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 چکیده

عاملی براي زیاد شدن  عنوان بهتواند  می گذاري در تحقیق و توسعه افزایش سرمایه
 تأثیر فضایی تحلیل مقاله این اي و رشد نواحی نوآور باشد. هدف وري در تولید منطقه بهره

براي  .است همسایگی مختلف هاي رتبه در اي منطقه رشد بر توسعه و تحقیق هاي هزینه افزایش
استان  31اثر سرریز تحقیق و توسعه و دانش در برآورد این منظور از یک مدل ترکیبی براي 

هاي  ایگی، متغیردهد که در هر سه رتبه همس می ایران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان
تحقیق و توسعه به تولید ناخالص هاي  هلگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی، درصد هزین

ستقیم بر رشد م صورت به ،تحصیل و ساختار جمعیتی يها سال، متوسط يا منطقهداخلی 
خالص این در حالی است که وقفه فضایی متغیر لگاریتم طبیعی نرخ تولید نااي اثر دارند،  منطقه

 هستند. اي مؤثر همعکوس بر رشد منطق صورت بهداخلی و وقفه فضایی متغیر ساختار جمعیتی 
 JEL:,C31, Q4, O39  R11طبقه بندي  

فضایی، تحقیق و توسعه داخلی، رشد اقتصادي منطقه،  اقتصادسنجی کلیدي: هايواژ
 سرریز

  

                                                           
 
 

 09113460342. نویسنده مسئول، شماره تلفن:*
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 مقدمه -1
د خالقیت و زیاد شدن رش سببگذاري در تحقیق و توسعه،  بیشتر شدن سرمایه

 کند میاي را تسهیل  هاي نوآوري بین منطقه شود و رشد شبکه ثبت اختراعات می
اي  منطقه وري بهره تواند بر می نوآوري هاي شبکه ). تقویت1،2010(رودریگز، کرسنزي

بوتازي، (دهد  قرار تأثیر در آن منطقه تحت را تولید نهایت در باشد و گذار اثر
) نتیجه این رویکرد خطی، این است که مسیر 3،2020سانگ کیم، ن،و می 2،2002پري

) و به 5،2012:156و رومر 136: 2018، 4شود (فاجربرگ رشد اقتصادي تسهیل می
(نیکیتا  کند میساخت نواحی نوآور که هدفش دستیابی به توسعه اقتصادي است؛ کمک 

سعه مستلزم تقویت گذاري در تحقیق و تو ). تمرکز بر سرمایه1398:6و همکاران، 
) است. این 6هایی چون دانشگاه و صنعت و دولت (مارپیچ سه گانه تعامالت میان نهاده

) مطرح شد که آن را راهی براي زیاد کردن 1995( 7تعامل اولین بار توسط اتزکوویتز
هاي بسیاري در باب نقش نوآوري و  دانست. بحث وري می بازده درون صنایع و ایجاد بهره

توسعه در سطح ملی وجود دارد، اما تمرکز بر نقش تصمیمات محلی و  تحقیق و
نیازي براي دستیابی به شرایط مساعد در رشد و توسعه اقتصادي  پیش عنوان بهاي  منطقه

مالی و اعطاي تأمین ها،  گذاري ). درصد بازده سرمایه2013، 8حائز اهمیت است (بوکار
توسعه، باز بودن بازار داخلی و هنجارهاي  اعتبارات، سطوح آموزش عالی، رشد تحقیق و

ها و وابستگی دولتی کنترل شده  و حمایت )2018 ،9نپ و اُکرا(فرهنگی و اجتماعی 
شوند. سرریز  گسترش نوآوري محسوب می مؤثر) از عوامل 2020 ،10(هول، پیترز و رامر

(بوتازي  است و علت آن چیزي جز ذات دانش نیست ناپذیر اجتناباین دانش و نوآوري 
و سیستم  )11،2006(ساکسینیان هاي نوآوري با اکوسیستم مفهوم ). این2002 و پري،

 ) نیز مطابقت دارد.12،2001(کوکهاي  هنوآوري منطق
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هاي تحقیق و توسعه بر رشد  هدف این مقاله تحلیل فضایی اثر سرریز هزینه
 ی ادبیات تحقیق،مدلی با بررس رو نیااز  مختلف همسایگی است.هاي  هاي در رتب منطقه

فضایی اثر سرریز تحقیق و توسعه و  اقتصادسنجی و بعد به کمکشده  استخراج
هاي مختلف جغرافیایی مورد بررسی  اي در رتبه گسترش دانش و نوآوري بر رشد منطقه

 قرار گرفته است.
 

