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های   نفر کارکن میان استان10ثر بر شکاف دستمزد صنعتی صنایع بیش از ؤ بررسی عوامل م، حاضرمقالههدف 

بلویی و با های تا برای این منظور، با استفاده از روش داده. باشد ایران در قالب مدل جغرافیای جدید اقتصادی می
ساختار فضایی دستمزد ایران ) 1382-1386 شکاف میان استانی طی دوره زمانی 435( مشاهده 2175بکارگیری 

 بیانگر این موضوع مهم است که جغرافیای  از این پژوهشدست آمده بهنتایج . مورد بررسی قرار گرفته است
با توجه به . باشد های ایران می دستمزد در استانکننده توضیح مناسبی برای ساختار فضایی  جدید اقتصادی فراهم

اینکه اندازه بازار و معکوس فاصله وزنی اثر مثبت و قیمت کاالهای مسکن اثر منفی بر ساختار دستمزد دارد، از 
ثیر شرایط حاکم بر أت وری باشد تحت کار یا بهره های نیروی ثر از ویژگیأاین رو ساختار دستمزد بیش از آنکه مت

های توسعه اقتصادی به منافع  بایست توجه روزافزونی در برنامه  میبا عنایب به نتایج این پژوهش. شدبا کار میبازار
های دارای دستمزد نابرابرتر و متغبرهای  شناخت استان ،همچنین. ناشی از تراکم و اثرگذاری آن بر دستمزد شود

نمودن توزیع درآمد ضروری  دانه در راستای متعادلهای اقتصادی خردمن  اعمال سیاستنابرابریاثرگذار بر این 
  .است

  
  .JEL: R30 ، R12 ،F12 ،F1 بندی طبقه
   .جغرافیای جدید اقتصادی، مدل هلپمن، شکاف دستمزد، تراکم، ایران :کلیدی های واژه

  

                                                            
  6/10/1391 :                               تاریخ پذیرش29/11/1390 :تاریخ دریافت *
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48 64های اقتصادی   شماره  ها و سیاست             فصلنامه پژوهش     

   مقدمه.1
کننده وضعیت  عیینترین ساز وکارهای ایجاد تعادل در بازارکار و آن نیز ت باتوجه به اینکه دستمزدها مهم
 تالش بایست میسادگی از کنار آن گذشت و  توان به آیند نمی شمار می اقتصادی قشر وسیع جامعه به

ذ بهترین تصمیمات توسط گیرد تا موجب اتخا شناسایی قرار ثر بر آن موردؤ عوامل مشود که تمام
 الملل نظر قرار داد عوامل تجارت بینتوان مد که در این ارتباط می  از جمله متغیرهایی.گردد  سیاستگذاران

  به اثرگذاری متغیرهای جغرافیاییNEG(1( در جغرافیای جدید اقتصادی  کروگمن1991در سال . باشند می
 دستمزد تنها عوامل خصوصگرفته در مطالعات تجربی صورت). 1999 کروگمن،( بر دستمزد پرداخت

های جغرافیای  که بر اساس تئوری حالی اند؛ در دادهکننده آن را در بازارکار مورد بررسی قرار  تعیین
  های سیاستگذاری همچنین، بحث.  باشدنیز تواند تابع عوامل جغرافیایی جدید اقتصادی، دستمزد می
 اقتصادی های توسعه بایست توجه روزافزونی در برنامه  میویژه اینکه  بهدنشو  در این زمینه مهم تلقی می

ها  شکاف دستمزد میان استانین وسیله ه ا تا بو اثرگذاری آن بر دستمزد شودبه منافع ناشی از تراکم 
نمودن  ی همچون مهاجرت و تبعات پس از آن نگردد و همچنین در راستای متعادلیها موجب پدیده

  .رسد ها نیز ضروری به نظر می توزیع درآمد میان استان
 نفر کارکن 10نعتی صنایع بیش از ثر بر شکاف دستمزد صؤ، شناسایی عوامل محاضرهدف مقاله 

توان ارتباطی میان  پرسش این است آیا می. باشد  می)1382-1386( استان ایران طی دوره زمانی 30میان 
های  ونقل در استان های حمل  هزینه وهای جغرافیای اقتصادی نظیر اندازه بازار، قیمت مسکن ویژگی

 سال میان متغیرها 5 شکاف میان استانی طی 435 سشاین پردر چارچوب ایران مشاهده نمود یا خیر؟ 
  .مورد بررسی قرار گرفته است

 جغرافیای خصوص  تنها مطالعه تجربی درگرفته صورتهای  بررسیر اساس بشایان ذکر است 
مطالعه حاضر به دالیل مختلف از . انجام شده است) 2009 (فرمنشجدید اقتصادی برای ایران توسط 

 متغیرهای مهم بکارگیری تمام( ، مدل تجربی)هلپمن( ، مدل نظری)ستمزدشکاف د( جمله موضوع
، دوره زمانی و نمونه آماری و )های تابلویی داده( ، تکنیک مورد استفاده)شامل متغیرهای بازارکار
 .باشد متمایز از مطالعه مذکور می) 2175( همچنین تعداد مشاهدات

در بخش . کند م ادبیات موضوع را مرور می بخش دو. بخش تشکیل شده است5 پژوهش حاضر از
در بخش چهارم برآورد و تحلیل نتایج ارائه . شود سوم به تصریح مدل و معرفی متغیرها پرداخته می

  . یابد میگیری و ارائه پیشنهادات اختصاص  د و در نهایت بخش پنجم به نتیجهگرد می

                                                            
1. New Economic Geography 
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  مروری بر ادبیات موضوع. 2
 مبانی نظری. 2-1

 که بر کنند وری، اشتغال، سرمایه انسانی و فیزیکی نقش مهمی ایفا می بررسی بازار کار عواملی مانند بهرهدر تحلیل و 
 ها  تئوری دستمزد کارا، بنگاهبر اساس. توجهی بر دستمزد دارند های دستمزد و بازارکار هر یک اثر قابل اساس تئوری

