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چکیده
ادبیات «جغرافیای اقتصااادی جدید» به عنوان نظریهای در مورد ظهور تجمعات بزرگ که بر افزایش بازده به مقیاس و
هزینههای حمل و نقل تکیه دارد ،توساعه یافته اسا  .این مقاله با هدف بررسای چگونگی اثرگذاری صرفههای ناشی از
محلی شادن و همچنین صارفههای ناشای از شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در دوره زمانی
 0311-0317انجام گرفته اسااا  .جامعه آماری تحقیق شاااامل  30اساااتان کشاااور بوده و از دادههای پانل پویا و روش
گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبرای تخمین مدل استفاده شده اس  .برای سنجش صرفههای ناشی از تجمع بنگاهها،
شااص

تمرکز هرفیندال -هیرشامن( )HHIو برای سانجش صارفههای ناشای از شهرنشینی شاص

نخس شهری

انتخاب شاده اس  .نتایج پژوهش حاکی از آن اس که صرفههای شهرنشینی اثر مثب بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و
آشاامیدنی داشاته اسا اما بریت متغیر آن (با بریت  )1/10از نظر آماری معنیدار نشده اس  .در حالی که صرفههای
ناشی از تجمع بنگاهها اثر مثب معنی داری (با بریت  )1/00بر رشد اقتصادی صنایع مذکور دارد و این بدان معناس که
تجمع بنگاهها در نزدیکی یکدیگر به گونهای بوده که توانسته اس برای آنها صرفه ایجاد نماید .نتایج به دس آمده نشان
می دهد که با انتخاب صحیح و ایجاد و توسعه صوشهها در حوزههای صنعتی ،میتواند از طریق افزایش همکاری و مبادله
اطلاعات ،تأثیر چشمگیری بر توسعه اقتصادی آن حوزه داش  .لذا بهکارگیری سیاس های شهرکهای صنعتی و صوشهای
شدن و اجتناب از سیاس های تمرکززدایی بنگاههایی که فعالی مشابه دارند توصیه میگردد.
کلیدواژهها :شاص

تمرکز بنگاهها ،صرفههای شهرنشینی ،صرفههای محلی شدن ،صنایع غذایی و آشامیدنی
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 .0مقدمه

موفقی اقتصااادی یب بنگاه نه تنها به کارایی تکنیکی و اقتصااادی آن بسااتگی دارد ،بلکه مکان اسااتقرار بنگاه نیز
تعیین کننده و مهم اسا  .تصامیمات مکانی بنگاهها بر پایه حداکثر کردن ساود استوار اس و به چند دلیل سود بالقوه
یب بنگاه ،از یب مکان نساب به مکان دیگر متفاوت میباشاد :اول اینکه انتقال نهادهها و محصااولات هزینهبر اس

و

مکانهایی که دارای هزینههای حمل و نقل نسابتا پایینی هساتند ،ساود بیشتری را ایجاد صواهند کرد  .دوم اینکه برصی
نهاادههاا را باه طور کامل نمیتوان حمل کرد بنابراین مکانهایی با نهادههای محلی ارزان ،به وجود آورنده ساااودهایی
باالااتر صواهند بود .ساااوم اینکه برصی بنگاهها از همجواری با دیگر بنگاهها در یب صااانع مشاااابه ساااود میبرند
(صاارفهجوییهای ناشاای از محلی شاادن )0و عدهای از بنگاهها از بودن در یب شااهر متنوو و بزرگ سااود میبرند
(صاارفهجوییهای ناشاای از شااهرنشااینی .)2چهارم اینکه بخش عمومی با دریاف مالیات ،کالاها و صدمات عمومی را
فراهم میآورد و مکانهای برصوردار از یب بخش عمومی نسابتا کارا ،ساودهای بالاتری را تولید صواهد کرد (به شرط
برابری بقیه شااارای ) (مبکین ،0310 ،ص .)18.درمدلهای جغرافیای اقتصاااادی 3جدید ،مجاورت عامل مثبتی برای
بهرهوری و رشااد اقتصااادی اس ا  .مجاورت فضااایی یا تراکم بالای جمعی و فعالی های اقتصااادی در یب محل ،با
افزایش تعااملاات اجتمااعی بین افراد و بنگااهها ،سااابت افزایش سااارریز اطلاعات در میان نیروی کار و تولیدکنندهها
میشاود و عملکرد بازار کار و محصاول را کاراتر میکند (کلاسان 0و نساتمن ،2111 ،1ص .)122.برورت و اهمی
انتخاب مکان برای بنگاه صنعتی تا حدی اس که در ادبیات این حااااوزه به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر موفقی
اقتصادی بنگاه صنعتی به شمار می رود .به این عل که مکان می تواند بر رشد اشتغال بنگاه ،صروج بنگاه از صااانع ،
سااودآوری بنگاه و رقاب پذیری آن تأثیر گذار باشااد (نصاارالهی و صااالحی قهفرصی ،0310 ،ص .)10.در مبانی نظری
جغرافیای اقتصااادی دلایل مختلفی برای تمرکز جغرافیایی بنگاهها ذکر شااده اساا که در ادامه به آن ها پرداصته شااده
اس .
 اسـتفاده مشـترا از تأمی کنندگان نهادهها :با گرد هم آمدن واحدهای تولیدی مشابه ،مقیاس تولید افزایش مییابد.در نتیجه ،تولید برای تولیدکنندگان واسااااااا های در آن محدودهی جغرافیایی مقرون به صاارفه میشااود .در غیر این
صاااورت بنگاه تولیدکنندهی کالا باید نهادههای مصااارفی صود را از مکانی دورتر تهیه کند و افزایش هزینههای حمل و
نقل برای بنگاه منجر به بالا رفتن هزینههای تولید کالا میشااود .این حال به ویژه در شاارای ی که حمل و نقل نهادهها
به دلیل حجیم بودن ،شاکساتنی بودن و ...بسایار هزینهبر باشاد یا در شرای ی که بنگاهها در صورت نزدیکی میتوانند
برای کاهش هزینهها ،نهادهای را به صااورت مشااترک به اسااتخدام بگیرند و از آن در تولید اسااتفاده کنند ،بنگاهها را به
1. Localization Economies
2. Urbanization Economies
3. Economic Geography
4. Klasen
5. Nestmann
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ساوی تجمیع ساااااو میدهد .همچنین تمرکز جغرافیایی بنگاههای مختلف منجر به ایجاد صرفههای ناشی از مقیاس
در تولید نهادههای واسا های مشاترک مانند بانکداری ،بیمه ،سایساتمهای حمل و نقل ،صدمات امنیتی و ...میشوند که
کال بنگااههاا از مزایاای این گوناه صااارفهها بهره میبرند .به هر حال پایین آمدن هزینههای بنگاههای مجاور به دلیل
صاارفهجویی در هزینهی نهادههای مصاارفی ،تولید را از نظر اقتصااادی مقرون بهصاارفه کرده ،باعا افزایش تولید هر
بنگاه و افزایش تعداد بنگاهها میشود (فرهمند و بدری ،0310 ،ص.)000.
 اســتفاده مشــترا از بازار کار :مجاورت فیزیکی بنگاهها ،هزینههای نقل و انتقال کارگران را هم برای کارگران وهم برای کارفرمایان کاهش میدهد .به علاوه بنگاهها از اینکه در آینده به چه درجهای از مهارتهای شاااغلی نیاز دارند،
اطمینان کافی ندارند .در مکانی که تمرکز جغرافیایی بنگاهها وجود دارد ،بنگاهها با کارگران بیشااتر و در نتیجه گوناگونی
در مهارت مواجه هساتند که صود هزینههای جساتجو و دستمزد را برای بنگاه کاهش میدهد .از طرف دیگر احتمال از
دس ا دادن کار برای کارگرانی که در یب گروه از بنگاهها مشااغول به کار هسااتند کمتر از کارگرانی اس ا که در یب
بنگاه دور افتاده مشاغول به کار میشوند .پس کارگران برای کار در یب گروه از بنگاهها حابر به قبول دستمزد کمتری
میشوند که صود منجر بااااه بالارفتن میزان اشتغال و رشد اقتصادی میشود (فرهمند و بدری ،0310 ،ص.)000-001.
یکی از دلایلی که بنگاهها میصواهند در یب مکان قرار گیرند این اسااا که تجمع به بنگاهها اجازه میدهد که از لحاظ
تاأمین نیروی کار متخصااا
متخص