 پیشینه تحقیق -2
امل مثبت اي دانش را یک ع )، در مطالعه2020( 1مارتینز، ماسترانگلو و سوریانو

ان و دریافت بازخوردها گذار هدانند. تبادالت نظرات میان سرمای بر محیط بیرونی می مؤثر
؛ که این کند می توسط کارآفرینان را بیشتر امکان ارتقاء خدمات ،از جامعه مصرف کننده

سرمایه و گسترش رفاه تأمین هاي  خود عاملی براي گسترش نوآوري و تقویت پروژه
 رریز دانش در مناطق مجاور خواهد شد.جامعه هدف و س

از  هعمد طوربهدارند که تعامل اقتصادي  تأکید)، نیز 2020( 2ژانگ و همکاران
 است. مؤثرشود و تقویت این عامل بر رشد اقتصادي بلندمدت  می سرریز دانش ناشی

 و بیان کند می تأییدنتایج باال را  ،)1990( )، با تمرکز بر مدل رومر2019( 3پارك
 هاي و تعامالت اقتصادي کاراتر عامل اي بیشتر دارد که؛ تولید محصوالت واسطه می

 فرآیند تحقیق و توسعه و رشد اقتصادي هستند. کننده تسهیل
ی بر رشد الملل بیناثر سرریز فناوري "عنوان  با)، در پژوهشی 2020( 4فان لیو و فی
 را بر رشد اقتصادي بهها  سرریز در تالش هستند تا اثرات این، "چیناي  هاقتصادي منطق

ند تا نرخ رشد اقتصادي را به اهتالش کرد کمک یک مدل سنجی نشان دهند. آنها
متغیر کنترل،  عنوان بهی، توان دوم سطح سرریز فناوري الملل بینسطوح سرریز فناوري 

واقعی و فاکتور ظرفیت جذب مرتبط کنند. نتایج  سرانه داخلی ناخالص تولید متغیر
 دارد. تأکیدنیز بر اثر سرریز فناوري بر رشد اقتصادي  هاقیق آنتح

 اقتصادي رشد سبب که توسعه و تحقیق معتقد است اگر ،)2020( 5زایسمر
 منفی حتی و ممکن است کم رشد نرخ باشد، زا برون فنی تغییر از پذیرتر آسیب شود، می
 .شود
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ت آمده از تحقیق و دس اي به رشد منطقه ،)2018( 1اوکسلی و کان مک اسمیت،
رویکرد خنثی شدن مقیاس  .کنند می توسعه را با مفهوم اثر خنثی شدن مقیاس تحلیل

اي  هاي اقتصادي و رشد فقط توسط مکانیسم منطقه بدان معناست که مکان فعالیت
 د.شو اي می جاد اختالفات بین منطقهای سببکه این رویکرد  اي هگون تعریف خواهد شد؛ به
تا به کمک یک مدل سنجی با  اند ه)، در پژوهشی تالش کرد2002( بوتازي و پري

اي به تحلیل اثر گسترش تحقیق و توسعه و رابطه آن با فاصله  محاسبه نرخ رشد منطقه
ایجاد شده در هاي  هبه میانگین سهم اید iدر منطقه بپردازند. در این حالت نوآوري 

اي  ها بر رشد منطقه نیز، بر اثر سرریز تلف بستگی دارد. نتایج تحقیق آنهامخهاي  هفاصل
 دارد. تأکید

تا با بررسی زمان و مکان یک  کنند )، تالش می2002( 2اَکس، انسلین و وارگا
 اي را توضیح دهند. دالیل رشد منطقه نوآورانه فناوري، هاي فعالیت اقتصادي و پیشرفت

 
 چارچوب نظري -3

اقتصاد دانش بنیان از مفاهیمی  تحقیق و توسعه براي ساخت هاي تقویت پتانسیل
است که امروزه براي دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار اقتصادي به شدت مورد توجه 

 تغییرات اقتصادي، هاي فعالیت ). رونق3،2018(جابلونسکی و فدریکو قرار گرفته است
و  1996 ،4فلدمن و آدریتچ(وابسته هستند  ساختارهاي دانش به نوآوري و تکنولوژي
ی بسیاري از نتایج تحقیقات انجام شده در این حوزه، بر نقش از سوی ).1988، 5لوکاس