 استخدام به اقدام بنابراین برقرار گردد، تولید در کارایی هک نمایند می تعدیل ای گونه به را اشتغال و دستمزد سطح
 لحاظ از بازار در خود موقعیت حفظ برای کار نیروی نتیجه در نماید ایجاد را بازده بیشترین نمایند که می کاری نیروی

 سطح نابراین،ب .نماید می خود کار مفید ساعات میزان افزایش یا بیشتر مهارت کسب به اقدام شغلی فرصت و دستمزد

سرمایه انسانی  ).1385کازرونی و سجودی، ( شود می حاصل بهبود انسانی سرمایه های شاخص در یافته و کاهش بیکاری
 هر معموالً.  خواهد شدتر افزونوری فرد نیز  شود که هر چه بیشتر باشند بهره ها، دانش و تجربه فرد اطالق می به مهارت

  ).1384کمیجانی و علمی،  (یافت باشد دستمزد وی نیز خواهد چه سرمایه انسانی یک فرد بیشتر
باشند که   عواملی خارج از بازارکار می،دنبال آن هستیم الملل به  تجارت بینهای آنچه در تئوری

های   دو دهه گذشته، توزیع فعالیتدر. اند این عوامل تحت عنوان جغرافیای جدید اقتصادی مطرح شده
  از آن،پیشالبته .  مورد توجه قرار گرفته است)NEG( ان جغرافیای جدید اقتصادیاقتصادی در فضا تحت عنو

آب و هوا، ( جغرافیا یعنی جغرافیای فیزیکی ماهیت اولیه از طریق وضوع به این مهای سنتی نئوکالسیک
شی از کنند و تراکم را نا  تعریف میزا آنان مکان را برون.  بودندنمودهتوجه ) منابع طبیعی و توپولوژی

 با ارائه نظریه جغرافیای جدید اقتصادی، )1991(کروگمن . دانند موجودی عوامل یا تکنولوژی می
 کید قرار دادأمورد توجه و ت) های اقتصادی وابسته به یکدیگر در فضا مکان بنگاه( ماهیت ثانویه جغرافیا

 وجود آورنده عوامل به ذیرفتهپ مطالعات تئوریکی که در زمینه جغرافیای اقتصادی صورت. )2010ردینگ، (
پیوندهای ). 2005 هانسن،( دانند  میان مناطق می2 را ناشی از پیوندهای تقاضا و هزینه1تراکم فضایی

توزیع  معادله دستمزد و عوامل مهمی در  دو جزء اصلی3)کنندگان عرضه دسترسی بازار و( و هزینه تقاضا
مشخصاً، با . )2003 هید و میر،( باشند ید اقتصادی میهای جغرافیای جد های اقتصادی در تئوری فعالیت

یابدکه موجب افزایش تقاضای  های اقتصادی افزایش می ها به بازار میزان فعالیت تر بنگاه دسترسی آسان
تر  دسترسی آسانهمچنین، با ). 2009فرمنش، ( گردد ویژه کار و متعاقب آن دستمزد می عوامل تولید به

یابد که موجب افزایش سود و در نتیجه افزایش  ونقل کاهش می دگان، هزینه حملکنن ها به عرضه بنگاه
  ).2010 فالی و همکاران،( گردد دستمزد می

                                                            
1. Spatial Agglomeration 
2. Demand and Cost Linkages 
3. Market and Supplier Access 
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ونقل، شاخص قیمت  اندازه بازار، هزینه حملبه توان   میهزینهثر در پیوندهای تقاضا و ؤاز عوامل م
های  د که مدلنموناطق دیگر اشاره کاالهای صنعتی، قیمت کاالهای غیرقابل تجارت و دستمزد در م

 فردینخستین ) 1991(کروگمن . تحت عنوان ساختار فضایی دستمزد پرداختند مختلف به این عوامل
ویژه فرض تحرک  بود که ساختار فضایی دستمزد را با استفاده از فروض جغرافیای جدید اقتصادی به

عنوان  ونقل را به های حمل  و هزینه1ه مقیاسهای ب اثر متقابل میان صرفهوی . دنموکار بررسی  نیروی
مقیاس و  از طریق بررسی رابطه میان تراکم، بازدهی فزاینده به وی. گیرد تراکم درنظر می عاملی برای

  .گیرد دسترسی بازار دستمزد در یک منطقه را تابعی از دستمزد و درآمد سایر مناطق در نظر می
) کاالی کشاورزی( ده از کاالهای همگن قابل تجارتاستفا جای به) 1998(هلپمن  ،پس از آن
بخش مسکن در این . را قرار داد) مسکن(، کاالهای همگن غیرقابل تجارت )1991( مدل کروگمن

 )کاالی غیرقابل تجارت(قیمت مسکن کند، به این دلیل که  کننده عمل می عنوان عامل پراکنده مدل به
 نیز هلپمن). 2001برکمن و دیگران، ( باشد اضای باالتر بیشتر میدلیل تق طور نسبی در مراکز تولید به به

 تراکم ،در هر دو مدل. ده استنمومانند کروگمن بر پیوندهای تقاضا نسبت به پیوندهای هزینه تأکید 
 مدل  پژوهشگرانغلبا). 2004ماین، ( آید وجود می کار به المللی نیروی وسیله پیوندهای تقاضا و تحرک بین به

 را ساختاری محدودتری پارامترهای ویکه  دلیل این  بهنمودند،استفاده  مطالعات تجربی خود  را برایهلپمن
  .گردد جزئیات مدل هلپمن در ادامه ارائه می). 2009فرمنش، ( نسبت به مدل کروگمن انتخاب کرده است
 jندگان در منطقه کن مصرف. گیرند یک کشور مورد بررسی قرار می در این مدل تعداد زیادی منطقه در

  : در طرف تقاضا خواهیم داشت،بنابراین.  داگالس دارند-  کابصورت تابع مطلوبیت به
  

1
j j jU M Hm - m= )1                                                                                                                        (  

  

زا  طور برون  موجودی مسکن که بهjHهای تولید صنعتی،   ترکیبی از گونهjM فوق،در معادله 
µ )0 وشود میتعریف  1〈µ〈(ای است  سهم مخارج در ترکیبات صنایع کارخانه .jM از طریق تابع 
ها درون یک   میان بنگاه3 با درنظرگرفتن تقارن،بنابراین. آید دست می ه بCES 2 استیگلیز-دیگسیت