و ماهر در مضااایقه نباشاااند .در واقع تجمع باعا ایجاد یب بازار با ثبات از نیروی کار

میشود (پور عبادالهان کویچ و همتی ،0310 ،ص.)021.

 ســررید دانو و تکنولوژی :زمانی که بنگاههای مشااابه ،مجاور یکدیگر واقع شااوند و موجت تمرکز یب صاانعدر یب من قه گردند ،سااارریزهای دانش و تکنولودی در بین آنها افزایش مییابد .در چنین وباااعیتی ایدههای نوآور
کمتر میتوانناد مخفی بماانناد باه صصاااوص زمانی که کارکنان بنگاههای مختلف ،بتوانند به راحتی با یکدیگر ارتباط
داشااته باشااند ،یب چگالی بالا از فعالی های اقتصااادی تبادل اطلاعات را تسااهیل میکند (هریس 0و اونیدس:2111 ،2
 .)01بنگااههاایی کاه از نظر جغرافیایی به هم میپیوندند ،میتوانند حداکثر جریان اطلاعات و ایدههای نو را صلق کنند.
به عبارت دیگر دانش تولید ،دانش فنی و دانش بازار راح تر تساهیم شاده و ساریعتر به صلاقی های ارزشمند تبدیل
میشاود (پورعبادالهان کویچ و همتی ،0310 ،ص .)021.اساتقرار بنگاهها در نزدیکی یکدیگر منجر به سرریزهای دانش
وآگاهی میشاااود .همچنین منجر به مبادله ساااریعتر مهارت ،ایدهها و نوآوریها بین کارگران آن صااانع

با یکدیگر

میشااوند و به منبع جدیدی از ایدهها و ابداعات تبدیل میشااوند (سااولیوان ،0381 ،ص .)010.تجمیع واحدها باعا
ایجاد صارفهجوییهایی میشاود که نمونهای از پیامدهای صارجی مثب در تولید میباشد ،یعنی هزینهی تولید بنگاه در
اثر افزایش تولید بنگاههای دیگر کاهش مییابد .این سارریزهای مثب سابت صوشهای شدن بنگاهها و همچنین هدای
کنندهی تمرکز وسیعی از اشتغال صواهد شد (مقصودپور ،0311 ،ص.)011 .
1. Harris
2. Ioannides
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 وجود مدایای طبیعی در برخی مناطق :میتوان به مواردی مانند زمین ،شاارای آب و هوایی ،رودصانه (بخصااوصرودصانههای قابل کشااتیرانی) ،نیروی کار غیرقابل تحرک ،جنگل و غیره اشاااره نمود .بر اساااس این موهب ها ،میتوان
درک نمود چرا تمرکز برصی بنگاهها در مناطق صاصای بیشاتر اس  0و یا اینکه چرا برصی بنگاهها در یب من قه تمایل
به تولید کالای کاربر و در من قه دیگر گرایش به تولید کالای سرمایهبر دارند.
 اسـتفاده از صـرفههای شهرنشینی :صارفهجوییهای ناشی از شهرنشینی به مواردی اشاره دارد که افزایش جمعیکل یب ناحیه شااهری میتواند -با کاهش هزینه ساارانه زیرساااص ها و کاهش هزینه ساارانه دسااترساای به بازار برای
تولیدکنندهگان -سبت کاهش کل هزینههای تولیدکنندهها شود (مقصودپور ،0311 ،ص.)011 .
از آن جا که م العهی چگونگی اساتقرار و پراکندگی بنگاههای اقتصادی در بین مناطق مختلف کشور و تأثیرپذیری
آنهاا از جغرافیا بسااایار حاهز اهمی

