- استان های با بیشترین و کم ترین درجه تنوع کل در ایران، 1394-1384

TEاستان های با درجه تنوع کل کمترTEاستان های با درجه تنوع کل  بیشتر
سمنان871.ایالم038.
مرکزی828.کهکیلویه و بویر احمد040.
قزوین810.سیستان و بلوچستان052.

        ماخذ: یافته های پژوهش

تخصص اقتصادی به میزان تمرکز فعالیت های مربوط به یک صنعت خاص در منطقه بستگی دارد )فرهمند و 
ابوطالبی، 1391(. معیارهای مختلفی برای اندازه گیری تخصص اقتصادی وجود دارد که می توان به معیار نسبت 
مکانی و تعداد کارخانه های هر صنعت در هر منطقه و ... اشاره کرد. شاخص مورد استفاده در این مطالعه برای 

1. Un related Diversity
2. Total Entropy

)
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اندازه گیری درجه ی تخصص R&D، ضریب جینی می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:     

هرفیندال می باشد ولی    -هیرشمن های مختلفی برای اندازه گیری تنوع اقتصادی وجود دارد که گرچه رایج ترین معیار، شاخص  
نادیده می گیرد به همین دلیل در پژوهش حاضر از سه معیار تنوع استفاده شده    29و غیر مرتبط  28این معیار تمایز بین تنوع مرتبط

 تنوع غیر مرتبط.  -3تنوع مرتبط  -2 30تنوع کل  -1است: 
خی از ویژگی ها با هم مشترک اند مثال از نظر ارتباطات عرضه،  تنوع مرتبط این مفهوم را می رساند که دو بخش متمایز، در بر

 در حالی که تنوع غیر مرتبط این مفهوم را می رساند که این مشترکات وجود ندارد.  .مصرف کنندگان یا مشخصات تولید
 ( اندازه گیری می شود که به صورت زیر تعریف می شود:TEتنوع کل به وسیله انتروپی کل )

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖 

𝑁𝑁

𝑖𝑖=0
𝐿𝐿𝐿𝐿 (1 𝑆𝑆𝑖𝑖⁄  

دسته بندی مختلف چهار   Nسهمی از شاغالن کارگاه های صنعتی هر کد چهار رقمی به کل شاغالن منطقه می باشد که    𝑆𝑆𝑖𝑖که  
 این شاخص افزایش تنوع را به کاهش مقدار تخصص های قوی مرتبط می کند. رقمی وجود دارد. 

محاسبه می شود اما برای داده های با کد دو رقمی در حا لی که انتروپی مرتبط (  1-4( همانند معادله )UEانتروپی غیر مرتبط )
(RE اختالف بین ،)TE  وUE  .می باشد 

 1394-1384استان های با بیشترین و کم ترین درجه تنوع کل در ایران،   -1جدول 
TE  استان های با درجه تنوع کل کمتر TE استان های با درجه تنوع کل  بیشتر 

 سمنان 871. ایالم 038.

 مرکزی  828. کهکیلویه و بویر احمد 040.

 قزوین 810. سیستان و بلوچستان 052.
 ماخذ: یافته های پژوهش                      

(.  1391تخصص اقتصادی به میزان تمرکز فعالیت های مربوط به یک صنعت خاص در منطقه بستگی دارد ) فرهمند و ابوطالبی، 
معیارهای مختلفی برای اندازه گیری تخصص اقتصادی وجود دارد که می توان به معیار نسبت مکانی و تعداد کارخانه های هر 

، ضریب R&Dمورد استفاده در این مطالعه برای اندازه گیری درجه ی تخصص    صنعت در هر منطقه و ... اشاره کرد. شاخص
 جینی می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:      

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐾𝐾 = 1 − ∑(𝑌𝑌𝑘𝑘+1

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=0
− 𝑌𝑌𝑘𝑘)(𝑋𝑋𝑘𝑘+1 − 𝑋𝑋𝑘𝑘)             𝑘𝑘 = 1,000, 𝐿𝐿 