؛ 1986 رومر،دارند ( تأکیدها براي ایجاد رشد اقتصادي  مثبت سرریز دانش بنگاه
با عنوان  )، در مقاله خود1986رومر (). 7،1991گروسمن و هلپمن و 6،1991کروگمن

یک  عنوان بهکه در آن دانش  کند میلی را طراحی مد ،"بازده فزاینده و رشد بلندمدت"
 8جونز چنین هم .کند میاي را ایجاد  وري فزاینده شود و بهره داده وارد فرآیند تولید می

)، تغییر در ذخایر دانش را به 1990رومر (تا با استفاده از مدل  کند می )، تالش1995(
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 صورت بهییر در ذخایر دانش را اي مرتبط سازد. لذا تغ بر نوآوري منطقه مؤثرعوامل 
 .کند می ) تعریف1فرمول شماره (

)1(  

تعداد ثبت اختراعات جدید اعطا شده  یا i در منطقهتغییر در ذخایر دانش  ،
 iکه نوآوري در منطقه  کند میبیان  ،)1ل (دهد. فرمو می نشانمحققان در آن منطقه را 

هاي  داگالس به منابع تحقیق و توسعه در همان منطقه و ایده -یک تابع کاب صورت به
عوامل مشترك  تمامیاثر  Bموجود براي منطقه در ابتداي دوره بستگی دارد. مقدار 

شش نوآوري در ک نیز  مقدار  چنین همدهد.  بر نوآوري در مناطق را نشان می مؤثر
 .کند می يگیر همنابع تحقیق و توسعه را انداز

نوآوري و رشد در اقتصاد "در کتاب خود با عنوان  ،گروسمن و هلپمن سوییاز 
اي به  ایجاد ستانده سببگذاري در تحقیق و توسعه  کنند که سرمایه بیان می ،"جهانی

 هاي ویژگیکه با داشتن یک فرم خاص از دانش است  ،شود. تکنولوژي نام تکنولوژي می
گروسمن و است ( مؤثریک کاالي عمومی بر رشد اقتصادي  عنوان بهمنحصر به فرد 

و هلپمن ثابت و بازار  ). بازده نسبت به مقیاس در مدل گروسمن36: 1991هلپمن، 
مدل داراي سه بخش اصلی است. یک بخش جریان  چنین همرقابتی فرض شده است. 

شود. در این  نهاده وارد چرخه تولید می عنوان بهوي کار تحقیقی است که توسط نیر
اي است که  دوم، کاالي واسطه بخش .)γ( خواهد بودحالت نرخ نوآوري مثبت 
 شود. می توسط تابع تولید زیر ساخته

)2(  
اي،  تولید کاالي واسطه دهنده نشانبه ترتیب  ،D ،X ) مقادیر2( در فرمول
ي برابر است ور بهرهي هستند. نرخ رشد ور بهرهار در این بخش و شاخص مقدار نیروي ک

 با:
)3(  

هاي تحقیق و  این یعنی که فعالیت ،)μمقدار پارامتر تخصص مثبت است (
اي را  وري تولید کاالهاي واسطه شوند، بهره زیاد شدن نرخ نوآوري می سببتوسعه که 
 گیرد: می ) مورد محاسبه قرار4ام بخش سوم به کمک فرمول (بخشند. سرانج بهبود می

)4(  
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. باشد میي است؛ که مثبت ور بهرهیک پارامتر ثابت از  دهنده نشان مقدار 
کل، شاخص ورودي کاالي ، ذخیره سرمایه دهنده نشانبه ترتیب  و K ،Dمقادیر 
این  اي و مقدار نیروي شاغل در این بخش است. در مجموع بیشتر مطالعات در واسطه
 ) به نمایش درآمده است:1شوند؛ که در شکل ( می به سه دسته کلی تقسیم حوزه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1399پژوهش، هاي  همنبع: یافت
 . خالصه موضوعی مطالعات1شکل 

 
مطالعات کمی وجود دارند که هر سه موضوع مطرح  کهاما نکته مهم این است 

)، با استفاده 2007) را در قالب یک مدل بررسی کرده باشند. رودریگز (1شده در شکل (
اي  گیري رشد اقتصادي منطقه هاي گروسمن، هلپمن و رومر، مدلی را براي اندازه از مدل

گروسمن و چون  هم ،با ترکیب سه موضوع اصلی مطرح شده ارائه کرده است. رودریگز
هلپمن، چارچوب بنیادین مدل خود را براساس سه شاخص اصلی بنیان نهاده است. 