  :منطقه خواهیم داشت
1

1
j i ij

i

M (n c )
σ− σ
σ σ−= ∑ )2                                                                                                    (            

  
                                                            
1. Economies of Scale 
2. Dixit and Stiglitz 
3. Symmetry 
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 مقدار گونه تولیدشده i، ijcای در منطقه  های تولیدشده صنعت کارخانه  تعداد گونهin،که در آن
1σط ها است که در شرای کشش جانشینی میان گونه σو  j و مصرف شده در iدر  مورد پذیرش  <
 برای ترکیبی از jG شاخص قیمتjکننده در منطقه  وسیله مصرف کردن هزینه به با حداقل. باشد می

  :دست خواهد آمد های ب صنایع کارخانه
1
11G n pj i iji

−σ −σ= ∑  
                                                                                    )3(  

  

. باشد می  jشده در منطقه و فروخته i یک گونه تولیدشده در منطقه c.i.f1 قیمت ijp ،ه در آنک
کننده، تقاضای  سازی هزینه مصرف  نشان داده شود با حداقلjEصورت  ه بjاگر مخارج کل در منطقه 

  :آید دست می ه بiطقه  برای یک گونه تولیدشده در منjمنطقه 
  

1
ij ij j jc p G E−σ σ−= µ                                                                                  )4          (  

  

اوالً اینکه کشش قیمتی تقاضا برابر با کشش :  تابع تقاضا قابل ذکر استخصوصنکاتی در
، مقدار مخارج کل روی تولیدات صنعت jEو µ افزایش درکه ایندوم. ها است جانشینی میان گونه

 )iتقاضای بیشتر برای گونه تولیدشده در ( ijcدهد، بنابراین منجر به افزایش در  ای را افزایش می کارخانه
 بزرگتر از یک فرض sدلیل اینکه دهد به  را افزایش میijc نیز مقدار jG افزایش،عالوه به. شود می

 برای j بازار رقابتی گونهدهد که چ  نشان می راای های صنایع کارخانه  ترکیبات نهاده:jG.شده است
 ، بسیار رقابتی استjدهنده این است که بازار  تر نشان  پایینjG.ر دو منطقه وجود داردها در ه بنگاه

 است ا بزرگتر به این معنjG، دیگرسویاز . یابد  کاهش میiبنابراین تقاضا برای کاالهای تولیدشده در 
  .یابد  افزایش میijcباشد، بنابراین  اش کمتر می  درجه رقابتیj که بازار

ترین مبحث در مدل  گیرد که اساسی ونقل مورد بررسی قرار می های حمل در مرحله بعد هزینه
NEGبا فرض اینکه انتقال یک کاال از . باشد  میi به jنیاز دارد، قیمت 2ونقل کوه یخ  به هزینه حمل 

                                                            
1. Cost, Insurance and Freight 

 کاال  که رساند می  انجام  به  زمانی را کاال  تحویل  فروشنده  که  معناست  به این مقصد بندر تا  کرایه و  بیمه کاال،  قیمت اصطالح
 بپردازد، را مقصد بندر تا کاال  حمل  جهت  الزم  کرایه و ها هزینه بایست می  فروشنده. کند عبور  کشتی  لبه از  بارگیری بندر در
  رخ  تحویل از  پس  که  حوادثی از  ناشی  اضافی  هزینه  گونهره همچنین و کاال  دیدن  آسیب یا  رفتن  میان از خطر  مسئولیت اما
  .شود می  منتقل خریدار  به  فروشنده از دهند می

2. Iceberg 
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c.i.fطقه که در من ای  گونهjمنطقه   پس از آنکه از،شود  فروخته میiصورت زیر نشان  هشود ب  صادر می
  :شود میداده 

  

ij i ijp p dτ= )5(                                                                                                                                    
  

)، j و i فاصله میان i ،ijdگونه تولیدشده در منطقه  Fob1 قیمت ip ،که در آن 0)τ  پارامتر 〈
ونقل یک واحد از   است که برای حملا به این معنفوقرابطه . باشد ونقل می کننده کارایی حمل معرفی

i نیاز به پرداخت j ،j به i گونه صنعتی از ijp (d 1)τ ونقل دارد یا معادل آن اگر یک  عنوان هزینه حمل  به−
 حمل شود تنها j به iواحد از یک محصول از منطقه 

ij

1( )dτواحد واقعی به منطقه j رسد  می.τ کوچکتر
موجب τتوان گفت افزایش در  می،بنابراین. ونقل است متری طی حمل ک2شده دهنده مقدار ذوب نشان

در طرف تولید هر تولیدکننده گونه صنعتی با بازدهی فزاینده به . شود میونقل  بهبود در تکنولوژی حمل
  :شود نشان داده میصورت زیر  هتابع تولید ب.  تنها نهاده برای تولید استکار روست و نیروی مقیاس روبه

  

)6(  
  

 نهاده il و jوسیله بنگاه نماینده منطقه   گونه تولیدشده بهمقدار ix. ثابت هستندa و F، که در آن
 از آنجاکه. کند  بنگاه تحت بازدهی فزاینده به مقیاس عمل میF > 0 با. کار بکار رفته توسط همان بنگاه است نیروی

 درآمد نهایی را در مقابل  با حداکثرسازی سود،.باشد  خود میگونههر بنگاه دارای قدرت انحصاری بر 
دست  هصورت زیر ب گذاری به  قانون قیمت،سپس. شود می تعیین Fobدهد و قیمت   نهایی قرار میهزینه
  :آید می

  

i ip aw
1

σ
=
σ−

)7         (                                                                                                                   
  

دست  هوسیله معادله زیر ب  بهi سود هر بنگاه در منطقه ،بنابراین. باشد  نرخ دستمزد میiw،که در آن
  :آید می

i i i i i i i i
1p x w l aw x w F

1
π = − = −

σ−
)8                                                                                      (  

  