بوده و میتواند در شاااکلگیری برنامهریزی من قهای و ساااازماندهی فضاااایی

فعالی های اقتصاادی در یب من قه نقش بسازایی داشته باشد ،در سالهای اصیر پژوهشهای متعددی به بررسی نقش
مجاورت فضااایی یا تراکم بالای جمعی و فعالی های اقتصااادی پرداصته اند .هندرساان )2111( 2معتقد اساا که به
دلیل وجود صاارفههای محلی ناشاای از مقیاس ،هنگامی که بنگاهها به صااورت متمرکز تولید نمایند بساایار کاراتر عمل
می نمایند زیرا مجاورت فضاایی یا تراکم بالای فعالی در یب محل سابت میشود که هزینههای حمل و مبادلهی اجزا
در میاان تولیدکنندهها و هزینههای حمل برای شاااهروندان محلی کاهش یابد و آثار صارجی مثب  3قابل توجهی ایجاد
شاود .نتیجه تحقیقات کامپی 0و همکاران ( )2110و جفری 1و همکاران ( )2102نشاان داد صرفههای محلی شدن و
صارفههای شاهرنشاینی بر انتخاب مکان بنگاهها اثر مثب

دارند و نتیجه تحقیق سریدر 1و وان )2101( 7نشان داد که با

افزایش اندازه شاااهر ،احتمال اساااتقرار بنگاهها در آن شاااهر هم افزایش پیدا میکند .همچنین برصی از پژوهشها
تأثیرپذیری بنگاهها از صارفههای محلی و شاهرنشاینی را با درنظر گرفتن سا ح تکنولودی بنگاه بررسی کردهاند که از
آن جمله میتوان به مارساال )2110( 8اشااره نمود که نتیجه تحقیق وی نشان میدهد صرفههای ناشی از شهرنشینی بر
انتخاب مکان بهینه در بنگاههای با ساا ح تکنولودی بالا تأثیر معنیداری داشااتهاند در حالی که انتخاب مکان بهینه در
بنگاههای با سا ح تکنولودی پایین ،بیشاتر تح

 . 0به عنوان مثال به صاطر تمرکز قسم
نف

زیادی از منابع نف

تأثیر صرفههای ناشی از محلی شدن صورت گرفته اس  .الجبوری

1

و گاز کشور در استان های صوزستان و بوشهر ،شاهد هستیم که صنایع مربوط به

و گاز و پتروشیمی در این مناطق تمرکز بیشتری دارند.

2. Henderson
3. Positive Externalities
4. Campi
5. Jofre
6. Sridhar
7. Wan
8. Marsal
9l Al-Jebouri
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و همکاران ( ،)2121زینگلینگ 0و همکاران ( )2121و کاسااتلن 2و همکاران ( )2121نیز در تحقیقات صود نشااان
دادند که تمرکز شاهری تأثیر مثبتی بر بهرهوری و رشاد اقتصادی دارد .در حوزه داصلی نیز پژوهشهایی صورت گرفته
اسا که از آن جمله می توان به دهقان شاابانی ( )0312اشاااره کرد که نشااان داد چگالی جمعی تأثیر مثبتی بر تمرکز
فعالی های صانعتی و رشاد اقتصااادی اسااتانها در ایران دارد .همچنین مقصااودپور ( )0311که نشااان میدهد صاانایع
غذایی و آشاامیدنی ایران تمایل به اساتقرار در نزدیکی نخس شهرها (بزرگترین شهر استان) دارند به طوری که متغیر
نخس ا

شااهری اثر مثب

و معنیداری بر تمرکز جغرافیایی این صاانایع دارد و سااامتی و همکاران ( )0313که نشااان

میدهد صارفههای شاهرنشاینی هم در استانهای صنعتی و هم غیرصنعتی اثر مثب

و معناداری بر بهرهوری نیرویکار

در صاانایع کارصانهای دارد درحالی که صاارفههای محلیشاادن اثر منفی بر بهرهوری نیرویکار دارد .به عبارت دیگر،
تجمع بنگاهها بهگونهای نبوده اس ا

که بتواند برای آنها صاارفه ایجاد نماید  .علاوه بر موارد فو  ،می توان به پیرانی و

مؤیدفر ( )0311اشاره کرد که نشان دادند تجمعهای صنعتی بر رشد اقتصادی استان های ایران مؤثر اس .
توجه به عوامل تأثیرگذار بر رشااد اقتصااادی بنگاههای مسااتقر در مناطق جغرافیایی ،میتواند افق روشاانی از میزان
رشاد مناطق و همچنین توانایی این مناطق برای رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم سازد .با در نظر گرفتن ویژگیهای
جغرافیایی اساتانهای ایران ،ایجاد تجمعهای صانعتی ،شامل انواو صوشهها و شهرکهای صنعتی ،میتواند عامل مهمی
در دساتیابی این اساتانها به توساعه و موتور محرکه رشاد اقتصادی در مناطق ایران باشد که با توسعه آنها ،استفاده از
منابع و امکانات به صاورت تخصاصیتر انجام میشود .انتخاب صحیح ،ایجاد و توسعه صوشهها در حوزههای صنعتی
از طریق افزایش همکاری و مبادله اطلاعات ،تأثیر چشاامگیری بر توسااعه اقتصااادی آن حوزه صواهد داشاا  .یکی از
ویژگیهای معماگونهی اقتصاااد شااهری ،تمرکز بنگاههایی که به تولید کالاهای مشااابه با امکان جانشااینی بالا میپردازند
در یب مکان جغرافیایی اسااا  .زیرا پراکندگی در مناطق مجزا ،رقاب بین بنگاهها را در جذب کارگران کاهش میدهد
و شاااید بنگاه را به مشااتریهای پراکندهاش نزدیبتر نماید و از این نظر انتظار می رود که بنگاه ها تمایلی به تمرکز در
کنار هم نداشااته باشااند .با این حال در موارد متعددی میتوان شاااهد تجمع گروهی از تولیدکنندگان کالاهای مشااابه در
نزدیب همدیگر بود .از آنجایی که یب بنگاه اقتصاادی در جساتجوی مکانی برای فعالی اس که سود وی را حداکثر
کند (یا هزینه را حداقل نماید) ،لذا تمرکز بنگاههایی که به تولید کالاهای مشاااابه با امکان جانشاااینی بالا میپردازند ،در
یب مکان جغرافیایی و همچنین تمایل به اساااتقرار آنها در نزدیکی مراکز پرجمعی شاااهری ،این ساااوال را به ذهن
میرسااااند که آیا مزایای این نوو مکانیابی بنگاهها میتواند بر هزینههای آن غلبه نماید یا صیر؟ برای یافتن پاسااای این
ساوال ،تحقیق حابار با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری صرفههای ناشی از محلی شدن و همچنین صرفههای ناشی
از شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی در استانهای ایران انجام گرفته اس .