هاي نوآورانه داخلی، عوامل اجتماعی و سرریز  هاي این مدل شامل تالش شاخص
 اي هستند. منطقه

)5( 
1
T

Ln
Yi,t

Yi,t-T
=α+β1Ln  Yi,t-T +β2RDi,t-T+ β3SocFilteri,t-T 

 

لگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی  مقدار ،)5در فرمول ( 
 دهنده نشان Tو مقدار   ]  [t-T, tدوره تحلیل ر دو حد از د iاي سرانه در منطقه  منطقه

برابر  . مقدارباشد میثابت   αمقدار چنین همول دوره تحلیل است. ط
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ر ابتداي دوره است. مقدار د i اي براي منطقه لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه منطقه
در دوره  iمنطقه درصدي از تولید ناخالص داخلی در  صورت به R&Dهزینه در   

 به هایی مدل چنین در توسعه و تحقیقهاي  ههزین ورود در اصل .باشد می )t-T(زمانی 
 جذب براي عاملی i منطقه در توسعه و تحقیق در گذاري سرمایه که است آن دلیل

 سطح به شدت به فعلی دانش یسوی از و شد خواهد منطقه همان در توسعه و تحقیق
 ، ).1990 ،1لوینتال کوهن،دارد ( بستگی قبلی فناوري تحوالت و دانش

 در اجتماعی هاي . متغیرباشد می iاقتصادي منطقه  -اي براي شرایط اجتماعی نماینده
 ساختار و انسانی نیروي مولد اشتغال آموزشی، دستاوردهاي کلی، دسته سه قالب

 جمعیت از درصدي آموزشی به کمک دستاوردهاي متغیر. اند هشد بندي طبقه جمعیتی
شود. حتی در تعدادي از تحقیقات  می فیتعر هستند؛ عالی آموزش تتحصیال داراي که

عاملی  عنوان بهیابی این جمعیت تحصیل کرده نیز  نشان داده شده است که مسئله مکان
هاي نوآوري  براي ایجاد پایگاه دانش محلی و تضمین فرآیند تحقیق و توسعه در سیستم

و کولیمپیریس،  2015 ،3ندوس و الی(پولو یوا، اباشد  میداراي اهمیت  2اي منطقه
). غلظت مکانی این سرمایه انسانی جذابیت را براي ورود 2015 ،4کاالیزاندوناك

 ،5آهارسون، بوم و فلدمنکند ( می هاي خصوصی به فرآیند تحقیق و توسعه فراهم بخش
 هشد استفاده سال 24 تا 15 سنین ). براي ساختار جمعیتی نیز از ذخیره افراد با2004
هاي مهم محلی  ساخت یکی از زیر کهورود این متغیر به مدل به این دلیل است  .است

 دو پروکسی لذا این ،)2019 ،6چیناست (براي ایجاد محیط نوآورانه، ساختار جمعیتی 
وارد مدل  اي منطقه رشد براي پتانسیلی و انسانی منابع در ساز جریان ذخیره عنوان به
اي (براي  اي براي سرریز منطقه نماینده ، ).2007 رودریگز،( اند هشد

اي  اندازه ، مقدار چنین هماست. دسترسی به منابع خارج از مرزها) 
 دهنده نشان ،. مقدار باشد میبراي متغیر اجتماعی براي مناطق مجاور 

تحقیق و اي  هگذاري منطق اور است. سرمایهتولید ناخالص داخلی سرانه براي مناطق مج
اي  هاي نوآورانه محلی بلکه از سرریز نوآوري بین منطقه توسعه نه تنها به کمک تالش

پذیرد. شاخص دسترسی به سطوح دانش و تحقیق و توسعه بین مناطق به  می تأثیرنیز 
 آید: ) به دست می6کمک فرمول (

                                                           
1. Cohen & Levithal 
2. Regional Innovation System 
3. Polonyava, Ondos & Ely 
4. Kalaympirise & Kalaitzando 
5. Aharson, Baum & Feldman 
6. Chin 
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)6(  
هاي تحقیق  ، فعالیتiدسترسی به منطقه  دهنده نشانبه ترتیب  ،و ،مقادیر 

 .باشد می iاز منطقه  jهاي عمومی رسیدن به منطقه  و هزینه jدر منطقه اي  و توسعه

)7(  

دارد؛   سفر بستگی به فاصله میان دو منطقههاي  ه)، هزین7( اساس فرمولبر
چهره به  هاي چون فرض اساسی این است که براي انتقال دانش و نوآوري نیازمند تماس