                                                            
1. Free on Board 
2. Quantity Melting Away 

i il F ax= +
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. استفاده شده است) 7(ها  گذاری قیمت و قانون قیمت) 6(، از تابع تولید فوقدر برابری دوم رابطه 
  ،بنابراین. آورند  نمیدست های قرار خواهند گرفت که در آنجا هیچ سودی ب ها در منطقه در تعادل، بنگاه
i  با درنظرگرفتن 0π   :آید دست می هوسیله بنگاه نماینده ب  مقدار گونه تولیدشده به=

  

i
( 1)Fx

a
σ−

= )9                                                                                                       (                      
  

باشد، بنابراین خواهیم  گونه می نآکه در تعادل، عرضه یک گونه برابر با تقاضا برای  از آنجایی
  :داشت
  

1 1 (1 )
i i ij ij j j ij i j j ijj

j j
x c d p G E d p G E dτ −σ σ− τ −σ σ− τ −σ= = µ = µ∑ ∑ ∑ )10                                            (  
 

iدر برابری اول،  ijc d τه در  مقدار گونه تولیدشدiشده به   و حملjکه  ییاز آنجا. دهد  را نشان می
تنها 

ij

1( )dτشده عمالً به منطقه   از مقدار حملjرسد، حمل و نقل   میi ijc d τاست مقداری ا به این معن 
و برابری سوم با بکار گرفتن ) 4(ری دوم از معادله براب.  استijcدست آید دقیقاً  هتواند ب  میjکه در 
  .آید وجود می به) 5(معادله 

  :خواهیم داشت ) 10(و ) 9(، )8(، )7(های  دلهابا ترکیب و مرتب کردن مع
  

1 (1 )
i j j ij

j

1log w A log( G E d )σ− τ −σ= +
σ ∑ )11                                                                                 (  

  

1. تابعی از پارامترهای ثابت استA ،که در آن
j jG Eσ−منطقه 1عنوان ظرفیت بازار  به j شود تعریف می .

 jEکه  شود تر می  زمانی جذابjمنطقه . دهد ظرفیت بازار، جذابیت بازار برای بنگاه در هر منطقه را نشان می
1 ،همچنین.  افزایش یابدjGخص قیمت ترکیبات صنعتی یا شاjمخارج کل در  (1 )

j j ij
j

G E dσ− τ −σ∑ 
های بازار   ظرفیت3شودکه برابر مجموع فاصله وزنی  تعریف میj منطقه iMP(2( عنوان پتانسیل بازار به

پتانسیل بازار بزرگتر برای . دهد  نشان میi را به منطقه  بازارهای دیگر4 مناطق است و میزان نزدیکیتمام
 ونقل توان کاالها را با هزینه حمل آورد و می های این منطقه فراهم می  اقتصاد جذابی برای همسایهiمنطقه 

                                                            
1. Market Capacity 
2. Market Potential 
3. Distance-Weighted Sum 
4. Closeness 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

54 64های اقتصادی   شماره  ها و سیاست             فصلنامه پژوهش     

دهد، پتانسیل بازار بزرگتر در  نشان می) 11(که معادله طورهمان. دنموتری به این مناطق منتقل  پایین
  . داردNEGهمراه خواهد داشت که کاربرد مهمی در  رخ دستمزد باالتری را بهن iمنطقه 

توان  محاسبه نیست، بنابراین می دهنده قیمتی است که در یک کشور قابل  نشانjGکه  از آنجایی
رون منطقی است که با فرض مهاجرت آزاد، دستمزدهای واقعی د. جانشینی برای آن درنظرگرفت
ها   با تقسیم دستمزد اسمی بر قیمتiدستمزدهای واقعی در منطقه . شوند مناطق یک کشور یکسان می

  .آید دست می هب
  

ji
1 1

i i j j

ww
const. i, j

G q G qµ −µ µ −µ= = ∀                                      )12                                              (  
  

صورت  ه را بjGتوان  می) 12(با استفاده از معادله .  استi قیمت مسکن در منطقه iq ،که در آن
1(  نشان دادiqتابعی از دستمزد و 

i
1j
j

wG const ( )q
µ

−µ= ) 11( آن درون معادله نمودنبا جانشین ). ×
  ).2005 کیسو،( آید دست می همعادله دستمزد ب

  

1 ( 1)( 1)
(1 )

i j j ij
j

1log w A log( E w q d )
σ− µ− σ−

τ −σµ µ′= +
σ ∑ )13                                                                 (  

  

قیمت ( ونقل و قیمت مسکن ثر از سه متغیر اندازه بازار، هزینه حملأبر اساس این معادله، دستمزد مت
 باالتر خواهد  نیزو دستمزد د تراکم بیشترهر اندازه بازار بزرگتر باش. باشد می) کاالهای غیرقابل تجارت

). 2010 همکاران،  و روبرتس و2004  برکمن و همکاران،،2009  فرمنش،،1991 کرگمن،( بود
 ونقل بنگاه از بازار بیشتر باشد، هزینه حمل) ونقل عنوان جانشین برای هزینه حمل به(همچنین، هرچه فاصله 

قیمت مسکن در ). 1998 و هانسن، 1999  پوگا،،1991 من،کروگ( بیشتر و دستمزد باالتر خواهد بود
دهد که در  گریز از مرکز عمل کرده، تراکم را کاهش می عنوان یک نیروی به )1998(های هلپمن  مدل

، در مقالهدر این . )2005، 2001 برکمن و دیگران،( رود دستمزدها کاهش یابند این شرایط انتظار می
  .ساختار فضایی دستمزد مورد بررسی قرار خواهد گرفت) 1998( مدل هلپمنویژه  نظری به چارچوب مبانی

  
   مطالعات تجربی.2-2

وی . نمودصورت تجربی برآورد  را به) 1998( کسی بود که مدل هلپمننخستین )2005، 1998(هانسن 
ت  با استفاده از روش حداقل مربعا1990 و 1980، 1970های  های ایاالت متحده را برای سال داده
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نتایج . گیری مورد استفاده قرار داد بار تفاضل  با یکGMM(2( یافته گشتاور تعمیم  و1)NLS( غیرخطی
  . دهد های آمریکا نشان می  توزیع فضایی دستمزد را میان ایالتNEGحاکی از آن بود که مدل 

