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  چكيده

اين  كند.بندر به عنوان يك زيرساخت مركزي و حياتي در سيستم حمل و نقل دريايي نقشي مهم و اساسي ايفاء مي

شوند، چندين پرسش پژوهشي را امكان كه منافع بنادر در يك منطقه بزرگتر نسبت به منطقه بندري منتشر مي

بر  حاضر پژوهش ،مرتبط با سنجش آثار سرريز در مناطق همجوار است. از اين رو ،سازد كه پرسش اصليمطرح مي

هاي . دادهگيري نمايداندازهتحليل اقتصادسنجي فضايي با  اثرات سرريز بنادر بر رشد اقتصادي در ايران آن است تا

استان ساحلي را  7ي و ساحل استان غير 23مجموعه  1392تا  1384وهش در بازه زماني مورد استفاده در اين پژ

مورد بررسي عملكرد بنادر تأثير مثبتي بر توليد ي  دهد كه طي دوره نشان ميتحقيق نتايج  دهند.پوشش مي

يك افزايش در ، ديگر اما اثر سرريز در اين دوره منفي بوده است. به عبارت ،هاي ساحلي ايران داشته است استان

  كاهش دهد. ساير مناطق را GDP ،سطح عملكرد بندر در يك ناحيه

  

 هاي ساحلي، اقتصادسنجي فضاييرشد اقتصادي، استان عملكرد بنادر، بنادر،  كليدي: هايواژه

  مقدمه-1
  هاي مهمي براي اقتصاد داخلي و تجارت بنادر دروازه

كه حجم تجارت دريايي جهان در سال  چرا ؛الملل هستندبين
ميليارد تن بوده است كه اين مقدار  10بيش از  2015

سابقه جابجايي و تجارت از طريق دريا در طول تاريخ بشر بي
درصد از  70بيش از همچنين ). 2016آنكتاد، ( بوده است

شود. اين مي  انجامحجم تجارت كااليي دنيا از مسير دريا 
دهد كه دسترسي به نقش قابل مالحظه در تجارت نشان مي

اي براي تحريك تواند زمينهدريا مزيتي بالقوه است كه مي
اقتصاد مناطق ساحلي فراهم نمايد. در همين راستا برخي از 

كه در شرايط برابر، مناطق محصور دهند مطالعات نشان مي
نسبت به  GDPدر خشكي ممكن است از يك شكاف 

 40تواند حدود مناطق بندري رنج ببرند كه اين شكاف مي
 2) و چودري و اردنبيلگ1998( 1درصد باشد(رادلت و ساچز

بنادر به  ،، به طور سنتي. به خاطر نقش حياتي بنادر))2006(

كه  وندشيك موهبت استراتژيك اقتصادي قلمداد ميعنوان 
قادر هستند بازارهاي محلي و جهاني را در جهت فرآيند 

، سياستگذاران كليبه طور  جهاني شدن به هم متصل كنند.
(كه بنادر نيز يكي از را  هاي حمل و نقلغالباً زيرساخت

 مهمترين آنهاست) به عنوان يك عامل كليدي در نظر 

هاي دهد، نابرابريكه پيوستگي قلمرو را افزايش مي ،گيرندمي
دهد و در جهت همگرايي و توسعه اقتصادي را كاهش مي

اقتصادي از چنين باورهايي  هايتئوري .كند عمل مياقتصادي 
خدمات ارائه  ،كنند كهها بيان مياين تئوري ،كندحمايت مي

وري صنعت هاي حمل و نقل بر بهرهشده توسط زيرساخت
براي گذارند، كانال اصلي مي مثبت از طرق مختلف تأثير

هاي حمل و  كاهش در زمان و هزينهوري،  افزايش در بهره
وري پيامدهاي متفاوتي مانند بهره هنقل است، كه در ادام

تر، تخصصي شدن هاي توليد پايينها، هزينهباالتر ديگر نهاده
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دن بازارهاي بيشتر، رشد تجارت، رقابت متمركزتر، بزرگتر ش
اي مرتبط، بهبود تقسيم كار، دسترسي بهتر به كاالهاي واسطه

نيز رخ هاي ناشي از مقياس برداري از صرفهخارجي و بهره
: به عالوه، دسترسي بيشتر و )1989، 3(آشائرخواهد داد

هاي حمل و نقل كمتر در افزايش بازارهاي بالقوه هزينه
- )، كاندكو2006( 4(نيباهر هاي مختلف نقش دارندمكان

به هر حال، در بحث مربوط )). 2011و همكاران( 5ملهورادو
آثار كنند كه ميبيان  محققانبه منافع فعاليت بندري، اكثر 

به نحوي كه  ،شوندبيشتر پراكنده مي بندراقتصادي مثبت 
مناطق مرتبط كه به طور بالقوه از آثار فزاينده ناشي از بنادر 

و  6(براي مثال داكرائت معين نيستندشوند به خوبي منتفع مي
بندر به عنوان يك زيرساخت مركزي و  )).2012همكاران (

حياتي در سيستم حمل و نقل دريايي نقشي مهم و اساسي 
اين امكان كه منافع بنادر در يك منطقه بزرگتر  كند.ايفاء مي

شوند، چندين پرسش نسبت به منطقه بندري منتشر مي
سازد: پرسش اصلي مرتبط با سنجش پژوهشي را مطرح مي

آثار سرريز در مناطق همجوار است. در حقيقت ارزشيابي اين 
هاي هزينهواند يك پايه براي جمعيتي كه از تسرريزها مي

اجتماعي توأم با پيامدهاي خارجي ايجاد شده بوسيله بنادر، 
اند فراهم آورد و به عنوان توجيه اقتصادي براي منتفع شده
هاي جديد مرتبط ر زمينه تأمين مالي زيرساختسئواالت د

با بنادر مورد استفاده قرار گيرد. در همين حال وجود 
سرريزهاي مثبت، اداره بنادر را به موضوعي مورد توجه 

با اين نگرش مناطق غيربندري همجوار تبديل خواهد كرد. 
در پژوهش حاضر سعي خواهد شد تا اثر عملكرد بنادر 

شد اقتصادي مناطق همجوار بنادر (ساير مختلف ايران بر ر
هاي كشور) با استفاده از تحليل رگرسيون فضايي استان
بعد ادبيات موضوع بررسي   در بخش گيري شود.اندازه

گردد. در پايان  خواهد شد و در ادامه روش تحقيق ارائه مي
  نيز نتايج تحقيق مورد مداقه قرار خواهند گرفت. 

  

  پيشينه تحقيق -2
بر نقش حمل و نقل  هاي زياديتأكيد يدر ادبيات اقتصاد    
) معتقد است 1776راستا آدام اسميت ( ايندر  توان يافت.مي

تر (نسبت به به وسيله حمل آبي، يك بازار گسترده"كه: 
زميني) پيش روي  و نقل به حمل منحصرحالت دسترسي 

ه گيرد، بنابراين با اتكا بهاي صنايع قرار ميي گونههمه

  هاي قابل كشتيراني انواع صنايع سواحل دريا و رودخانه
) 2010( 7باتن ."بزرگ شوند و خود را توسعه دهندتوانند مي

كند كه اقتصاددانان كالسيك معتقدند كه حمل و نقل  بيان مي
كند به نحوي كه يك اثر مثبت بر توسعه اقتصادي ايجاد مي

ود حمل و نقل مرتبط توان به بهبافزايش توليد را مستقيماً مي
نقل  توان به مي دانست. در مورد اهميت حمل و نقل همچنين

 كند  بيان ميكه  اشاره نمود) 1923( 8قولي از لرد لوگارد

توان در يك لغت خالصه كرد، ملزومات توسعه آفريقا را مي"
كند كه ) اشاره مي1943( 9ردان -. روزن اشتاين"حمل و نقل