𝑋𝑋𝑘𝑘 = (∑ 𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑘𝑘=𝑘𝑘

𝑘𝑘=0
/ ∑ 𝑃𝑃𝑘𝑘)

𝑘𝑘=𝑛𝑛

𝑘𝑘=0
 

 
28 - Related Diversity 
29 - Un related Diversity 
30 - Total Entropy 

به طوری که n تعداد کل صنابع دو رقمی در بخش تولید، Yk نسبت تجمعی از صنعت Xk ،k سهم هزینه 
تجمعی تحقیق و توسعه برای ان صنعت و Pk ، مقدار هزینه تحقیق و توسعه برای ان صنعت می باشد. همه 
ی شاخص های باال در دامنه صفر و یک هستند به طوری که ارزش بزرگتر نشان دهنده ی درجه باالیی از 

تخصص R&D می باشد.

بیشترین و کمترین میزان تخصص را  استانی که در دوره 1384-1394 به طور میانگین،  در جدول 2 سه 
داشته اند نشان داده شده است. همانطورکه دیده می شود استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان  از درجه 

تخصص کمی در بین استان های کشور برخوردار می باشند.

جدول 2- استان های با میانگین بیشترین و کم ترین درجه تخصص در ایران، 1394-1384

GINIاستان های با درجه تخصص کمترGINIاستان های با درجه تخصص بیشتر
گلستان967.سیستان و بلوچستان760.
گیالن963.ایالم803.
مازندران962.خراسان جنوبی829.

     ماخذ: یافته های پژوهش

5- مدل

بر اساس آن چه در بخش قبل بیان شده است، مدل رگرسیونی که برای تخمین مورد استفاده قرار می گیرد، 
به شکل زیر مشخص می شود: 

Eir = α + β1GINIir + + β3TEir + uir

به طوری که Eir  نرخ رشد اشتغال در در 55 شغل در 5 استان مذکور و در دوره زمانی 1394-1384 می 
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باشد. GINIir  شاخص برآورد کننده ی تخصص R&D  در هر استان است. به همین ترتیب TE نشان 
دهنده تنوع اقتصادی می باشد.  

6- نتایج

مدل ارائه شده در قسمت قبل به صورت حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. ابتدا در این پژوهش 
ثابت کدام یک  اثرات  اثرات تصادفی و  بین مدل های  از  انجام شده است که مشخص شود  آزمون هاسمن 

ارجحیت دارد که نتایج این آزمون در جدول 3 گزارش شده است.

جدول 3- نتایج حاصل از برآورد آزمون هاسمن

متغیرهاضرایب اثرات تصادفیضرایب اثرات ثابتانحراف معیار
21845.12208868.8206035.3d

25703.63-0/0007287-0/0008411s

      Prob>chi = 0/9895

مقدار Prob این آزمون0/98 بدست آمده است، که بیشتراز 0/05 می باشد، لذا فرضیه H0 تایید می شود، 
در نتیجه مدل با اثرات تصادفی بر مدل با اثرات ثابت ارجحیت دارد و مدل نهایی، مدل اثرات تصادفی است. 

حال مدل نهایی که مدل اثرات تصادفی است را تخمین می زنیم که نتایج برآورد در جدول 4 گزارش شده 
است.