مان غربی ساختار فضایی دستمزد را برای مناطق آل) 1998(  با استفاده از مدل هلپمن)2001(روس 
وی تابع پتانسیل بازار را تابعی از . با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی مورد بررسی قرار داد

که دستمزد در یک منطقه تابعی از پتانسیل بازار مناطق  دستمزد درنظر گرفته و نتایج حاکی از آن بود
  .باشد دیگر می

 . بخش بلژیک بکار گرفت43فضایی دستمزد در  مدل هلپمن را برای بررسی ساختار) 2003(دی براین 
را با روش حداقل مربعات غیرخطی در سطح مورد بررسی قرار  1999 و 1989های  های سال وی داده

  .دهنده آن بود که ساختار فضایی دستمزد در بلژیک وجود دارد نتایج نشان. داد
  ) 1955-1995(پانیا طی دوره  ساختار فضایی دستمزد را برای مناطق اس)2005(پالوزی و دیگران 

دست آمد مؤید این  های که ب  نتیجه.با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی مورد بررسی قرار دادند
 ،کننده و معناداری بر سطوح دستمزد مناطق اسپانیا دارد مطلب بود که دسترسی بازار نقش تعیین

  .همچنین ساختار فضایی دستمزد در این مناطق وجود دارد
های   بخش ژاپن در سال47با استفاده از مدل هلپمن ساختار فضایی دستمزد را در  )2005(کیسو 

نتایج حاکی از آن .  مورد بررسی قرار دادGMMبا استفاده از روش 1998 و 1993، 1988، 1983، 1978
ده مطابق با دست آم ه بیبود که همبستگی مثبت میان دستمزد و پتانسیل بازار وجود دارد و پارامترها

  .اند  رفتار کردهNEGتئوری 
 NOLS(3( با بکارگیری مدل کروگمن و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی) 2009(فرمنش 

. بررسی قرار داد مورد)1379-1382( استان ایران را در سطح و برای دوره 28ساختار فضایی دستمزد 
 .باشد یید مدل کروگمن میأ سطح دستمزد ایران و ت اثر معنادار پتانسیل بازار بردهنده نتایج نشان

آنان در .  شهر چین را مورد بررسی قرار دادند56 ساختار فضایی دستمزد )2010(هرینگ و پانست 
 به بررسی اثر دسترسی بازار و خصوصیات )OLS(این مطالعه با بکارگیری حداقل مربعات معمولی 

نتایج حاکی از آن است حتی .  بر دستمزد پرداختندکاری و آموزش شخصی نظیر سن، جنسیت، تجربه
 دسترسی ،همچنین.  از واردکردن خصوصیات شخصی، دسترسی بازار اثر مثبتی بر دستمزد داردپس

  .های خصوصی اثرگذارتر است بازار بر دستمزد کارگران با مهارت باالتر و کارگران شاغل در بنگاه

                                                            
1. None Linear Least Squeres 
2. Generalized Method of Moments 
3. Nonlinear Ordinary Least Square 
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صورت  هتمزد را در مناطق شهری و روستایی چین ب دسساختار فضایی) 2010(روبرتس و دیگران 
نتایج . مورد بررسی قرار دادند 1ای با استفاده از روش حداقل مربعات دومرحله 2007مجزا در سال 

حاکی از آن بود که دسترسی بازار اثر معناداری بر دستمزد روستایی دارد اما بر دستمزد مناطق شهری 
  .اثرگذارتر است

   شهر از264 در )1999-2005( دستمزد را طی دوره فضایی ساختار )2010(باسکر و دیگران 
آنان از روش حداقل مربعات غیرخطی در سطح برای برآورد .  ایالت چین مورد بررسی قرار دادند30 

ای بر سطح دستمزد در  کننده نتایج حاکی از آن بود دسترسی به بازار عامل تعیین. دندنمومدل استفاده 
همراه  برآوردها نشان داده است که دسترسی باالتر دستمزد باالتری را نیز به. باشد میشهرهای چین 

  . دارد
 1990 اثر پتانسیل بازار را بر تفاوت دستمزد کارگران با مهارت مختلف در سال )2011(همکاران  فاله و
 شهر  در مناطق کالننه تنهانتایج مؤید آن بود که . شهرهای آمریکا مورد بررسی قرار دادند میان کالن

گذاری این رابطه در این مناطق  بلکه اثر،وجود دارد  بازاردسترسی  مثبتی میان متوسط دستمزد ورابطه
  .باشد بیشتر از مناطق دیگر می

  
  تصریح مدل و معرفی متغیرها. 3

 های ستان نفر کارکن میان ا10ثر بر شکاف دستمزد صنعتی صنایع بیش از ؤبررسی عوامل ممطالعه حاضر به 
 435 ،در این پژوهش. پردازد های تابلویی می  با استفاده از داده)1382-1386( طی دوره زمانی 2ایران

در انتخاب دوره زمانی، دسترسی به آخرین آمار و . بررسی قرار گرفته است شکاف میان استانی مورد
مهم در نظریات جغرافیای مطالعه حاضر، عالوه بر متغیرهای . اطالعات مورد توجه قرار گرفته است

 در این راستا، مدل زیر برآورد .ده استنموثر در بازارکار نیز استفاده ؤجدید اقتصادی از متغیرهای م
  :شده است

 

                                                            
1. Two Stage Least Square 

 غربی، اردبیل، اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان  ویقها شامل آذربایجان شر این استان. 2
 به سه استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی تقسیم 1382استان خراسان از سال (جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی

خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، ). باشد آغاز دوره زمانی از این سال میشده است به همین دلیل 
د  و یزقزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان

  .باشند می
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rsrs 0 rs 1 weight 2 rs 3 rs

4 rs 5 rs 6 rs 7 rs 8 rs

ln W ln Y ln(1/ D ) ln p ln B

ln K ln H ln U ln CPI ln EXPH

∆ = α +β ∆ +β +β ∆ +β ∆

+β ∆ +β ∆ +β ∆ +β ∆ +β ∆
)14    (                

  