هاي يكي از راههاي حمل و نقل زيرساختگذاري در سرمايه
اصلي تحقق تئوري فشار بزرگ است. به هر حال، شايد 

باشد كه  10قويترين جانبدار نقش مثبت حمل و نقل روستو
آهن معرفي راه"شود كه در بررسي رشد اقتصادي متذكر مي

ي خيز از نظر تاريخي قويترين شاخص منفرد براي مرحله
انسه، كانادا و روسيه رد اياالت متحده، فرباشد. اين در مومي

تر توسط آندرسون و استروم ي كلييك ايده ."قطعي است
ي كنند كه همهبيان شده است كه ادعا مي 11كوئيست

هاي اقتصادي اروپا با تغييرات در گذارهاي بزرگ نظام
زيرساخت حمل و نقل و ارتباطات شروع شده است يا 

اد بر اين است كه حمل و نقلِ تقحداقل همراه بوده است. اع
آورد و اين امكان را براي هزينه جابجايي را پايين مي خوب

تري را آورد كه بازار گستردهها فراهم ميبسياري از فعاليت
برداري شود. هاي بزرگ توليد بهرهپوشش دهند و از مقياس

) معتقد است كه گسترش 1964( 12به طور مشابه، اُون
از طريق خدمات حمل و نقل پيشرفته يك  بازارهاي داخلي

پيش شرط الزم براي توسعه اقتصاد ملي است. بعالوه، اكثر 
كشورهاي توسعه يافته به خاطر يك مجموعه از داليل 

الملل وابسته جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي به تجارت بين
هستند و بهبود اين تجارت يك پيش شرط الزامي رشد است. 

دگاه، در چنين شرايطي ارائه تسهيالت بندري بر مبناي اين دي
تأثير بندر به عنوان يك   تواند به توسعه ياري رساند.كارآ مي

زيرساخت مهم حمل و نقل بر رشد اقتصادي يك منطقه را 
توان از دو بعد مورد بررسي قرار داد. بعد نخست به آثار مي

مختلف بندر بر اقتصاد منطقه طي مراحل مختلف ساخت تا 
پردازد و بعد دوم تعامالت احتمالي بين برداري كامل ميبهره

 نمايد. بندر و اقتصاد منطقه را از يك ديد كالن بررسي مي

هاي حمل و تر از منظر بعد نخست، زيرساختبه طور دقيق
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توانند آثار متفاوتي را برداري مينقل در مراحل مختلف بهره
 ) اين آثار را 2010بر محيط اقتصادي خود بگذارند. باتن (

  كند:به چهار دسته تقسيم مي
شود كه  ي اوليه از درآمدي ناشي مي اثر اوليه:  اثر فزاينده •

همراه با ساخت تسهيالت است و داراي ماهيت تكاثري 
است و اندازه آن كه بستگي به نسبتي از اين درآمد دارد كه 

  شود. توسط اقتصاد محلي جذب مي
يك زيرساخت حمل و نقل عملياتي كه  اثر ثانويه: هنگامي •

شوند و  شود، از طريق كارمنداني كه مستقيماً استخدام مي مي
هايي كه از اين تسهيالت استفاده  همچنين از طريق فعاليت

شود. اين  كنند جريان پولي به اقتصاد محلي تزريق ميمي
  دارند.   اي روي اقتصاد منطقه ها، در ادامه آثار فزايندهدرآمد

الث: اثر فزاينده سوم موردي است كه معموالً توجه اثر ث •
نمايد. اين اثر  زيادي را در اقتصاد توسعه به خود معطوف مي

مربوط به حجمي از فعاليت اقتصادي است كه به خاطر 
شوند و همچنين  به منطقه كشيده مي وجود زيرساخت

در پي است كه به خاطر تزريق  مربوط به آثار موجي پي
شوند. اين آثار اقتصادي  ناحيه ايجاد مي درآمد به اين

  توانند پايدار باشند.  اي مي منطقه
كه اثر فزاينده سوم اغلب مورد تأكيد قرار  اثر پاياني: در حالي •

گيرد، وقتي يك زيرساخت كارآ عمل كند اثرش به  مي
اي منجر به انتقال به سمت باالي تابع  صورت قابل مالحظه

اين مورد ساختار اقتصاد منطقه  شود. اساساً توليد محلي مي
دهد. براي مثال، جزاير واقع در درياي كارايب و  را تغيير مي

مديترانه كه اقتصادشان معموالً از ماهيگيري و كشاورزي 
اند كه است به طور كامل به اقتصاد توريسم تغيير كردهبوده

  اين تغيير نتيجه ساخت يك فرودگاه بزرگ بوده است. 
) نيز آثار 2010( و همكاران 13استا، فراريدر همين ر   

آثار مستقيم، آثار ايجاد و فعاليت يك بندر را در چهار مورد 
خالصه  14غير مستقيم، آثار القايي و آثار تسريع كنندگي

كنند كه اثر مستقيم اشتغال و درآمد آنها بيان مي كنند. مي
اي است كه به طور مستقيم از ساخت و فعاليت  ايجاد شده

گيرد. اثر غير مستقيم اشتغال و درآمد ايجاد  بندر نشأت مي
كنندگان كاال و خدمات است و اثر  شده توسط زنجيره عرضه

القائي اشتغال و درآمد ايجاد شده كه ناشي از خرج 
درآمدهاي كارگراني كه براي ايجاد آثار مستقيم و غير 

ه اشتغال اند. نهايتاً، اثر تسريع كنند مستقيم به كار گرفته شده

و درآمدي است كه با نقش بندر به عنوان هدايت كننده رشد 
هاي جديد  وري و سپس به عنوان يك جذب كننده بنگاه بهره

از منظر بعد دوم، دو ديدگاه متفاوت در  شوند. ايجاد مي
هاي لجستيكي بنادر و رشد  مورد ارتباط بين فعاليت

كه بنادر  اقتصادي محلي وجود دارد. ديدگاه سنتي اين است
كننده توسعه اقتصادي هستند. اين ديدگاه بر اثر  تسريع

بنادر تأكيد دارد. طرفدارن اين ديدگاه بيان  15كشندگي
كنند كه كه يك چرخه سودمند دوطرفه بين بنادر و  مي

). 2011، 16(جانگ اقتصادهاي محلي مرتبط ايجاد شده است
شهرهايي  كنند كه بنادر يك مزيت نسبي براي آنها بيان مي

آورند. مهمترين حمايت  اند فراهم مي كه در آن واقع شده
) ارائه 1996( 17تئوريك از اين ايده در مدل فوجيتا و موري

دهد كه چگونه يك بندر ممكن است  شده است كه نشان مي
رشد درونزا ايجاد كند كه اين رشد از طريق ايجاد يك 

آن  هاي اقتصادي كه اطراف مزيت نسبي براي فعاليت
در  ).2014، 18(بوتاسو و همكاران شود مستقرند حاصل مي

كنند كه  ديدگاه دوم برخي از صاحب نظران بدبين بيان مي
ها  هاي محموله بنادر تنها به تقاضاي انتقال فيزيكي جريان

كنند كه رشد  دهند. اين گروه دوم تصور مي پاسخ مي
ما رابطه در كند، ا اقتصادي براي توسعه بنادر، تقاضا ايجاد مي

). آنها همچنين 2011جهت معكوس برقرار نيست(جانگ، 
كنند كه بنادر در برخي از مراحل تكامل خود  تصور مي

اي يا محلي را سد كنند. در  توانند توسعه اقتصادي منطقه مي
اي  هاي بندري بر توسعه منطقه گذاري اين راستا منافع سرمايه
است. بر  مورد پرسش واقع شده 19و محلي بوسيله گاس