1. Xingling
2. Castelán
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 .2متدولوژی
 .0 .2انتخاب و تصریح مدل

در این مقاله به بررسای تأثیر صارفههای ناشای از تجمع بر رشاد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی در استانهای
ایران پرداصته شاده اسا  .مدل مورد اساتفاده در این تحقیق بر اسااس مدلهای رشد درونزا بوده و چارچوب مدل را
تابع تولید کاب داگلاس تشاکیل میدهد .مدل ارایه شاده م ابق تابع تولید ارایه شاده توس بلوم 0و همکاران ()2110
میباشد که میتوان آن را به شکل زیر معرفی نمود
Y=AKα Lβ eηZi

()0
در راب ه فو ( )Yنشاانگر ساتاده (تولید ناصال
از سایر متغیرهای تأثیرگذار بر تولید ناصال

داصلی اس

راب ه ( )0را می توان با ابافه کردن شاص

که در این تحقیق شاص

های تجمع میباشند.

های تجمع به شکل زیر نوش :
�Y=AKα
�Lβ
eγF+δP+τS+ε

()2
در راب ه فو ( )Yنشااانگر سااتاده (تولید ناصال

داصلی) K ،موجودی ساارمایه فیزیکی L،نیروی کار F ،تمرکز
تمرکز جمعی  S ،متغیر مجازی تحریم e ،عدد نپر  ε ،جزء اصلال

جغرافیایی صاانایع غذایی و آشااامیدنی P ،شاااص
مدل و  Aپیشرف

داصلی) K ،موجودی سرمایه فیزیکی L،نیروی کار و  Ziبرداری

فنی اس .

با گرفتن لگاریتم از دو طرف راب ه( )2داریم:
()3

i

yi=µ+αki+βli+γfi+δpi+τsi

در راب هی فو  fi ،li ،ki ،yi ،و  piبه ترتیت نشااانگر لگاریتمهای  Fi، Li ،Ki ،Yiو  Piهسااتند .دادههای مربوط به
متغیرهای مدل از سالنامههای آماری مرکز آمار ایران ،حسابهای من قهای مرکز آمار ایران ،نتایج
طرحهای ساارشااماری مرکز آمار ایران از کارگاههای ص انعتی ده نفر کارکن و بیشااتر اسااتانها و محاساابات محقق
جمعآوری شاده اسا که صلاصاه اطلاعات آماری متغیرها در جدول ( )2آمده اس  .در این تحقیق برای بررسی تأثیر
صارفههای ناشی از تجمع بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی در استانهای ایران ،معادله ( )3مورد برآورد قرار
گرفته اس .

1. Bloom

سال هشتم
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 .2 .2معرفی شاخصهای سنجو صرفههای تجمع و شهرنشینی در مدل
 .0 .2 .2شاخص هریشم – هرفیندال 0برای سنجو میدان تمرکد جغرافیایی بنگاهها

برای ساانجش میزان تمرکز جغرافیایی بنگاهها ،شاااص

های مختلفی وجود دارد که میتوان به شاااص

الیسااون-

گلاسار ،2ناکامورا-پل 3و هریشمن-هرفیندال 0اشاره کرد .الیسون و گلایسر متغیر G=∑𝑖(𝑠𝑖 − 𝑥𝑖 )2را به عنوان معیاری
برای محاسابه تمرکز جغرافیایی پیشانهاد میکنند که در آن  siساهم من قه  iدر اشاتغال صنع مورد بررسی اس

و xi

سهم ناحیه  iدر اشتغال کل مناطق (اشتغال کشور) می باشد (مهرگان و تیموری.)080-081 :0310b ،
شااص

𝑋

ناکامورا و پل به صاورت 𝑗𝑋 =  Sتعریف میشود که  Xارزش افزوده کل کشور در بخش صنع

و Xj

من قه ( jکه در اینجا  jمعرف استان اس ) را نشان می دهد.

ارزش افزوده بخش صنع
در این تحقیق از شااص

هریشامن  -هرفیندال اساتفاده شاده اس  1که این شاص

به صورت زیر تعریف می

شود:
()0

𝑗𝑘𝑥
)2
𝑗𝑋

(

𝑋
( 𝑘 )2

=F

𝑋

در این راب ه  Fتمرکز جغرافیایی بنگاه ها را نشااان میدهد 𝑥𝑘𝑗 .ارزش افزوده صاانع ( kدر این تحقیق صاانایع
غذایی و آشاامیدنی) را در اساتان  jنشاان می دهد 𝑋𝑗 .ارزش افزوده کل صنایع استان  jرا نشان می دهد (به این ترتیت
صاورت کسار ساهم ارزش افزوده صنع  kرا از ارزش افزوده کل صنایع هر استان نشان میدهد) .در مخرج کسر دو
عبارت 𝑘𝑋 و 𝑋 وجود دارد که به ترتیت نشااان دهنده مجموو ارزش افزوده کل صاانایع غذایی و آشااامیدنی کشااور و
ارزش افزوده کل صانایع کشاور می باشاد( به این ترتیت مخرج کسار ساهم صنع

 kرا از کل ارزش افزوده صنایع

کشاور نشاان میدهد) .به این ترتیت متغیر تمرکز صانایع غذایی در مدل به صاورت نساب

سهم ارزش افزوده صنایع

غذایی هر اساتان به ساهم ارزش افزوده صانایع غذایی کشاور تعریف میشاود .مقدار بیشتر این شاص

 .1عل

انتخاب این شاص

نشان دهنده

1. Herfindahl–Hirschman Index
2. Ellison and Glaeser
3. Nakamura and Paul
4. Herfindahl and Hirschman
دسترسی به داده های لازم(ارزش افزوده صنایع استانها به تفکیب زیربخشها) برای محاسبه آن اس  .بمن اینکه

یکی از پرکاربردترین شاص

های سنجش تمرکز نیز می باشد ( به عنوان مثال در مقاله دهقان شبانی( )0312و همچنین مقصودپور ()0311

از آن استفاده شده اس ) .کاربرد شاص

ناکامورا و پل بی شتر در زمانی اس

که تمرکز جغرافیایی کل صنع

تمرکز جغرافیایی زیر بخش ها (مانند زیر بخش صنایع غذایی و آشامیدنی) شاص
هرفیندال در واقع همان شاص

ناکامورا و پل اس

سنجیده شود اما برای سنجش

هریشمن-هرفیندال مناسبتر اس  .شاص

هریشمن-

که بر سهم هر استان از کل صنایع کشور تقسیم می شود و به این ترتیت مقدار شاص

تمرکز برای استان های صنعتی کمتر و برای غیرصنعتی(یا کمتر صنعتی) بیشتر میشود.
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تمرکز بیشاتر اسا  .برای اسااتخراج دادههای مورد نیاز برای محاساابه شاااص
استان ،از آمار حسابهای من قهای ایران ( )0317-0311موجود در سای
 .2 .2 .2نخست

تمرکز صاانایع غذایی و آشااامیدنی هر

مرکز آمار ایران استفاده شده اس .