  :نکه در آ
rsln W∆ :تفاوت نسبی دستمزد صنعتی دو استانrو sعنوان متغیر وابسته   به  
rsln Y∆ :دو استانتفاوت نسبی اندازه بازار در rو s  

rsweightln(1/ D    s وr وزنی میان دو استانفاصلهمعکوس : (
rsln p∆ :تفاوت نسبی قیمت زمین در دو استانrو s   
rsln B∆  :صنعتی وری تفاوت نسبی در بهره   
rsln K∆ : نسبی در موجودی سرمایه فیزیکی تفاوت 
rsln H∆ : تفاوت نسبی در سرمایه انسانی 

rsln U∆ : تفاوت نسبی بیکاری صنعتی  
rsln CPI∆:  نرخ تورمنسبیتفاوت  

rsln EXPH∆ :تفاوت نسبی سبد حداقل معیشت خانوار  
ای بیش از  گیری متغیر وابسته از جبران خدمات سرانه صنعت کارخانه م به ذکر است برای اندازهالز

 برای )2009( به تبعیت از مطالعه فرمنش .استفاده شده است 1383 نفر کارکن به قیمت ثابت سال 10
قیمت کاالی گیری  برای اندازه.  استفاده شده است1383 قیمت ثابت سال GDPمحاسبه اندازه بازار از 

از متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی استفاده شده ) 2005( غیرقابل تجارت بر طبق مطالعه کیسو
  استان30معکوس فاصله وزنی میان  از) 2010( ونقل به تبعیت ازفاینا و دیگران  برای محاسبه هزینه حمل.است

  :صورت زیر استفاده شده است ایران و به
  

rsweight s rs s s jj
D 1/ weight D weight Y Y= × = ∑ )15                                                           (  

  

،که در این روابط
rsweightD ،فاصله وزنی میان دو استان منتخبs jj

Y Y∑ وزنی است که توسط 
GDPشود  به فاصله داده می،jj

Y∑ مجموع GDPها ن استا ،sYدهنده   نشانGDP استان مورد 
وری کل  گیری بهره برای اندازه. باشد دهنده فاصله میان مرکز دو استان منتخب می  نشانrsDبررسی و

کندریک از .  استفاده شده است1از شاخص کندریک) 1380(عوامل تولید بر اساس مطالعه صادقی 
وری کل عوامل  شاخص بهره. وری استفاده نمود یک تابع تولید ضمنی برای تخمین تغییرات در بهره

                                                            
1. Kendrick Index 
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محاسبه ) کار و سرمایه( میانگین وزنی عوامل تولید تولید در این روش بر اساس نسبت محصول واقعی به
  :گردد می

  

t

t t

V
TFP

K L
=
α +β

)16(                                                                                                                  
  

 موجودی tKافزوده به قیمت ثابت، ارزشtVوری کل عوامل تولید،   بهرهTFP ،که در آن
 در کار سهم عامل نیرویβ سهم سرمایه در ارزش افزوده و α،کار  تعداد نیرویtLسرمایه به قیمت ثابت، 

 کار   به نیرویصنعتیشاخص موجودی سرمایه فیزیکی از نسبت موجودی سرمایه . باشد افزوده می ارزش
 )1386(آبادی  طبق مطالعه شاه گیری متغیر کنترلی شاخص سرمایه انسانی بر ازهبرای اند. دست آمده است صنعتی به

  نفر10دیپلم به باال به کل شاغالن در صنایع بیش از  از سهم شاغالن با تحصیالت عالی دارای مدرک فوق
   .کارکن استفاده شده است

هت محاسبه شاخص ج گیری شاخص بیکاری و ها برای اندازه  از اطالعات بیکاری استان،همچنین
 استفاده 1383ها به قیمت ثابت سال  تورم از تفاوت نسبی شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی استان

عنوان جانشینی برای سبد حداقل معیشت   متوسط هزینه ناخالص ساالنه خانوار به،سرانجام. شده است
عنوان جانشینی  و هزینه خانوار بهالزم به ذکر است که دو شاخص تورم . خانوار در نظر گرفته شده است

  1.اند برای حداقل دستمزد وارد مدل شده
ها و آمار مورد  داده ،همچنین. دست آمده است هها از سازمان نقشه برداری ایران ب فاصله میان استان

  .نیاز برای سایر متغیرها نیز از مرکز آمار ایران تهیه شده است
  

  برآورد و تحلیل نتایجنتایج. 4
توزیع فضایی دستمزد ) 1( تابلویی در شکل های داده تخمین روش از مدل برآورد بررسی از پیش

  .گیرد مورد ارزیابی قرار می 1386های ایران در سال  واقعی صنعتی در استان
  
  
  

                                                            
 جانبه، صورت سه  حداقل دستمزد در جوامع، در ایران نیز از اسفند ماه هر سال، حداقل دستمزد ملی بهبا توجه به ضرورت تعیین .1

شده از سوی بانک مرکزی  بین نمایندگان کارگران و دولت، زیر نظر شورای عالی کار و با توجه به دو نرخ تورم اعالم
  ).1388مهرگان، (شود  یین میجمهوری اسالمی ایران و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تع
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  1386های ایران در سال   توزیع فضایی دستمزد صنعتی در استان.1شکل 

  
  هزار تومان30 تا 10عنوان ماکزیمم میزان دستمزد،   ه هزار تومان ب30، دستمزد واقعی باالتر از فوقدر شکل 

. شود می هزار تومان جزء دستمزدهای پایین درنظرگرفته 10تر از  جزء متوسط دستمزد و پایین
مرکزی باالترین  چهار استان تهران، اصفهان، خوزستان و شود میمشاهده ) 1( همانطورکه در شکل

رسد باالبودن میزان دستمزد صنعتی واقعی در  نظر می  به. دارا هستند1386میزان دستمزد را در سال 
تر و بیشتر به کاالهای  دلیل وجود بازارهای بزرگتر و دسترسی راحت عنوان پایتخت ایران به تهران به

. باشد الترین میزان دستمزد صنعتی می استان اصفهان دارای با،پس از آن. باشد ای می نهایی و واسطه
 مجاورت دلیل بودن این استان و همچنین به آهن و صنعتی های مطرح مانند ذوب  وجود کارخانهدلیل به