) نرخ رشد ارزش افزوده توليد 1995( 20مبناي پژوهش لور
 1985تا  1975براي شهرهاي بندري و غير بندري در بازه 

اين نرخ  1994تا  1985مشابه بوده است و در بازه زماني 
 21بندري بيشتر بوده است. داكرائتبراي شهرهاي غير

ي برخي از مناطق شامل كند كه برا ) اشاره مي2003(
(توكيو و يوكوهاما) عملكرد بندر نسبت به  اينچئون و كانتو

گيرد و عمده  ها در درجه چندم اهميت قرار مي ديگر فعاليت
افتد و نه بوسيله  جابجايي بارها در درون سرزمين اتفاق مي

دريا. برخي ديگر از محققين يك اثر منفي از عواقب رشد 
هاي محيط زيستي بر توسعه  آاليندهترافيك مانند ازدحام 

بندي ). در جمع2011(جانگ،  22اند محلي مشاهده كرده
توان گفت كه به لحاظ تئوريك تأثير ساخت  ارتباط فوق مي
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يك بندر در يك منطقه مانند ساخت هر زيرساخت ديگري 
به احتمال قوي تأثيرات مثبتي بر اقتصاد منطقه خواهد داشت 

داري از اين زيرساخت، به لحاظ بر اما در مرحله بهره
تئوريك اين امكان وجود دارد كه آثار اوليه تقويت و يا 

در ادامه به بررسي مطالعات و پيشينه تجربي  تضعيف گردد.
  شود. در داخل و خارج پرداخته مي

. ندارد زيادي پيشينه كلي طور به بندر اقتصاد بر مطالعات    
 توان رابطه تجربي بررسي به تنها يك مطالعه كشور داخل در

 پرداخته منطقه اقتصادي متغيرهاي بر بنادر عملكرد و عملياتي
. است نگرفته صورت وسيعي مطالعات نيز خارج در. است

 و بركوز .شد خواهد اشاره مطالعات اين از برخي به ادامه در
 شاخص عنوان به سرانه درآمد انتخاب با) 1999( 23تكبا

 بر بنادر عملكرد هاي شاخص آثار تحليل به اقتصادي توسعه
 از بخشي عنوان به را بنادر خود تحليل در آنها. اند پرداخته آن

 انتخاب با و گيرند مي نظر در نقل و حمل خدمات
 بندر در كه كشتيهايي تعداد بندر، طول همچون هايي شاخص

 اثر بررسي به...  و انبارداري كارگران، تعداد گيرند، مي پهلو
 مطالعه اين نتايج. اند پرداخته تركيه توسعه و رشد بر بنادر

 كه كشتيهايي تعداد و اقتصادي توسعه مثبت ارتباط از حاكي
 اما است بارگيري و تخليه همچنين و گيرند مي پهلو بندر در
 انبارها ظرفيت و بندر طول كارگران، تعداد با ارتباط در

 24كاواكامي و دوي .است نشده يافت معناداري ارتباط
) با استفاده از يك چارچوب خودرگرسيون برداري 2004(
)VAR اقدام به بررسي رابطه عليت گرنجري بين چهار (

متغير توليد ناخالص داخلي، سرمايه خصوصي، هزينه حمل و 
اند. نتايج اين تحقيق نقل و سرمايه بندري در ژاپن نموده

دهد كه سرمايه بندري علت گرنجري سه متغير نشان مي
  گر است. اين محققين با استفاده از نتايج بدست آمده دي

هاي بندري آثار اقتصادي قابل  گيرند كه توسعه سرمايهمي
) 2010( 25فراري و همكاران گذارد.توجهي در ژاپن برجا مي

اي به بررسي اثر عملكرد بنادر در ايتاليا بر اشتغال در مطالعه
دهد كه نشان مياند. نتايج اين تحقيق در اين كشور نموده

كشش اشتغال بخش خدمات نسبت به ترافيك دريايي حدود 
 سهم بررسي به اي مطالعه در) 2011( 26جانگ است. 02/0

 نتايج. پردازد مي كره كشور محلي اقتصاد در بنادر اقتصادي
 و بوسان همانند بندري شهرهاي كه است امر اين از حاكي

 موفق كنون تا مناطق اين اقتصادي فقر رفع در اينچئون
 شود كه سهولت اند. در نتايج اين پژوهش مشاهده مي نبوده

 را بنادر اقتصادي موفقيت بندري خدمات به دسترسي در
 اين از زيادي نفع بنادر محلي اقتصاد و كند نمي تضمين
 در) 2012( 27همكاران و فراري .برد نخواهند خود موقعيت
 با اي منطقه اشتغال بر بنادر فعاليت اثر بررسي به اي مطالعه
 دوره در بندر 116 شامل اروپا غرب در منطقه 560 تحليل
 مبناي بر را خود تجربي تحليل آنها. پردازند مي 2006-2000

 برآوردگر از استفاده با اشتغال معادالت از مجموعه يك
GMM نتايج. اند رسانده انجام به) 1998( بوند و بلوندل 

 توان با مثبتي ارتباط اي منطقه اشتغال كه دهد مي نشان
 معناداري رابطه مسافرين تعداد با اما دارد بنادر عملياتي

 آثار اي مطالعه در نيز) 2012( 28داستو و واي - لونگ. ندارد
 نتايج. اند نموده بررسي را نيوزيلند در تاراناكي بندر اقتصادي

 در مهمي نقش بندر اين كه دهد مي نشان تحقيق اين
 بررسي مورد منطقه اي توسعه و رشد و واردات صادرات،

) به بررسي آثار 2014( 29بوتاسو و همكاران .است داشته
اند. نمونه مورد بررسي در اي پرداختهبنادر بر توسعه منطقه
كشور  13منطقه واقع شده در  621اين پزوهش شامل 

است. روش تحقيق   2009تا  1998اروپايي براي بازه زماني 
ده در اين پژوهش يك چارچوب پنل ديتاي فضايي استفاده ش

گيرد. نتايج بدست است كه آثار ثابت فضايي را نيز در بر مي
توانند آثار دهد كه بنادر ميآمده در اين تحقيق نشان مي

اي داشته باشند. نكته منطقه GDPپوشي بر غيرقابل چشم
دهند بخش جالب اين تحقيق اين است كه نتايج نشان مي

اي كه بندر در آن توجهي از آثار بندر در خارج منطقه قابل
) 1396حسين پور و همكاران ( دهد.قرار گرفته است رخ مي

هاي ايران  بررسي تأثير عملكرد بنادر بر اشتغال در استان به
 1392تا  1384هاي دوره  . براي اين منظور از دادهاند پرداخته

هاي پانل و دو دادهو تحليل رگرسيوني با  استان 30مربوط به 
(مدل اثرات ثابت) و روش  روش حداقل مربعات
نتايج استفاده شده است.  GMM)( گشتاورهاي تعميم يافته

هاي بيكاري اندكي  هاي ساحلي نرخ در استان دهدنشان مي
هاي غير ساحلي است. نتايج تحليل رگرسيوني كمتر از استان

عملكرد غير حاكي از اين است كه طي دوره مورد بررسي 
هاي ساحلي داري بر اشتغال استاننفتي بنادر اثر مثبت و معني

ولي بوده است ايران داشته است اما اين اثر بسيار ناچيز و كم 
هاي عملكرد نفتي بنادر تأثير معني داري بر اشتغال در استان

  ايران نداشته است.
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  هاي تحقيق معرفي مدل و داده-3
بار تصوير جامعي از  ، براي نخستين30انسلين 1988ر سال د  

را در كتاب خود تحت  31هاي اقتصادسنجي فضاييواقعيت
ارائه نمود. » اقتصادسنجي فضايي، روشها و مدلها«عنوان 