شهری0

آمارهای جمعیتی در ایران 2حاکی از آن اسا که نر شاهرنشاینی در ایران در سااال های گذشته همواره در حال
افزایش بوده اسا  .به طوری که از  30/1درصاد در سال  0331به  70درصد در سال  0311رسیده اس  .همچنین در
همین دوره ،تعداد شاهرهای 3کشاور از  211نق ه به  0202نق ه افزایش یافته اس  .بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران
درحالی جمعی شاهری کشاور روزبهروز به دلایلی نظیر مهاجرت روستاییان به شهرها به دلیل توسعه صنعتی ،اسکان
و تمرکز عشااایر در شااهرهای نو بنیاد ،تبدیل شاادن تعدادی از نقاط روسااتایی به شااهر و اسااتحال آبادی های اطراف
شاهرهای بزرگ ،افزایش طبیعی جمعی نقاط شاهری و تبدیل نقاط روستایی به نقاط شهری افزایش مییابد که آهنگ
رشاد جمعی در شاهرهای کوچب بسیار اندک بوده و متوس نر رشد جمعی روستایی کشور نیز از  0371به بعد
منفی بوده اس ا  .با مروری بر اسااتانهای مختلف میتوان پی برد که عمده نر رشااد جمعی شااهری متکی بر مراکز
اساتانها یا کلانشاهرها بوده و تمرکز جمعی بیشتر در شهرهای بزرگ در حال وقوو اس  .ادامه این روند باعا شده
اس ا که بخش زیادی از جمعی شااهری کشااورمان در تعداد معدودی کلانشااهر کشااور متمرکز ش اود به طوری که
 21/71میلیون نفر از جمعی کشاور در ساال  ،0311تنها در  8کلانشاهر تهران ،مشااهد ،اصاافهان ،کرج  ،تبریز ،شیراز،
اهواز و قم سااکن بودهاند که در مجموو معادل  31/0درصاد از جمعی شهرنشین کشور و  21درصد از جمعی کل
کشااور می باشااد .اگر چه افزایش جمعی شااهری به عنوان یکی از شاااص

های توسااعه اقتصااادی و اجتماعی و

جمعیتی مورد توجه اسا اما رشاد ساریع جمعی شهری و الگوی استقرار نامتعادل جمعی در شهرها ،نشان از یب
رشاد بیرویه و نامتوازن دارد که سابت ایجاد آسایتهای متعددی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی در شهرها صواهد
شاد که چنین روندی با هدفهای توساعه متوازن اقتصادی و اجتماعی جامعه سازگار نیس  .مرکزی شهری با تمرکز
بسایار بالای جمعی در شااهرهای مرکزی اسااتانها و به ویژه شااهر تهران (به عنوان پایتخ ) از ابعاد مورد بررساای در
فرآیند شاهرنشاینی در ایران اسا  .این مرکزی علاوه بر تمرکز جمعی با تمرکز صدمات ،فرصا های شغلی ،منابع،
سرمایهگذاری و به طور کلی توزیع نابرابر امکانات و منابع نیز همراه بوده اس .
بررساای و م العه آمارهای جمعیتی اسااتان های ایران نشااان می دهد که با وجود افزایش نر شااهرنشااینی ،توزیع
جمعی شاهرنشاین نامتوازن بوده و بخش بزرگی از جمعی شااهری در مراکز اساتان ها متمرکز شاده اسا  .این امر
سابت شاکل گیری پدیده ای شاده اسا که در مبانی اقتصااد شهری نخس شهری گفته می شود .نخس شهری به
1. Urban primacy
 .2آمارهای جمعیتی این تحقیق برگرفته از نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن در سالهای مختلف می باشد که در سای مرکز آمار
ایران به نشانی  www.amar.org.irبه تفکیب استانهای ایران قابل دسترسی میباشد.
 .3منظور از شهر ،هر یب از نقاط جغرافیایی اس

که دارای شهرداری باشد (مرکز آمار ایران.)0311 ،

سال هشتم
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ساهم بزرگترین شاهر من قه (استان) از کل جمعی شهری اشاره دارد و از تقسیم جمعی بزرگترین شهر نظام شهری
هر اساتان به کل جمعی شاهری آن اساتان محاسابه میشاود (مقصودپور ،0311 ،ص .)073.این متغیر برای سنجش
صارفههای شاهرنشاینی استفاده شده اس  .بمن اینکه وجود نخس شهر دسترسی بنگاه به بازار متمرکز نزدیب (در
داصل اساتان) را تساهیل کرده و تمایل بنگاهها به استقرار در نزدیکی این شهرها برای استفاده از این صرفهها را افزایش
میدهد .در جدول( )0متوسا ساهم هر اساتان از ارزش افزوده صانایع غذایی و آشاامیدنی کشور 0و شاص

تمرکز

هریشمن-هرفیندال برای صنایع غذایی و آشامیدنی هر استان در طول دوره تحقیق محاسبه شده اس  .ملاحظه
میشاود که  01/7درصاد از ارزش افزوده صانایع غذایی و آشاامیدنی کشور مربوط به استان تهران اس  .همچنین
بیشترین مقدار شاص

هریشمن  -هرفیندال مربوط به استانهای گلستان و آذربایجان غربی میباشد.