جدول 4- نتایج برآورد اثرات تصادفی

متغیرهاضرایب برآوردیانحراف معیارآماره Zاحتمال
0.0591.89108955.7206035.3d

0.0222.29135600.9310350.2s

Prhob = 0.99235241       منبع: یافته های پژوهش     

با نگاه در جدول 4 مشخص می شود که ضریب به دست امده برای تنوع اقتصادی )d( یک اثر کامال مثبت و 
معنادار را نشان می دهد. زیرا مقدار احتمالش کمتر- مساوی از 0/05 می باشد پس در نتیجه، اثر مثبت تنوع 
اقتصادی بر رشد اشتغال در استان خراسان جنوبی،یزد،کرمان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در دوره 
مورد بررسی تایید می شود )فرضیه جکوبز(. برای تخصص R&D )s( یک ضریب مثبت معنادار به دست آمده 
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است که نشان می دهد اثرات خارجی مارشال بر رشد اشتغال در استان خراسان جنوبی و استان های همجوارش 
در دوره مورد بررسی اثر مثبت دارد. مارشال )1920(، با وجود تایید اثرات مثبت تخصص اقتصادی بر رشد مناطق 
معتقد است مناطقی که در آن ها تعداد کمی از صنایع فعالیت می کنند قابلیت انعطاف کمی در مقابل تغییرات 
متغیرهای بیرونی دارند. بنابراین رابطه بین تخصص R&D و رشد اشتغال به صورت U شکل برآورد می شود.

7- نتیجه گیری  و پیشنهادات

در این مطالعه به بررسی تنوع و تخصص R&D در استان خراسان جنوبی و استان های همجوارش و تحلیل 
اثرات آن ها بر رشد اشتغال در دوره ی 1394-1384 پرداخته شده است. نتایج تحلیل اقتصاد سنجی نیز حاکی 
از آن است که رابطه بین تخصص R&D و رشد اشتغال مثبت و معنی دار شده است بنابراین اثرات خارجی 
مارشال بر رشد اشتغال در استان های مذکور در دوره مورد بررسی اثر مثبت دارد. استان گلستان با 0/967  
باالترین و استان سیستان وبلوچستان با 0/760 کمترین درجه تخصص را در بین استان ها داشته اند. برآورد 
تنوع اقتصادی در استان های ایران نشان می دهد که سمنان، مرکزی و قزوین متنوع ترین استان های ایران 
هستند.  نتایج تحلیل اقتصاد سنجی نشان می دهد که تنوع اقتصادی بر رشد اشتغال در ایران کامال مثبت بوده 
است، بنابراین فرضیه اثرات جکوبز بر رشد اشتغال در استان های ایران پذیرفته می شود. در حقیقت یافته های 
حاصل از این مطالعه فرضیه جکوبز و مارشال را برای استان های ایران تایید می کند.  این پژوهش با نتایج 
مطالعات فلومن و ادرسچ ، فرهمند و ابوطالبی) 1391( که حمایت تجربی از فرضیه ی جکوبز را ارائه می دهند 
همخوانی دارد در حالی که با برخی از مطالعات تجربی، از قبیل بیدری و شیفوروا )2008(، فرهمند و ابوطالبی  
)1391( و ...که اثرات منفی MAR را یاد اور می شوند که نشان دهنده این است که که رابطه مثبت و معنی 
داری بین تخصص و رشد اقتصادی وجود ندارد، همخوانی ندارد. شایان ذکر است که می توان پیشنهادات زیر 

را را مطرح نمود: 

- با توجه به اثرات گسترده ی صرفه های ناشی از تنوع و تخصص R&D بر کارایی اقتصادی،  شناخت 
بیشتر آن گام مهمی در جهت دهی و اصالح سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های تدوین طرح های 

آمایش استانی و مدیریت موثر منابع مالی مربوط به آن است. 

- با توجه به پتانسیل های استان خراسان جنوبی الزم است جهت رسیدن به اهداف اقتصادی کالن به محدوده 
های استان های هم جوار نیز توجه شود.
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- جهت عایق بندی استان از شوک های اقتصادی، تنوعی از ساختار پیشنهاد می شود. 

- با توجه به این که هزینه های تحقیق و توسعه به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد تا توان تولیدی خود را 
ارتقا بخشند، تخصیص بودجه مناسب جهت گسترش ساختار متنوع در شرکت های دانش بنیان می تواند موجب 

رشد اشتغال در استان شود. 

- با توجه به یایین بودن درجه تخصص در استان خراسان جنوبی، الزم است مسئوالن استانی شرایطی از قبیل 
آموزش تخصص های مورد نیاز در شرکت های دانش بنیان را فراهم کنند. 
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