دلیل دسترسی آسان به  های خوزستان به  استان،پس از آن. با تهران این نتیجه دور از ذهن نخواهد بود
  .شود میدستمزد باال محسوب های دارای  منابع و وجود نفت جزء استان

رضوی، فارس، قزوین، کرمان، گیالن و یزد در  شرقی، خراسان های آذربایجان پس از آن، استان
های صنعتی کشور ایران محسوب  ها نیز قطب رده دستمزد متوسط قرار خواهند داشت که این استان

  .های دیگر در رده دستمزد پایین قرار دارند استان. شوند می
 )1382-1386(های ایران با روش اثرات ثابت طی دوره زمانی   برآورد مدل شکاف دستمزد استاننتایج

در این جدول، دو مدل برای بررسی همبستگی میان دو متغیر هزینه . ارائه شده است) 1(در جدول 
  .زندگی و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی مورد آزمون قرار گرفته است

  دستمزد باال

دستمزد متوسط
  دستمزد پایین

 .نتایج تحقیق:مأخذ
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های تابلویی برای   مندرج در این جدول در هر دو مدل منتخب روش داده لیمرFبر اساس آماره 
صورت  الزم است مدل به) 1980( باتوجه به آزمون هاسمن ،همچنین. باشد تخمین مدل مناسب می

  . برآورد شود1(FE)اثرات ثابت 
  

  )1382-1386(نتایج برآورد شکاف دستمزد ایران با روش اثرات ثابت طی دوره زمانی . 1جدول 
  

  برآورد دوم  برآورد نخست
  نام متغیرها

  مقادیر احتمال  ضرایب
(p-value) 

  مقادیر احتمال  ضرایب
(p-value) 

Constant 06095/0-  0000/0  06011/0  0000/0  
lnYrs∆ 31264/0  0000/0  31186/0  0000/0  

)
rsweight1/Dln( 02022/0  0004/0  02001/0  0004/0  

lnprs∆  06991/0-  0000/0  07154/0-  0000/0  
lnBrs∆  03226/0-  40823/0  03343/0-  42345/0  
lnKrs∆  022755/0  0000/0  02704/0  0000/0  
lnHrs∆ 20429/0  0000/0  20914/0  0000/0  
lnUrs∆  02668/0  0000/0  03113/0  0000/0  

lnCPIrs∆  03503/0  01809/0  ----  ----  
lnEXPHrs∆ 02297/0-  14973/0  01321/0  0006/0  

  ----  2175  ----  2175  تعداد مشاهدات
  ----  96/0  ----  96/0  شده ضریب تعیین تعدیل

  0000/0  1883/138  0000/0  201/123  آماره معناداری کل رگرسیون
  0000/0  28773/29  0000/0  52001/28   لیمرFآزمون 

  0000/0  2320/855  0000/0  2183/848  آزمون هاسمن
  .Eviews6افزار  تفاده از نرمنتایج تحقیق با اس: مأخذ  
  

   آمده دست شود، عالمت تمام ضرایب متغیرهای به مشاهده می) 1(طورکه در برآورد نخست جدول همان
ضریب . باشند از مدل جغرافیای جدید اقتصادی مطابق با تئوری بوده و در سطح یک درصد معنادار می

به این ترتیب، مطابق با تئوری تفاوت . آمده است ستد متغیر تفاوت نسبی اندازه بازار، مثبت و معنادار به
ها  دهد و متعاقب آن شکاف دستمزد میان استان های ایران تراکم را افزایش می اندازه بازار میان استان

  .یابند افزایش می

                                                            
1. Hausman Test 
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بر این اساس، .  مثبت و معنادار برآورد شده استاستان فاصله وزنی میان دو معکوسضریب متغیر 
ها  استاننقل بیشتر و تفاوت دستمزد میان  و فاصله وزنی دو استان بیشتر باشد هزینه حمل معکوسهرچه 

 های مورد بررسی از لحاظ آماری ضریب متغیر تفاوت نسبی قیمت مسکن در استان. باالتر خواهد بود
یی دستمزد این نتیجه نیز مطابق با تئوری ساختار فضا. مطابق با تئوری عمل کرده و منفی و معنادار است

عنوان یک نیروی گریز از مرکز   بههای ایران  میان استانقیمت مسکنتفاوت  در این تئوری زیرا ،است
  .دهد را کاهش میهای ایران   میان استاندستمزدشکاف  تراکمعمل کرده و 

البته . دست آمده است ه غیرمعنادار باماوری برخالف انتظار منفی  ضریب متغیر تفاوت نسبی بهره
در توجیه . باشد سازگار می) 1374(زاده  و عظیم) 1386( همچون کازرونی مطالعاتین نتیجه با برخی از ا

های کارگری منسجم و  دلیل ضعف در قوانین کار و عدم وجود اتحادیه نتیجه اخیر الزم به ذکر است به
 کار اری بر دستمزد واقعی نیرویثیر معنادأتواند ت وری نمی دلیل کنترل یا مالکیت دولت بهبود بهره همچنین به
های  فیزیکی استانضریب متغیر تفاوت نسبی موجودی سرمایه . )1386کازرونی و محمدی،( داشته باشد

  موجودی سرمایه تفاوتین ترتیب، با افزایشا  هب. مثبت و معنادار برآورد شده است ایران مطابق انتظار و
 ضریب متغیر .یابد  افزایش میهای ایران  میان استاندستمزد وری، تفاوت از طریق تأثیر بر بهره ها استان

 هرچه تفاوت در ،بنابراین. دست آمده است هدار باتفاوت نسبی سرمایه انسانی مطابق انتظار و مثبت و معن
 نهفته در شاغالن میان سرمایه انسانیها افزایش یابد تفاوت در  شاغالن با تحصیالت عالی میان استان

   .یابد میافزایش  نیز ها  شکاف دستمزد میان استانکار وری نیروی  بهرهءدلیل ارتقا هیابد که ب زایش میها اف استان
های ایران مطابق انتظار، مثبت و معنادار برآورد شده   میان استانبیکاریضریب متغیر تفاوت نسبی 