جدول  .0سهم هر استان از ارزش افدوده صنایع غذایی و آشامیدنی کشور و شاخص تمرکد هر استان(متوسط
دوره)
سهم استان از

افدوده صنایع غذایی

تمرکد

کشور (درصد)

HHI

0/11

07

چهارمحالوبختیاری

1/18

1/30

08

همدان

3/01

1/10

کردستان

0/23

0/18

0/11

1/31
1/01

شاخص

ردیف

ارزش افدوده

نام استان

0

البرز

1/02

2

صراسان جنوبی

1/11

3/18

3

صراسان شمالی

1/80

2/13

01

0

گلستان

2/07

03/30

21

سیستانوبلوچستان

1

قزوین

2/10

1/81

20

اصفهان

0/31

1

قم

0/30

0/07

22

صراسان ربوی

7/13

0/01

7

اردبیل

0/21

1/11

23

کرمان

2/21

1/13

8

تهران

01/7

0/11

20

فارس

1/17

1/01

1

هرمزگان

0/11

1/11

21

صوزستان

1/12

1/32

01

یزد

0/27

1/21

21

کرمانشاه

0/88

2/71

00

سمنان

0/00

0/11

27

آذربایجان غربی

0/11

0/11

02

زنجان

0/13

0/28

28

آذربایجان شرقی

7/11

2/01

03

بوشهر

1/13

1/10

21

مازندران

1/01

7/11

00

کهگیلویه و بویراحمد

1/38

1/11

31

گیلان

0/20

1/10

01

ایلام

1/01

2/13

30

مرکزی

2/03

1/07

01

لرستان

0/03

0/11

تمرکد

صنایع غذایی

ردیف

سهم استان از ارزش

شاخص

نام استان

HHI

کشور(درصد)
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 .0این نسب

در واقع شاص

ناکامورا و پل ( )2111اس .
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صلاصه اطلاعات آماری متغیرها در جدول ( )2آمده اس .
جدول .2خلاصه اطلاعات آماری متغیرها
شاخص هیرشم -

شاخص نخست

نیروی

هرفیندال

شهری (درصد)

کار(نفر)

انحراف معیار

3/70

01/3

00711/12

0210117

بیشینه

( 03/30گلستان)

( 18/02قم)

11711

( 0128127صراسان

(تهران)

ربوی)

کمینه

( 1/10بوشهر)

( 01/81مازندران)

( 201ایلام)

(02388ایلام)

( 121101ایلام)

دامنه تغیرات

03/31

80/27

11010

0121101

12771121

میانگین داده ها

3/11

07/1

01018

108181

01308871

متغیر

سرمایه (میلیون ریال)

ارزش افدوده صنایع غذایی
و آشامیدنی (میلیون ریال)

01110371
(13011171تهران)

مأصذ( :یافتههای پژوهش)0011 ،

بیشااترین مقدار شاااص
شااص

تمرکز جغرافیایی صاانایع غذایی با  03/30مربوط به اسااتان گلسااتان و کمترین مقدار این

مربوط به اساتان بوشاهر با  1/10اسا  .شااص

نخسا شاهری نشان میدهد که  18/02درصد جمعی

شهرنشین استان قم در شهر قم ساکن هستند .درحالیکه این رقم در استان مازندران  01/81درصد می باشد.
 .0 .2روش تخمی مدل

با حضااور وقفه متغیر وابسااته () )y(t-1در میان متغیرهای توباایحی ،مدل به صااورت پویا مورد بررساای قرار گرفته
اسا  .در مدل دادههای تلفیقی با متغیر وابساته به صاورت وقفه در طرف راسا  ،برآوردهای  OLSاز سازگاری لازم
برصوردار نیسا  .بر این اسااس روشهای برآورد دو مرحلهای  2SLSیا  GMMقابل استفاده اس  .بر اساس نظر
ماتیاس 0و سااوسااتر )0112( 2برآورد  2SLSبه دلیل انتخاب نادرساا متغیرهای ابزاری ،باامن ایجاد واریانسهای
بزرگ برای باارایت ،عدم معنیداری آماری را نیز در پی دارد .بنابراین ،روش گشااتاور تعمیم یافته ( )GMMتوساا
آرلانو 3و باند 0برای حل این مشااکل پیشاانهاد شااده اساا  .روش گشااتاورهای تعمیمیافته برای به دساا آوردن
سااازگار ،نیازمند تعداد دورههای زمانی زیادی نیساا و در پانلهایی با دوره زمانی کم و مقاطع زیاد مناساات اساا
(آرلانو و باند ،0110 ،ص.)281.

1. Matyas
2. and Sevestre
3. Arellano
4. Bond

سال هشتم
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 .0یافتهها
 .0 .0مانایی متغیرها

گام اول در برآورد الگوی مورد نظر ،بررسای مانایی متغیرها اسا که براساس آزمون لوین-0لین 2و چاو 3و آزمون
فیشار-دیکی فولر تعمیم یافته 0که آزمونهای مربوط به دادههای پانل میباشاند ،صاورت گرفته اس  .با توجه به نتایج
آزمون مانایی متغیرها در جدول ( ،)3ملاحظه میشااود که متغیرهای نیروی کار و ساارمایه در س ا ح مانا هسااتند و بقیه
متغیرها با یب بار تفابلگیری مانا شدهاند.
جدول  .0نتایج آزمون مانایی متغیّرها
آزمون فیشر – دیکی فولر تعمیم یافته

آزمون لوی  ،لی و چو

ردیف

نام متغیر

0

Y

-38/111

2

F

-012/031

1/111

3

L

-1/121

1/111

81/287

0

K

-03/110

1/111

000/131

1/111

1

P

-03/111

1/111

13/381

1/111

درجه مانایی

آماره

احتمال

آماره

احتمال

1/111

033/210

1/111

)I(1

013/011

1/111

)I(1

1/122

)I(0
)I(0
)I(1
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 .2 .0آزمون همانباشتگی دادههای پانلی

در تحلیلهای آزمون همانباشاتگی پانلی ،وجود رواب بلندمدت اقتصاادی آزمون میشوند .ایده اصلی در تجزیه و
تحلیل همانباشاتگی آن اسا که اگر چه بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی نامانا (حاوی روندهای تصادفی) هستند
اما ممکن اسا در بلندمدت ترکیت ص ی این متغیرهااااا ،مانااااا (و بدون روند تصااادفی) باشااند (بهرامی و پهلوانی،
.)208 :0313
در صاورت نامانایی متغیرهای مدل ،اگر بین آنها همانباشاتگی برقرار باشد نتایج حاصل از تخمین مدل قابل اعتماد
صواهد بود .در این مقاله به منظور بررساای آزمون همانباشااتگی در مدل از دو روش پدرونی 1و کاهو 1اسااتفاده شااده
اس ا  .نتایج این آزمونها (با فرباایه ص افر مبنی برعدم همانباشااتگی برای این دو آزمون) در جدول( )0و جدول ()1
نشان داده شده اس .