تكنيك مطرح شده در اين كتاب در ادامه ارائه روشهاي كمي 
و مقداري براي مطالعات مختلف اقتصادي بود. اين تكنيك 
مدعي بود كه داراي قابليت و كاربرد بهتري نسبت به 

اي و مكاني است و  قهسنجي مرسوم در مطالعات منط اقتصاد
ها و مشاهدات مكاني و  قادر است زماني كه محقق با داده

شناسي و  اي مانند مطالعات بازرگاني، تجاري، جمعيت منطقه
... روبروست جايگزين مدلها و روشهاي اقتصادسنجي 
مرسوم شود. به طوريكه در مطالعات و تحقيقات صورت 

اي  ان علوم منطقهگرفته در چند سال اخير از طرف انديشمند
اين عوامل مورد توجه جدي قرار دارد و عموما بطور مستقيم 

 اند يا غيرمستقيم از روشهاي اقتصادسنجي فضايي بهره برده

اقتصاد سنجي  در جهت رفع ايرادات سنجي فضايي داقتصا.
هاي با ويژگي مكاني با  متعارف در مواردي كه در مورد داده
يي يا ناهمساني فضايي يكي از دو مشكل همبستگي فضا

به  1970رو باشيم، ايجاد شده است. اين رويكرد از دهه  روبه
 ،بعد با كاربرد رو به گسترشي مواجه شده است. در بدو امر

اين روش در مطالعات مقطعي بكار گرفته شد ولي به تدريج 
اي مورد استفاده به نحو قابل مالحظه ،در مطالعات پانل نيز

  شود. ها پرداخته مي مه به بررسي اين مدلدر ادا قرار گرفت.
  ابتدا يك مدل رگرسيوني خطي با آثار معين فضايي را در نظر بگيريد:

)1(			��� = �� + ���	 + 
�� 																																																																																																																																	  
�اشاره به مقاطع با ( iكه  = 1,… نمايانگر  t) دارد و �,

�بعد زمان است با ( = 1,… , يك مشاهده از  ���)، �
,1) يك بردار از (���متغير وابسته است و ( ) از مشاهدات �

,�) يك بردار (	متغيرهاي توضيحي است و ( ) از 1
) جزء خطايي است ��
پارامترهاي ثابت اما مجهول است، (

شود كه به صورت مستقل و مشابه با كه معموالً فرض مي
در برگرفتن  شده است.) توزيع ��ميانگين صفر و واريانس (

ي  ) به پوشش عوامل حذف شده��اثرات خاص هر واحد(
كند كه هر واحد فضايي خاص ثابت در طول زمان كمك مي

كند و نبودن اين آثار ممكن است سبب ايجاد را مشخص مي
نجا كه آاريب در ضرايب برآوردي شود: در حقيقت از 

محيط عمومي متغيرهاي ثابت در طول زمان كه تعيين كننده 
گيري و هر واحد فضايي هستند اغلب به زحمت قابل اندازه

تواند تمام اين متغيرها را  در دسترس هستند، مدل تجربي نمي
توان به منظور پوشش آثار تعاملي  ) را مي1مدل ( كنترل كند.

تر كرد. در حقيقت يك مشاهده  كاملبين واحدهاي مختلف 
بستگي به مربوط به يك مكان مشخص ممكن است 

ها داشته باشد. اين موضوع  مشاهدات مربوط به ديگر مكان
ممكن است به اين سبب باشد كه تصميم گيرندگان يك 
منطقه مشخص از تصميمات اتخاذ شده در ديگر مناطق تأثير 

پذيرند يا ممكن است به اين خاطر باشد كه تصميمات در  مي
وضيحي داري از متغيرهاي ت يك واحد فضايي به نحو معني

در مناطق همجوار تأثير بپذيرد، نهايتاً تصميمات در مناطق 
مختلف ممكن است كه به صورت فضايي همبسته باشند به 

هاي غيرقابل مشاهده كه آثار مشابهي بر  اين دليل كه مشخصه
تواند جمالت  مناطق همجوار دارند. بنابراين اين مسئله مي

  خطا را به صورت فضايي همبسته كند.
) وارد شود، مدل 1گامي كه اين آثار تعاملي در معادله (هن   

  شود:تبديل به معادله زير مي

)2(��� = � ∑ ������� ��� + ���	 + ∑ ������� ����� + �� + ��� 																																																																				  
��� = �∑ ������� ��� + 
��  

�) يك عنصر از يك ماتريس غير منفي (���كه ( × ) با �
هاي فضايي) است كه سازمان  هاي معلوم (وزن از ثابت Wنام 

كند و داراي  اي مشاهده شده را تشريح ميفضايي واحده
عناصر قطري برابر صفر است، چراكه هيچ واحدي را 

توان به عنوان همسايه خودش قلمداد نمود. در ساخت  نمي
بايست اين موضوع را در نظر گرفت  مي Wماتريس وزندهي 

كه آثار تعاملي بين واحدهاي فضايي كه به هم نزديكترند 

كوس فاصله يا ماتريس مجاورت قويتر است: ماتريس مع
معموالً براي اين كار در مطالعات كاربردي مورد استفاده قرار 

گيرند.اولين اثر تعاملي (الف) از طريق در بر گرفتن وقفه  مي
�( متغير وابستهفضايي  ∑ ������� شود ) مدلسازي مي���

  ) با نام ضريب اتورگرسيو فضايي شناخته �كه پارامتر (
هايي كه تنها در بر دارنده اين تعامالت باشند شود. مدلمي

آنسلين و همكاران  شوند.هاي باوقفه فضايي ناميده ميمدل
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كنند كه: مدل باوقفه فضايي نوعاً به عنوان ) بيان مي2006(
يك تصريح رسمي از برآيند تعادلي از يك فرآيند تعاملي 

دار متغير شود كه در ان مقاجتماعي يا فضايي قلمداد مي
وابسته براي يك كارگزار به طور مشترك با كارگزاران 

اثر تعاملي (ب) با در برگرفتن  شود.همجوار تعيين مي
∑متغيرهاي برونزاي با وقفه فضايي ( ������� ����� (

) نشان دهنده يك بردار �پوشش داده شده است. كه (
)� × عبارات  ) از پارامترهاي مجهول ولي ثابت است. اين1

براي كنترل همبستگي احتمالي بين متغير وابسته يك واحد 
فضايي با سطح متغيرهاي توضيحي در واحدهاي همجوار 

گيرد: براي مثال مسير رشد يك منطقه مورد استفاده قرار مي
 ممكن است بستگي به سطح ابتدايي يك متغير خاص

و گذاري، پس انداز و امثال آنها) در خود منطقه (سرمايه
مناطق همجوار داشته باشد. زماني كه هر دو اثر تعاملي (الف) 

شود، در اقتصادسنجي فضايي به اين و (ب) در مدل تعبيه مي
گويند. سومين اثر مي  )SDMها مدل فضايي دوربين (مدل

 در مدل تعبيه شده است با اين فرضتعاملي فضايي (ج) كه 
صورت  ) به���صورت گرفته است كه جمالت خطاي (

) ضريب خودهمبستگي �فضايي خودهمبسته هستند و (
تواند منعكس كننده اثر فضايي است. چنين جمالتي مي

هاي  متغيرهاي خودهمبسته فضايي حذف شده يا اثر شوك
كنند  غير قابل مشاهده كه از يك الگوي فضايي تبعيت مي

باشد. هنگامي كه سه جزء تعاملي فضايي به طور همزمان در 
شوند ادبيات اقتصادسنجي  رگرسيوني تعبيه مي تصريح

شناسد. يك  مي 32ها را با نام مدل مانسكي فضايي اين مدل
مدل كه تنها اثر تعاملي (الف) را در بر بگيرد با نام مدل 