ها،  کار میان استان داد نیروی تع با افزایش تفاوتکار ین ترتیب، بر اساس مبانی تقاضای نیرویا  هب. است
 های ایران ها کاهش و متعاقباً شکاف دستمزد استان تفاوت اشتغال افزایش، تفاوت بیکاری میان استان

 و  مثبتهای ایران  شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی میان استانضریب تفاوت نسبی .یابد کاهش می
 که تفاوت قیمت کاالهای  به مبانی حداقل دستمزد زمانی با توجه،ین ترتیبا  هب.  برآورد شده استمعنادار

 میان  تفاوت حداقل دستمزدای افزایش بنابراین های ایران افزایش یابد، تفاوت هزینه مصرفی میان استان
برخالف انتظار ضریب هزینه . یابد ها افزایش می ها افزایش متعاقباً شکاف دستمزد میان استان استان

دلیل رابطه خطی میان  رسد این نتیجه به نظر می به. ه غیرمعنادار برآورد شده استخانوار منفی و البت
الزم به ذکر است که در این مطالعه . شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی و هزینه خانوار باشد

جهت پرهیز از همبستگی بین متغیرهای توضیحی برآوردی دیگری بدون استفاده ازشاخص قیمت 
، در برآورد شود میمشاهده ) 1( همانطور که در جدول. مصرفی انجام گرفته استکاالها و خدمات 
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 مطابق انتظار مثبت و های زندگی دوم ضمن تأیید نتایج برآورد نخست ضریب تفاوت نسبی هزینه
های ایران تفاوت  های زندگی میان استان  با افزایش تفاوت هزینه،بنابراین. دست آمده است همعنادار ب
  .یابد  افزایش میهای ایران میان استاندستمزد 

  
  گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه. 5

 استان ایران در چارچوب 30ثر بر شکاف دستمزد صنعتی میان ؤهدف از این پژوهش، بررسی عوامل م
  .باشد می) 1382-1386(های تابلویی طی دوره زمانی  مدل جغرافیای جدید اقتصادی و با استفاده از روش داده

ثر بر ساختار دستمزد خارج از ؤهای این پژوهش استفاده از متغیرهای م ترین نوآوری ی از مهمیک
 در تئوری جغرافیای جدید ثرؤبر عوامل م   عالوههمچنین، در پژوهش حاضر. باشد حیطه بازارکار می

برای .  استثر بر دستمزد در بازارکار نیز مورد بررسی قرارگرفتهؤترین عوامل م مهم  برخی ازاقتصادی
لعه نتایج مطا.   دو مدل برآورد شده استهای توضیحیاین منظور و برای پرهیز از همبستگی بین متغیر

ای مطابق با تئوری و  ثر در جغرافیای جدید اقتصادی نتیجهؤ عوامل محاضر حاکی از آن است که تمام
  .اثر معناداری بر تفاوت دستمزد استانی داشتند

های ایران   بازار در استانج این مطالعه و مطابق با تئوری تفاوت در اندازهایهمچنین، بر اساس نت
افزایش هزینه . یابند ها افزایش می  میان استاندستمزد شکاف دهد و متعاقب آن تراکم را افزایش می

 قیمت فاوتدر مقابل، افزایش ت. گردد شکاف دستمزد میها موجب افزایش  ونقل میان استان حمل
. شود های ایران می  شکاف دستمزد میان استانبل تجارت موجب کاهش تراکم و کاهشرقاکاالهای غی

اند مطابق انتظار  عنوان نماینده بازارکار استفاده شده عالوه بر این، در این پژوهش اثر متغیرهایی که به
دست آمده  هدار بای خالف انتظار و البته غیرمعنا وری نتیجه هر چند در رابطه با بهره. دست آمده است هب

  .باشد توجیه می البته نتیجه اخیر با توجه به دولتی بودن بخش زیادی از صنعت ایران قابل. است
 عنوان به دستمزدها تعیین مزمکانی  است که تصحیحذکر الزم به با عنایت به نتایج این پژوهش

 امری اقتصادی شدر ایجاد و گذاری سرمایه افزایش انسانی، های سرمایه تقویت روش مؤثرترین
ای مشخص شود، دستمزدهای واحدی  اگر دستمزدها بر اساس معیارهای منطقه. رسد می نظر به ضروری

 ارگران برای دریافت دستمزد بیشتردر این شرایط، همانطور که ک. در کشور وجود نخواهد داشت
  . زنند ه مهاجرت میکنند، کارفرمایان نیز برای پرداخت دستمزد کمتر دست ب مهاجرت جغرافیایی می

ای شدن دستمزدها ممکن است به زیان ساختار کنونی صنایع و بازارکار تولید کشور   منطقه،از این رو
ها  متعاقباً اینگونه مهاجرت. شود میکارگران و کارفرمایان   زیرا باعث جابجایی واحدها و مهاجرت،باشد

تعارضات   جرایم و انحرافات اجتماعی،گسترش فزاینده جمعیت نقاط شهری، رشدی همچون ئآثار سو
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تغیرهای های دارای دستمزد نابرابرتر و م شناخت استان ،بنابراین .پی خواهد داشت  دریفرهنگی و ارزش
های اقتصادی خردمندانه در راستای متعادل نمودن توزیع   جهت اعمال سیاستاثرگذار بر سطح نابرابری
بایست توجه روزافزونی در   میایب به نتایج این پژوهشبا عن ،ین منظورا  ه ب.درآمد ضروری است

ثر بر ؤ عوامل م و تمامهای توسعه اقتصادی به منافع ناشی از تراکم و اثرگذاری آن بر دستمزد شود برنامه
و  ارزشیابی و مدیریتی سیستم اصالح کار، قانون اصالح همچنین، .ساختار دستمزد شناسایی شود

  .است ثرؤم دستمزدها پرداخت مزمکانی صحیحت در تواند می سازی خصوصی
  
  
  

  منابع
 کل وری بهره بر سرمایه انسانی و الملل بین خارجی، تجارت مستقیم گذاری سرمایه اثر" ،)1386( آبادی، ابوالفضل شاه

  .99-134 ، صصتابستان و بهار ،7 شماره چهارم، سال ،اقتصادی جستارهای ،"ایران اقتصاد عوامل
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