1. Levin
2. Lin
3. Chu
4. Fisher - ADF
5. Pedroni
6. Kao
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جدول  .0نتایج آزمون همانباشتگی پدرونی
ردیف

PedroniCointegration

آماره

احتمال

0

Panel vStatistic

-0/871

1/111

2

Panel rhoStatistic

0/132

0/111

3

Panel PPStatistic

-1/231

1/111

0

AnelADFStatistic

-0/101

1/111

1

Group rhoStatistic

7/208

0/111

1

Group PPStatistic

-02/112

1/111

7

Group ADFStatistic

-8/101

1/111

مأصذ( :یافتههای پژوهش)0011 ،
جدول  .5نتایج آزمون همانباشتگی کائو با استفاده از آماره ADF
ردیف

آماره

احتمال

نتیجه آزمون

0

2/171

1/108

فربیه صفر مبنی بر عدم همانباشتگی در مدل رد میشود.

مأصذ( :یافتههای پژوهش)0011 ،

بر اساااس نتایج اراهه شااده در جدول( )0و جدول( )1ملاحظه میشااود که همانباشااتگی یا وجود راب ه تعادلی
بلندمدت بین متغیرهای مدل در دو آماره گروه  PPو  ADFو در دو آماره پانل  PPو  ADFمربوط به آزمون پدرونی
و همچنین آماره مربوط به آزمون کاهو در س ا ح یب درصااد پذیرفته میشااود .این نتایج نشااان میدهد که یب ارتباط
قوی بلندمدت میان متغیر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی با متغیرهای توبیحی مدل وجود دارد.
 .0 .0تخمی مدل

در این قسم

به تخمین مدل
yi=µ+yi(t-1) +kki+βli+γfi+δpi+τsiεε i

با اساتفاده از روش  Panel-GMMپرداصته شاده اسا  .به این منظور از نرم افزار  Eviewsاستفاده شده اس که
نتایج تخمین در جدول ( )1مشاهده میشود.
جدول  .0نتایج تخمی مدل()Panel GMM
ردیف

متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معنی داری

0

ارزش افزوده صنایع غذایی با یب دوره وقفه

1/171

1/101

01/072

1/111

2

نیروی کار

1/013

1/011

2/811

1/111

3

سرمایه

1/171

1/120

3/210

1/110

سال هشتم
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ردیف

متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معنی داری

0

تمرکز جغرافیایی

1/001

1/130

00/070

1/111

1

تمرکز شهری

1/100

1/011

0/311

1/012

1

تحریم

1/011

1/121

3/111

1/111

7

آزمون سارگان

8

آزمون صودهمبستگی مرتبه اول (AR )0

Prob AR(0) = 1/111

1

آزمون صودهمبستگی مرتبه دوم (AR )2

Prob AR(2) = 1/171

01

 = 010/321آماره j

 = 1/111س ح معنی داری آماره j

تعداد مشاهدات207 :

*متغیر وابسته رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی می باشد .مأصذ( :یافتههای پژوهش)0011 ،

برای ایجاد اطمینان در صصوص مناست بودن روش  GMMبرای برآورد مدل از دو آزمون استفاده میشود.
 -0آزمون ساارگان که برای اثبات شرط اعتبار تشخی

بیش از حد ،یعنی صح و اعتبار متغیرهای ابزاری به کار

میرود که فربیه صفر این آزمون نشان دهنده متغیرهای ابزاری مناست اس .
 -2آزمون همبسااتگی پسااماندهای مرتبه اول ) AR(1و مرتبه دوم ) AR(2اس ا که این آزمون نیز برای بررساای
اعتبار و صح

متغیرهای ابزاری استفاده می شود.

آرلانو و باند( )0110بیان میکنند که در تخمین  GMMباید جملات اصلال همبسااتگی مرتبه اول ) AR(1داشااته
باشند اما دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم ) AR(2نباشند (دهقان شبانی ،0312 ،ص.)71.
مقادیر آزمون سااارگان و آزمون همبسااتگی پسااماندهای مرتبه اول ) AR(1و مرتبه دوم ) AR(2در جدول ()1
گزارش شاده اسا  .بر اسااس نتایج این آزمونها ،صح اعتبار نتایج مدل آزمون شده بر اساس روش  GMMتأیید
میشود.
 .0بحث

در این مقاله ،اثر صارفههای ناشای از تجمع و شاهرنشاینی بر رشاد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران مورد
م العه و بررسااای قرار گرف  .به این منظور دادههای مورد نیاز  30اساااتان ایران در بازه زمانی ساااال  0311تا 0317
جمعآوری شده و مدل به صورت پانل دیتای پویا و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبرآورد شد.
نتایج حاصاال از تخمین مدل ،نشااان دهنده اثر معنادار صاارفههای ناشاای از تجمع بنگاهها بر رشااد اقتصااادی آنها
اسا  .علام بااریت آن نیز مثب به دسا آمده اسا که با مبانی نظری ساازگار اسا  .در نتیجه ،این فرباایه که
صاارفههای ناشاای از تجمع بنگاهها ،اثر مثب و معناداری بر رشااد اقتصااادی آنها دارد ،رد نمیشااود .بنابراین ،توجه به
مفهوم تجمع و تمرکز فضاایی فعالی های صانعتی به منظور دساتیابی به رشد و ارتقای وبعی اقتصادی در مناطق و
اسااتانهای ایران ،حاهز اهمی اساا و میتواند به عنوان یکی از حوزههای پویا ،برای علل و عوامل رشااد من قهای
مورد توجاه قرار گیرد .آزمون تجربی الگوی پژوهش ،انادازه باااریات شااااص