)، هنگامي كه تنها جزء خطا در SARاتورگرسيو فضايي (
بردارنده يك عبارت تعاملي فضايي شامل اثر (ج) باشد اين 

شود، در  ) شناخته ميSEMبا نام مدل خطاي فضايي (  مدل
نهايت هنگامي كه هر دو اثر (الف) و (ج) پوشش داده شوند 

) SACاين مدل با نام مدل خودهمبسته فضايي ناميده (
عليرغم اينكه امكانپذير است كه مدل مانسكي  شود. مي

براورد شود، اين غير ممكن است كه از پارامترهاي براورد 
. نموداثرات تعاملي را به صورت جداگانه شناسايي  متماشده 

كنند كه هزينه ناديده گرفتن  ) بيان مي2009( 33ليسيج و پيس
وابستگي فضايي در متغير وابسته و (يا) در متغيرهاي مستقل 

كند كه  نسبتاً باالست چراكه ادبيات اقتصادسنجي اشاره مي
ي معتبر از يك اگر يك يا تعداد بيشتري از متغيرهاي توضيح

رگرسيون مورد بررسي حذف شوند، ضرايب برآوردي براي 
مانده در رگرسيون اريب و ناسازگارند.  متغيرهاي باقي

بالعكس، ناديده گرفتن وابستگي فضايي در جمالت خطا، 
 شود:  اگر وجود داشته باشد، تنها سبب كاهش كارآيي مي

از ضرايب  به عالوه، مدل فضايي دوربين براوردهاي نااريبي
ها يك مدل كند، حتي اگر فرآيند اصلي توليد دادهارائه مي

نها آ مدل خطاي فضايي باشد. به عالوه، فضايي باوقفه يا
كند  را آشيانه مي SEMمدل  SDMكنند كه مدل تأكيد مي

هاي غيرخطي  توان با تحميل محدوديت را مي SEMچراكه 
)، 2009( 34بر ضرايب بدست آورد. در نتيجه، ليسيج و پيس

در اجزاي  وابستگي فضايي SDMگيرند كه مدل  نتيجه مي
گيرد، اما با يك تصريح متفاوت نسبت به  اخالل را ناديده نمي

  كند. شود آنرا بيان مي نشان داده مي SACآنچه در 
سعي خواهد شد تا يك مدل فضايي دوربين  شپژوه در اين

هاي فضايي متغير وابسته و متغيرهاي  كه در بردارنده وقفه
اي مورد  توضيحي است، تصريح و برآورد شود. تصريح پايه

  استفاده به صورت زير خواهد بود:

 !"�� = � ∑ �������  !"�� + �"���	 + ∑ ������� �"����� + �� + 
�� 																																																		 )3( 		  

) توليد ناخالص داخلي استاني، "! كه در رگرسيون فوق (
) جمله خطا است. البته ��
) كل عملكرد بنادر و (�"�(

يرهايي كه طي دوره مورد بررسي تغييرات توجه شود كه متغ
هاي زيادي ندارند و يا ثابت هستند مانند مشخصه

هاي جغرافيايي، درجه شهر نشيني، دموگرافيك، ويژگي
ها تأثير توانند بر رشد استانموجودي زيرساخت و ... كه مي

) وارد تحليل رگرسيوني خواهند ��داشته باشند از طريق (
اثرات خاص فضايي است. ماتريس وزني  �� در واقع  شد.
W  نيز يك ماتريس نرمال شده بر اساس سطر از معكوس

وقفه فضايي متغير وابسته است.  jو  iمربع فاصله بين ناحيه 

براي بدست آوردن آثار سرريز احتمالي از مناطق همسايه 
شود، به  آنها تواماً تعيين مي GDPتحت اين فرض كه 

هر ناحيه يك  GDPدر واقع  شود. حساب آورده مي
پروكسي مفيد براي آن دسته از عوامل است كه مي تواند به 

هاي ناشي از تجميع كمك كنند، همانند تمركز  صرفه
هاي اقتصادي و اندازه مطلق هر  جغرافيايي نسبي فعاليت

رسد يكي از مهمترين  به نظر مي ،منطقه. عالوه بر اين
،  ناحيه بندري خاص هاي اصلي عملكرد بندر در يك محرك

سطوح فعاليت اقتصادي در نواحي همسايه است (براي مثال 
�"��� = #(∑ ): در نظر نگرفتن وقفه ����(��"! ���
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فضايي ممكن است منجر به تورش حذف يك متغير مهم 
كند. شمول  گردد كه به ضريب متغير عملكرد بندر سرايت مي

آن در مدل با اين ايده عملكرد كلي بندر و وقفه فضايي 
هاي حمل و نقل آثار خارجي  مطرح شده است كه زيرساخت

توانند در مناطق دورتر منتشر شوند و  كند كه مي ايجاد مي
هاي مختلفي تحت تاثير  عملكرد اقتصادي را از طريق مكانيزم

قرار دهد، كه نه تنها به اثر مستقيم آنها بر انباشت سرمايه 
ه به تاثير آنها روي سازمان و ساختار عمومي مربوط است بلك

هاي اقتصادي هم در درون مناطق و هم بين  فضايي فعاليت
اقتصاد  34اي مناطق نيز مربوط است. دليل آن مشخصه شبكه

فضايي است كه اشاره به اين امر دارد كه تغييرات زيربنايي 
تواند عمكلرد مناطقي كه با آن در  در يك ناحيه مشخص مي

را نيز تحت تاثير قرار دهد. متغير با وقفه  تماس هستند
فضايي عملكرد بنادر اثر احتمالي فعاليت بنادر همجوار روي 

آورد (ليسج و  توليد ناخالص داخلي هر ناحيه به حساب مي
). اين مدل تجربي همچنين شامل يك مجموعه 2009, پيس

توان به صورت اثرات  ) است كه مي��آثار خاص فضايي (
ا ثابت با آن برخورد كرد. مدل اثرات تصادفي تصادفي ي
متغيرهاي تصادفي هستند كه به صورت  ��كند كه  فرض مي

مستقل و يكنواخت با ميانگين صفر و واريانس ثابت به 
اند.  صورت مستقل از هم و از متغيرهاي مستقل توزيع شده

��شود تا با در اين پژوهش ترجيح داده مي به صورت ثابت  	
همبسته با متغيرهاي مستقل برخورد شود كه  ماالو احت

هايي كه طي زمان ثابت هستند (يا آهسته تغيير  مشخصه
و هم عملكرد  GDPآورد كه هم  كنند) را به حساب مي مي

  دهد مانند موارد مربوط به  بندر را تحت تاثير قرار مي
 شرايط زيرساختي، گذاري سرمايه جغرافيايي، هايجنبه

 سرمايه كيفيت تحصيلي و موفقيت مانند( اقتصادي- اجتماعي
 عوامل شهرنشيني، درجه شناختي، جمعيت تركيب ،)انساني
 .غيره و اقتصادي فعاليت تركيبِ بخشي تاريخي، و سياسي

ت ثابت حائز اهميت است عالوه بر اين برآورد مدل اثرا
مربوط به داليل  چون حضور بنادر بين نواحي عمدتاً

تواند سطح  جغرافيايي يا تاريخي است كه به نوبه خود مي
GDP  را نيز توضيح دهد: با كنار گذاشتن تمام متغيرهاي

ي برآورد ما بايد اين غير تصادفي  ثابت محذوف رويه-زمان
بودن را كه با وجود بنادر در يك منطقه فراهم آمده را پوشش 

ي  مشخصه معموالَ دهد و از تورش و ناسازگاري كه
برواردگرهاي حداقل مربعات معمولي ادغام شده يا اثرات 
تصادفي است اجتناب كند. به صورت خاص در اين پژوهش 