عامل مهم در  عنوان بهتعامالت چهره به چهره  ).2007 چهره هستیم (رودریگز،
 را تسهیلاي  هکه رشد و توسعه منطق ،نیز مطرح استاي  هنوآوري منطق هاي نظام
) 1986( بر اساس ایده اصلی رومر )6فرمول (ایده اصلی ). 1،2015(استام کند می

هاي  هتحقیق و توسعه تابعی از هزین هاي که فعالیت کند میطراحی شده است. او بیان 
 .باشد میتحقیق و توسعه در آن منطقه 

)8(  
هاي  دهد که هزینه ر مجموع بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نشان مید 

 شوند. می اي محسوب عواملی مهم براي رشد منطقه تحقیق و توسعه و سرریز دانش
 

 ها روشمواد و  -4
 هاي استان دراي  هتا اثر سرریز دانش بر رشد منطق این پژوهش در تالش است

) ارائه شده است، مورد بررسی 2007( گزیرودرسط ) که تو5ایران را به کمک فرمول (
هاي تحقیق، باید ارتباطات فضایی نیز  مند بودن داده قرار دهد. لذا با توجه به مکان

 رد مدل شود.وا Wت ماتریس مجاور صورت به
 Geary 's indexو Moran-Iاز آزمون در ابتدا باید  فضایی سرریز وجود بررسی براي

، 2(گاتان، جیون دشو می زیر محاسبه صورت بهران و گري سی استفاده شود. شاخص مو
2010 :183.( 

                                                           
1. Stam 
2. Gaetan & Guyon 
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)9(  
باشند، مقدار  و  جایی که 

 ) به دست خواهد آمد:10فرمول ( صورت بهماره موران آ

)10(  
 گیرد: می ) مورد محاسبه قرار11فرمول ( صورت بهمقدار آماره گري سی نیز  

)11(  
 فضایی ناهمسانی و مشاهدات میان وابستگی مسئله با مکانی هاي داده در سوییاز  
شود. بر طبق قضیه  می مارکف -نقض قضیه گاس سبباین مسئله . هستیم مواجه
بطه هاي تکراري ثابت هستند و یک را هاي توضیحی در نمونه متغیر ،مارکف -گاس

با  صورت این. در )1382 (اکبري، مشاهدات نمونه وجود داردهاي  هخطی یکه بین داد
 ،هاي معمول حداقل مربعات ورود عامل وابستگی مکانی مشاهدات، نتایج تخمین

اولین کسی است  ،)2003( 1). بالتاجی1988 دار خواهند شد (انسلین، ناسازگار و تورش
 2. الهورثه استمدل داده پانل فضایی در نظر گرفتکه اثرات متقابل فضایی را در یک 

 :کند میزیر معرفی  صورت به)، مدل فضایی عمومی را 2012(

)12(  

 
ست. مقدار ا tدر زمان  iي سطح متغیر وابسته برا در رابطه باال مقدار 

 iمنطقه نشانگر اثرات متقابل متغیر وابسته همسایه بر متغیر وابسته در  ،
ماتریس مجاورت است؛ که ارتباط میان مناطق همسایه را نشان   مقدار. باشد می
 ).2012 دهد (الهورث، می

شد. ) تبدیل خواهد SARمدل به خودرگرسیون فضایی ( باشد، θاگر 
ی دوربین فضایی مواجه هستیم. از سویباشد، با یک مدل  λاگر مقدار  چنین هم

. بدین منظور احتیاج است درحالت پانل احتیاج به ماتریس مجاورت با ابعاد 
                                                           
1. Baltagi 
2. Elhorst 
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). 1397 (لسیج، شودماتریس مجاورت درون کرونکر یک ماتریس همانی ضرب باید این 
 و میانگین صفر است. مقدار  که داراي واریانس  جز خطاست دهنده نشان مقدار 

خاص براي دوره زمانی انتخابی  به ترتیب نشانگر یک اثر خاص فضایی و اثر و 
 .باشد می

هاي  هبررسی اثرات سرریز هزین منظور بهکه بیان شد؛ در این مطالعه  طور همان
با  ،)2007( ی ترکیبی رودریگزاي از مدل پانل فضای تحقیق و توسعه بر رشد منطقه

 Yلذا متغیر وابسته  ،هاي آماري استفاده شده است تعدیالتی به جهت نبود برخی داده
است.  iاي سرانه در منطقه  لگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی منطقه دهنده نشان