تمرکز جغرافیایی را به میزان 1/00
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برآورد نموده اسا که نشاان میدهد ده درصاد افزایش در تمرکز بنگاهها میتواند یب افزایش  0/0درصادی در رشد
اقتصاادی آنها را درپی داشاته باشد .م ابق مبانی نظری اقتصاد شهری ،فعالی های اقتصادی مرتب با هم (مانند صنایع
غاذایی و آشاااامیادنی) همواره بر تمرکز در یاب مکان صاص و فعالی در کنار یکدیگر گرایش دارند تا از این طریق
بتوانند به منافع دوسااویهی برآمده از تسااهیم هزینههای صدمات و تسااهیلات دساا یابند .زیرا به دلیل تجمع و تمرکز
بخشااای از صااانایع و مشااااغل در کنار یکدیگر ،انواو دیگری از تولیدات و صدمات نیز ارایه میگردد .بنابراین تجمع
مکانی گروهی از تولیدکنندهها و ارایه دهندههای کالا و صدمات ،موجت میشااود تا آنها از ساارریزهای مثب یکدیگر
بهرهمند شوند که این امر اثر مثبتی بر رشد اقتصادی آن ها دارد.
 متغیر تمرکز شاهری گر چه از نظر آماری در سا ح  1درصد معنیدار نشده اس  ،با این حال م ابق مبانی نظریاثر مثبتی بر رشاااد اقتصاااادی بنگااههاا دارد .مکانهای با تمرکز جمعیتی بالا به دو دلیل برای مکانیابی بنگاهها جذابی
دارند :یکی وجود صارفههای شاهرنشینی اس که م ابق مبانی نظری اثر مثب و معنی داری بر رشد اقتصادی بنگاه ها
دارد و دلیل دوم آن اسا که نخسا شهر اندازه بازار بنگاه را گستردهتر میکند .بریت مثب این متغیر نشان میدهد
که افزایش نخسا شاهری در یب اساتان ،موجت رشاد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی در آن استان صواهد شد
هر چند که این بااریت از نظر آماری معنیدار نشااده اساا  .در گزارش بانب جهانی( )2111م رح شااده که نواحی
نزدیکتر به تراکم اقتصااادی بالا ،دارای درآمد بالاتری هسااتند ،زیرا دسااترساای آسااانتری به منافع رواب متقابل و مبادله
دارند و از ساارریزهای حاصاال از مجاورت به چگالی اقتصااادی شااامل تبادل اطلاعات و انتقال تکنولودی سااریعتر و
راح تر ،دساترسای به بازارهای نیروی کار بزرگ و داشاتن دسترسی راح تر بنگاه ها به مشتری و عربه کنندهگان
کالاها و صدمات ،سود میبرند.
در پژوهشهای پیشاین صاورت گرفته (تا آنجا که مشااهده شد) ،بررسی اثرات صرفه های تجمع و شهرنشینی به
دو صاورت انجام گرفته اسا  .دساته ای از این تحقیقات مانند کامپی و همکاران ( ،)2110مارسال ( ،)2110سریدن و
وان ( )2101و جفری و همکااران ( ،)2102اثر صااارفه هایی تجمع و شاااهرنشاااینی را بر انتخاب مکان فعالی

بنگاه

بررساای نموده اند و دسااتهای دیگر به بررساای اثر این صاارفه ها بر رشااد اقتصااادی من قه (و نه بنگاه) و یا اثر آنها بر
بهرهوری عوامل تولیدی مانند نیروی کار پرداصته اند که می توان به تحقیق دهقان شاابانی ( ،)0312سااامتی و همکاران
( ،)0313پیرانی و مؤیدفر ( ،)0311الجبوری و همکاران ( ،)2121زینگلینگ و همکاران ( )2121و کاسااتلن و همکاران
( )2121اشااره کرد .وجه تمایز تحقیق حابار با ساایر پژوهش های پیشین این اس که در این پژوهش اثر صرفههای
تجمع و شاهرنشاینی بر رشاد اقتصاادی بنگاهها بررسای شاده اسا تا نشان دهد که آیا بنگاه های موجود در صنایع
غذایی و آشااامیدنی ایران توانسااتهاند م ابق مبانی نظری جغرافیای اقتصااادی جدید از صاارفههای ناشاای از تجمع و
شهرنشینی بهرهمند گردند یا صیر.

سال هشتم
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 .5نتیجهگیری

نتایج این پژوهش حاکی از آن اساا که صاارفههای شااهرنشااینی اثر مثب بر رشااد اقتصااادی صاانایع غذایی و
آشاامیدنی داشاته اسا اما باریت متغیر آن از نظر آماری معنادار نشاده اس  .در حالی که صرفههای ناشی از محلی
شادن اثر مثب معنیداری بر رشاد اقتصاادی صانایع مذکور دارد .این بدان معناسا که رشد تراکم شهرها به گونهای
نبوده اسا که بتواند برای بنگاهها صاارفههای ناشاای از شااهرنسااینی که از کاهش هزینه تولید بنگاهها همگام با افزایش
کل تولید شااهر به دلیل بزرگ شاادن شااهرها به وجود میآید ،را ایجاد نماید .اما تجمع بنگاهها در نزدیکی یکدیگر به
گونهای بوده که توانساته اسا برای آنها صارفه ایجاد نماید .براسااس نتایج به دسا آمده ،بکارگیری سایاس های
تمرکزگرایی و اجتناب از سیاس های تمرکز زدایی بنگاههایی که فعالی

مشابه دارند توصیه میگردد.

پژوهش حاباار میتواند آغازی بر م العات در مورد تجمعهای صاانعتی و شااناص اهمی آنها در چارچوب
جغرافیای اقتصاادی جدید باشاد .شاناساایی اثرات صارفههای ناشی از تجمع و شهرنشینی بر یکایب صنایع کشور در
اساتانهای مختلف ،با توجه به ویژگیهای صانایع مختلف و جغرافیای متفاوت مناطق ،میتواند گامی در جه توسعه
صاانایع مختلف در مناطق گوناگون ایران باشااد .لازم به ذکر اس ا به دلیل محدودی در دسااترساای به دادههای مورد
اساتفاده در این پژوهش ،در ساالهای اصیر ،این پژوهش میتواند در صاورت دساترسی سایر پژوهشگران به دادهها با
سااری زمانی گسااتردهتر و همچنین انتخاب شاااص

های جایگزین متفاوت برای متغیرهای الگو ،به ترتیبی که قدرت

توبیح دهندگی الگوی پژوهش را در جریان آزمون تجربی آن افزایش دهد ،مورد آزمون دوباره قرار گیرد.
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