از برآوردگر حداكثر راستنمايي اثرات ثابت فضايي كه اخيرا 
) پيشنهاد شده است استفاده خواهد 2010(35توسط لي و يو

گرهاي حداكثر راستنمايي اند كه برآورد ها نشان داده شد. آن
)MLاگر  ) پيشنهاد شده در ادبياتN   بزرگ وT  كوچك

فراهم  �σممكن است برآورد ناسازگاري از واريانس  باشد
آورند. آنها يك رويه تصحيح تورش را پيشنهاد دادند كه در 

همانگونه كه ليسيج و پيس  شود. به كاربرده مي برآوردهايشان
ي فضايي متغير وابسته در  تي وقفهاند وق ) بيان نموده2009(

له هست، برآوردهاي پارامترها تفسير متعارف خود را به دمعا
ي فضايي  دهند، چون وقفه عنوان آثار نهايي از دست مي
هاي بازخورد و آثار سرريز  موجب ايجاد يك سري از لوپ

) محاسبه سه اثر 2009بين مناطق مي شود. ليسيج و پيس (
 36) اثر متوسط مستقيم1دهند: ( پيشنهاد مينهايي مختلف را 

 iي  تغيير در عملكرد بندر ناحيهاثر  ،كه در مورد اين مطالعه
گيرد ( به طور متوسط  همان ناحيه را اندازه مي GDPروي 

) چنين اثري مشابه با تفسير متعارف ضريب iدر تمامي ناحيه 
هاي بازخورد بين  رگرسيون است گرچه اين مورد لوپ

تواند  كه مي 37) متوسط اثر كل2گيرد. ( را نيز اندازه مي مناطق
   GDPتغيير كل در  به صورت معادل چنين تعريف شود

ر در عملكرد بندر يك ناحيه يي مناطق ناشي از تغيهمه
) متوسط اثر غير مستقيم (سرريز) كه به سادگي 3خاص (

استراتژي تجربي در اين  تفاوت بين اثر كل و مستقيم است.
) 3تصريح پايه در معادله (تعميم پژوهش بر اساس برآورد 

شامل متغيرهاي اضافي، همانند متغير نيروي  . تعميم آناست
كار، سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني بر اساس آنچه در ادامه 

. عالوه بر اين قدرت نتايج با خواهد بود ذكر شده است
ه صورت فضايي با ماتريس وزني ي متغيرها ب شمول وقفه

ماتريسي كه معموال در مطالعات شود.  متفاوت بررسي مي
شود ماتريس مجاورت است. كه درايه  فضايي استفاده مي

 2هاي آن عكس فاصله بين مناطق است كه البته به توان 
رسيده و نسبت به سطر نرمال شده است. در اين صورت، هر 

تري رو يكديگر  اثر قويچه فاصله دو ناحيه كمتر باشد 
خواهند گذاشت و با بيشتر شدن فاصله اين اثر كمتر 

 GDPگردد. اما از آنجا كه مناطق در ابتداي دوره  مي
بين مناطق به صورت  GDPمتفاوتي دارند، به عبارتي 

 ،ماتريس معكوس فاصله توان يكنواخت توزيع نشده است مي
نامتوازن فعاليت ي توزيع  مناطق براي محاسبه GDPبا 

تا اثر اين توزيع  شود اقتصادي بين مناطق وزن داده مي
بدين ترتيب در اين پژوهش از  يكنواخت ابتدايي لحاظ شود.
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ادبيات رشد مرور  شود. دو ماتريس وزني متفاوت استفاده مي
دهد كه عمده تحقيقات از يك تابع توليد نشان مي اقتصادي

براي تشكيل رگرسيون  داگالس) -ساده (عموماً فرم كاب
كه در ادامه با استفاده از سرمايه انساني گيرند رشد كمك مي

ي  ها ما را بر آن داشت كه رابطه اين بررسيتعميم يافته است. 

ي رشد را  هاي اثبات شدهكننده تا تعيين داده شود) تعميم 3(
 در بر بگيرد. بنابراين تابع توليدي كه براي رسيدن 

  شود، استفاده ميهاي ايران تجربي توليد استانبه رگرسيون 

  به صورت زير خواهد بود:

& = '�(()	*)+ 																																																																																																																																																	 )4(  
سرمايه انساني است. الزم به ذكر است كه افزايش ) مقدار *) حجم سرمايه فيزيكي و (�، ( ) نيروي كار(كه در تابع توليد فوق(

تواند اسباب افزايش توليد را فراهم آورد. با لگاريتم وري نيروي كار ميسرمايه انساني از طريق تأثير بر نيروي كار و افزايش بهره
  افت؛ح يك رگرسيون خطي توليد دست ياي براي تصريتوان به پايهگيري از تابع توليد فوق به راحتي مي

,-	& = ,-	' + 	.,-	� + 	,-	) + 	,-	*																																																																																																				(5)	 
.دست خواهيم يافت 6) به رگرسيون 3است. با ادغام اين معادله و معادله ( GDPهمان ستاده يا  &

,-( !"��) = ./ + .�,-	(���) + .�,-	()��) + .0,-	(*��) + �1���
�

���
 !"�� + �"���	

+1���
�

���
�"����� + �� + 
�� 																																																																																											 )6(  

) شاخص حجم سرمايه ���( نيروي كار، (��()كه در آن
ها است. ساير شاخص سرمايه انساني استان )��*( و فيزيكي

اند. در ادامه متغيرهاي مورد استفاده با نمادها معرفي شده
  جزئيات بررسي خواهند شد.

): متغير توليد در اين پژوهش با استفاده از ��"! ( توليد
آمار توليد ناخالص داخلي هر استان كه توسط مركز آمار 

منتشر شده است جايگزين شده  هاي استاني در سالنامه ايران
توسط مركز آمار ايران به است. البته اطالعات منتشر شده 

قيمت جاري هستند كه محققين با استفاده از شاخص ضمني 
) كه توسط مركز آمار 1390=100( توليد ناخالص داخلي

  اند.گزارش شده است تبديل به مقادير واقعي شده

): عملكرد يك بندر با 	���"�( هاي عملكرد بنادرشاخص
(به ميليون تن)  دهمجموع تناژ بارگيري و تخليه انجام ش

سنجيده شده است. نكته قابل توجه اين است كه هر استان 
بندري داراي بنادر بسيار زيادي است كه ممكن است آمار 
عملكرد تمام آنها منتشر نشود. بنابراين در اين پژوهش از 

(كه  اطالعات مربوط به مجموع عملكرد تمام بنادر يك استان
و دريانوردي جمهوري اسالمي آمار آنها توسط سازمان بنادر 

ايران منتشر شده است) به عنوان شاخص عملكرد بنادر آن 
استان استفاده شده است. بنادري كه در اين پژوهش پوشش 

  باشند.) مي1اند به شرح جدول (داده شده

  بنادر مورد پوشش در تحقيق .1جدول 

  استان هرمزگان
آفتاب، شهيد رجايي، شهيد باهنر، بندر لنگه، بندر تياب، بندر جاسك، بندر سيري، بنادر 

  بندر شهيد حقاني، بندر هرمز، بندر الوان، بندر كيش، بندر قشم، بندر چارك
  بنادر امام خميني، آبادان، خرمشهر، اروندكنار و چوئبده  استان خوزستان
  وشهربندر عسلويه، بندر خارك، بندر ب  استان بوشهر
  آستارا و  بندر انزليبندر   استان گيالن

  بندر اميرآباد، بندر نكاء، بندر فريدون كنار، بندر نوشهر  استان مازندران
  بندر چابهار  استان سيستان و بلوچستان

  

: يكي از متغيرهاي كليدي در )���حجم سرمايه فيزيكي(
توليد اقتصاد، موجودي سرمايه يا حجم هاي سمت تحليل

هايي كه مفهوم سرمايه سرمايه است. اما به دليل پيچيدگي

 توان يافت كه فيزيكي دارد، تقريباً هيچ كشوري را نمي

هاي حجم سرمايه به صورت دقيق توسط منابع آماري داده
اندازه گيري و منتشر شود. در ايران نيز اين موضوع صادق 
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بسته به مقدار اطالعاتي كه در دسترس دارند است و محققين 
كنند تا برآوردي از حجم سرمايه را جايگزين مقدار سعي مي

هاي دقيق دقيق سرمايه در مطالعات خود نمايند. فقدان داده
در مورد حجم سرمايه در مقياس استاني شديدتر است. از 

كنند اين رو محققين معموالً با فروضي نسبتاً سخت سعي مي
اي قابل سنجش براي حجم سرمايه پيدا كنند و در نماينده تا

 هاي توليد و رشد از آن استفاده نمايند. رگرسيون

هاي مختلف يكي از متغيرهايي گذاري دولتي در استانسرمايه
است كه در ايران از آن براي ساختن نماينده حجم سرمايه 

و كنند. براي مثال مطالعات رحماني فيزيكي استفاده مي
) و 1392)، آقايي و همكاران (1386) و (1385اميري(

) هر كدام به طريقي 1392همچنين عزتي و همكاران (
مخارج عمراني دولت در هر استان را مبناي ساختن شاخص 

اند. در گذاري كل و يا حجم سرمايه فيزيكي قرار دادهسرمايه
پژوهش حاضر نيز از مقدار انباشته مخارج عمراني صورت 

ه توسط دولت در هر استان به عنوان شاخص حجم گرفت
سرمايه فيزيكي در رگرسيون توليد استفاده خواهد شد. 

هاي آماري كل كشور كه توسط اطالعات اين متغير از سالنامه
شود جمع آوري شده است. توجه مركزآمار ايران منتشر مي

شود كه اطالعات مربوط به مخارج عمراني دولت با استفاده 
) تبديل 1390=100ص ضمني توليد ناخالص داخلي(از شاخ

هاي متوالي به مقادير واقعي شده است و سپس براي سال
  انباشته شده است.

): مفهوم سرمايه انساني در ادبيات ��*(سرمايه انساني
اقتصادي با مفاهيم تحصيالت و آموزش قرابت بسيار زيادي 

يك متغير غير دارد. سرمايه انساني بر خالف سرمايه فيزيكي 
قابل مشاهده است. اين موضوع سنجش دقيق حجم اين نوع 

سازد. در ادبيات اقتصادي تر نيز مياز سرمايه را مشكل
توان يافت كه از انها در مطالعات متغيرهاي زيادي را مي

تجربي متفاوت به عنوان شاخص سرمايه انساني استفاده شده 

فارغ التحصيالن  است. متغيرهايي چون نرخ باسوادي، نسبت
مقاطع مختلف تحصيلي شامل راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه، 
نسبت كاركنان آموزشي به دانش آموزان و... تنها بخشي از 

هاي مرسوم سنجش سرمايه انساني هستند. در شاخص
شود كه از  ر از نرخ باسوادي استفاده ميپژوهش حاض

  شود. هاي استاني استخراج ميسالنامه
): براي متغير نيروي كار از آمار تعداد افراد ��((كارنيروي 

هاي اين متغير از شاغل در هر استان استفاده شده است. داده
به بعد  1384نتايج طرح آمارگيري نيروي كار كه از سال 

گيرد استخراج شده است. توسط مركز آمار ايران انجام مي
هاي استاني، هالزم به ذكر است كه به علت استفاده از سالنام

ها و همچنين عدم ارائه  محدويت متوازن بودن داده
، 1392ها بعد از سال  هاي استاني براي برخي از استان سالنامه

براي انجام اشد. ب مي 1392تا  1384دور زماني تحقيق از سال 
نوشته  xsmle برنامهافزار استاتا و  برآوردهاي فضايي از نرم

  استفاده شده است. )2013و همكاران ( 38بلوتي
  

  

  نتايج برآوردها-4
اين بخش برآوردهاي تجربي اثر توان عملكرد بندر روي   

با دو ماتريس وزن  تصريحدو توسعه محلي را با برآورد 
نمايد.  بر اساس بحث مطرح ) ارائه مي4از معادله ( متفاوت

 شود كه ميانجام دوربين  - با يك مدل فضاييها شده برآورد
است كه يك ماتريس  Wماتريس وزني الگوي اول بر اساس 

نرمال شده بر اساس سطر از معكوس مربع فاصله بين ناحيه 
i  وj  عالوه بر اين، تصريح اثرات ثابت در نظر گرفته است .

شود چون كه متغيرهاي زمان ثابت محذوف بسياري  مي
اي را تحريك منطقه GDPهستند كه هم فعاليت بندر و هم 

  ) ارائه شده است.2كند. برآورد در جدول ( مي

  (ماتريس مجاورت) Wبا ماتريس وزن  نتايج برآورد .2جدول 

  متغير  بيضر
1475/0  

* )54/3(  TPT 

3862/0  
* )08/3(  Emp 

1154/0  
* )07/5(  K 

6488/0  
)64/0(  HC 

1732/0  
)74/0(  W*GDP 
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3500/0-  
* )42/2-(  W*TPT 

1493/0  
* )40/3(  TPT direct effect 

3501/0-  
*)32/2-(  TPT indirect effect 

2008/0-  
)25/1-(  TPT total effect 

  هستند. Zمقادير درون پرانتز مقادير  آماره 

 95به معناي معناداري در سطح اطمينان  *عالمت 

  
 ،W وزن با ماتريسشود در الگوي  همانگونه كه مشاهده مي

كه تنها اثر همسايگي و مجاورت به عنوان وزن لحاظ 
دارد به  GDPعملكرد بندر اثر مثبت و معناداري بر  شود، مي

عالوه ضرايب متغيرهاي نيروي كار و سرمايه فيزيكي هم 
رود و  همانگونه كه انتظار مي مثبت و معنادار هستند.

كنند افزايش نيروي كار و سرمايه در  هاي رشد بيان مي تئوري
هر منطقه بر رشد اقتصادي اثر مثبت دارد. اما برخالف انتظار 
شاخص سرمايه انساني كه در اين تحقيق نرخ باسوادي 
انتخاب شده است اثرش بر رشد اقتصادي از لحاظ آماري 

 .برگرددتواند به انتخاب شاخص  كه مي معنادار نبوده است
الزم بذكر است به علت محدوديت اطالعات استاني از نرخ 
 باسوادي به عنوان شاخص سرمايه انساني استفاده شده است.

مثبت اما معنادار  )،GDP )W*GDPي فضايي  ضريب وقفه
رسد آثار سر ريز رشد يك منطقه بر ساير  نيست. بنظر مي

نبوده مناطق از لحاظ آماري از اهميت بسزايي برخوردار 
اثر عملكرد بنادر بر اقتصاد مثبت و معنادار بوده است است. 

 ي فضايي عملكرد بندر منفي و معنادار است وقفهاما ضريب 
به عبارتي اثر تعاملي فضايي مهمي وجود دارد، اما اين اثر .

منفي است. براي روشن تر شدن بحث، به بررسي آثار 
دهد  نشان مي 1493/0اثر مستقيم  شود. تفكيكي پرداخته مي

درصدي در سطح عملكرد بندر در يك  10كه يك افزايش 
در آن ناحيه خاص را  GDPناحيه مشخص تمايل دارد 

اما آنچه شايان ذكر است  درصد افزايش دهد. 49/1حدود 
ضريب منفي و معنادار اثر غير مستقيم يا همان سرريز است 

هاست. به  كه حاكي از آثار خارجي منفي بنادر بر ساير استان
درصدي در سطح عملكرد بندر در  10يك افزايش عبارتي 

در ساير مناطق را  GDPيك ناحيه مشخص تمايل دارد 
نين آزمون خود همچ درصد كاهش دهد. 008/2حدود 

حاكي از عدم وجود جمالت اخالل همبستگي فضايي 
ست. نتايج آزمون در در جمالت خطاهمبستگي فضايي 

  جدول زير خالصه شده است.

  آزمون همبستگي فضايي جمالت اخالل .3جدول 

  مقدار احتمال  ضريب  فرضيه صفر

H0: � = 0  2598/0 -  143/0  

يك ماتريس است كه  V ماتريس وزنيالگوي دوم بر اساس 
نرمال شده سطري از معكوس مربع فاصله ضربدر سطح 

GDP  بين ناحيةi  وj گيريم ( را در نظر ميGDP  اندازه
براي كم كردن نگراني از  ،گرفته شده در ابتداي دوره

 39برونزايي احتمالي پيشنهاد شده توسط كورادو و فينگلتون
بدين صورت  Vام ماتريس  ij)) يعني دراية است )2012(

3"! شود:  مشخص مي ∗  . اين ماتريس اين �5/735"! 

امكان را فراهم مي كند تا توزيع غير يكنواخت فعاليت 
ساب آورده شود. نتايج در اين اقتصادي بين نواحي بهتر به ح

نتايج قبل را تاييد  ) ارائه شده است و4در جدول ( مورد
در اين مورد با لحاظ اثر توزيع غير يكنواخت  نمايد. مي

GDP، عملكرد بنادر بر  اثر مستقيمGDP، 1417/0 است، 
درصدي در سطح عملكرد  10دهد يك افزايش  نشان مي كه

در آن ناحيه  GDPبندر در يك ناحيه مشخص تمايل دارد 
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در  آنچه مجدداً درصد افزايش دهد. 42/1خاص را حدود 
شود ضريب منفي  مي راين الگو با ماتريس وزني جديد تكرا

و معنادار اثر غير مستقيم يا همان سرريز است كه حاكي از 
يك  ،هاست. به عبارتي ارجي منفي بنادر بر ساير استانآثار خ

درصدي در سطح عملكرد بندر در يك ناحيه  10افزايش 

 9/3در ساير مناطق را حدود  GDPمشخص تمايل دارد 
همچنين در اين مورد اثر تعاملي فضايي  درصد كاهش دهد.

آزمون  عملكرد بندر همانند مدل قبل منفي اما بزرگتر است.
همبستگي فضايي جمالت اخالل نيز حاكي از عدم خود 

  وجود همبستگي فضايي در جمالت خطاست.
  Vنتايج برآورد با ماتريس وزن  .4جدول 

  متغير  ضريب
1402/0  

* )28/3(  
TPT 

3586/0  
* )86/2(  

Emp 

1406/0  
* )36/8(  

K 

8523/0  
)86/0(  

HC 

6182/0 -  
)14/0 -(  

W*GDP 

11/10 -  
* )61/2 -(  

W*TPT 

1417/0  
* )09/3(  

TPT direct effect 

3915/0 -  
*)44/2 -(  

TPT indirect effect 

2498/0 -  
)44/1 -(  

TPT total effect 

  هستند. Zمقادير درون پرانتز مقادير  آماره 

 95به معناي معناداري در سطح اطمينان  *عالمت 

  
  آزمون همبستگي فضايي جمالت اخالل .5جدول 

  مقدار احتمال  ضريب  فرضيه صفر

H0: � = 0  93/1  672/0  

  گيري نتيجه -5
ي اقتصادي  اين امر به وضوح پذيرفته شده است كه رابطه  

ادبيات  .يابد انتشار ميبنادر به خوبي فراتر از مناطق بندري 
روي آثار مستقم و غير مستقيم اقتصادي بنادر  نيز تئوريك

عنوان و از منظر اقتصاد اين كه با  يمطالعات . امااند تمركز كرده
سنجي فضايي مسئله را مورد مداقه قرار داده باشد بسيار 

باشد. مطالعه درباره انتشار سرريز بنادر در ايران نيز  اندك مي
ه نمودپژوهش حاضر سعي ن انجام نپذيرفته است. لذا تا كنو

را با استفاده از  GDPبر  ايران است تا اثر سريز فعاليت بنادر
 اين اقتصادسنجي پانل فضايي مورد بررسي قرار دهد و به

 بنادر بر عملكرد اقتصاديعملكرد آيا كه  سئوال پاسخ دهد
  دارد؟هاي ساحلي و غير ساحلي كشور اثر مثبت استان

توان به سئوال فوق پاسخ داد.  با بررسي نتايج ارائه شده مي
دهد كه طي دوره نه ساله مورد  نشان مينتايج به دست آمده 

هاي ساحلي  بررسي عملكرد بنادر تأثير مثبتي بر توليد استان
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 هاي غير ساحلي بر استان ايران داشته است اما اثر سرريز
بر رشد  نفيدر اثر معملكرد بنا ،. به عبارتيمنفي است

رسد به طور كلي چنين بنظر ميهاي غير ساحلي دارد.  استان
هاي ادبيات اقتصادي راجع نييب كه نتايج اين پژوهش با پيش

به آثار مستقيم بنادر بر رشد مناطق بندري سازگار است، اما با 
آنچه ادبيات اقتصادي راجع به اثر غيرمستقيم بنادر بر رشد 

اين  كند سازگار نيست. بيني مياي پيشاقتصادي منطقه
تواند به دليل مشاهدات كم اين مطالعه باشد،  ناسازگاري مي

 اي و استاني در كشور نتايج بيشتر مطالعات منطقه كه تقريباً
بايست دليل را  باشند. در غير اين صورت مي از آن ميمتاثر 
ي بنادر يافت كه امكان  هاي مرتبط با اداره سياستدر 
برداري از اين ظرفيت بالقوه و مهم را براي مناطق  هبهر

در ادامه نيز با توجه به نتايج  غيرساحلي فراهم ننموده است.
ي انساني در هر  شود از آنجا كه شاخص سرمايه پيشنهاد مي

شاخص سرمايه انساني مركب ، معنا بوده است دو تصريح بي
ده گردد. ها محاسبه شده و در مدل استفا مناسبي براي استان

با  همچنينها،  در تصريحبا توجه به اثر سرريز منفي همچنين 
موجب  تواند مي توجه به وجود اين ظرفيت بالقوه در بنادر كه

گردد تا مطالعاتي دقيق  رشد مناطق همجوار گردند پيشنهاد مي
و جامع در راستاي يافتن راهكارهايي براي استفاده مناسب از 

  ظرفيت بنادر انجام پذيرد. 
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ABSTRACT 

Ports as an essential and vital infrastructure has important role in the marine transport 

systems. The possibility that port benefits spread to the larger area, often larger than the 

port region, raises different research questions: the main one is related to measuring 

possible spillover effects in the neighboring regions. Therefore, the present study aims to 

measure the ports spillover effects on economic growth in Iran by a spatial econometric 

analysis. The data used in this study cover the 23 non- coastal provinces and 7 coastal 

provinces during the period from 2005 to 2014. The results show that during the studied 

period, the performance of ports has positive effect on the production of coastal provinces 

of Iran, but the effect of spillover is negative. In other words, an increase in the port's 

performance level in one area will reduce the GDP of other areas. 

 

Keywords: Ports, Ports Performance, Coastal Provinces, Spatial Econometrics Analysis, 

Economic Growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