ومتغیرهاي  ، اخالص داخلی سرانه ترتیب بیانگر، لگاریتم تولید ن به ،،
درصدي از تولید ناخالص  صورت به، هزینه تحقیق و توسعه i اي براي منطقه منطقه

باشند. اطالعات  ي تحصیل و ساختار جمعیتی میها سال داخلی در منطقه، متوسط
 1395تا  1390ي ها سال هاي مرکز آمار ایران بین استان ایران نیز، از سالنامه 31آماري 

هاي خود را در قالب سه رتبه همسایگی ارائه  ست. این پژوهش تحلیلاستخراج شده ا
هاي یک  کرده است. زمانی که رتبه یک مورد تحلیل باشد؛ رابطه فضایی و بررسی سرریز

اگر  که درحالی ،است مدنظرهاي مجاور آن منطقه که هم مرز هستند؛  منطقه با همسایه
ي همسایه آن  یی یک منطقه با همسایهبررسی ارتباط فضا ،باشد، هدف مدنظررتبه دو 
 هاي همسایگی نشان داده شده است: این تفاوت در رتبه ،)1. در نقشه (باشد میمنطقه 
 
 

 
 
 
 
 

 

 1399 هاي پژوهش، منبع: یافته
 سه رتبه همسایگی .1 نقشه

 Connectivity Mapیادداشت: براي روشن شدن مفهوم سه رتبه همسایگی مورد استفاده در پژوهش از بخش 
 شده است. استفاده GeoDa افزار نرم
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 تحقیقهاي  هیافت -5
درصد  5)، فرضیه صفر در سطح معناداري 1براساس نتایج خالصه شده در جدول (

رد خواهد شد و در هر سه رتبه همسایگی مورد بررسی، با یک مدل فضایی مواجه 
است.  تأییدمورد  LMی وابستگی فضایی نیز توسط آماره آزمون سوی. از خواهیم بود

در  ،%)5(در سطح معناداري   0000/0با احتمال  LM-SACبا توجه به آماره  چنین هم
هستیم. نتایج براي سه  رو روبهمسایگی، با یک همبستگی فضایی عمومی هر سه رتبه ه

 ) نشان داده شده است.1رتبه همسایگی در جدول (
 

 . بررسی تصریح فضایی مدل1 جدول
 Moran I Geary GC LM رتبه

Lag(Anselin) 
LM 

Lag(Robust) 

I 
4967/0 

)0000/0( 
4870/0 

)0000/0( 
9868/70 

)0000/0( 
1477/50 

)0233/0( 
II 

3469/0 
)0000/0( 

6256/0 
)0000/0( 

6718/69 
)0000/0( 

6524/11 
)0000/0( 

III 
3524/0 

)0000/0( 
6660/0 

)0000/0( 
6974/69 

)0000/0( 
2154/60 

)0127/0( 
 1399 پژوهش،هاي  هافتمنبع: ی

 هستند. %5احتمال معناداري در سطح  دهنده نشانیادداشت: اعداد درون پرانتز 

)، شیب نمودار موران در هر سه رتبه همسایگی باید 1براساس اطالعات جدول (
 تأیید) این شیب مثبت را 2شکل (مثبت باشد. نمودارهاي پراکنش موران ارائه شده در 

 کنند. می
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1399 هاي پژوهش، منبع: یافته
 . نمودار پراکنش موران براي سه رتبه همسایگی2شکل 
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مرکز  و حولبراساس نمودار پراکنش موران بیشتر مشاهدات در ناحیه یک و سوم  
ها و مقدار آن  اند. در رتبه یک، در ناحیه سوم متغیر نرخ رشد خود استان قرار گرفته
ر از میانگین است. در این حالت بیشتر مشاهدات مجاور کمت هاي استانمتغیر در 

شان های براساس نمودار پراکنش موران هم نرخ رشد خودشان و هم نرخ رشد همسایه
 کمتر از میانگین بوده است.

براي دو حالت دیگر نیز شیب کمتر از حالت اول است. به کمک آزمون هاسمن 
ی را خواهیم داشت. اگر فرضیه صفر امکان انتخاب مدل با اثرات ثابت و یا اثرات تصادف

براي تعیین تصریح درست مدل از  سویید، یعنی مدل با اثرات ثابت است. از ورد ش
هاي خطاي فضایی، دوربین فضایی و وقفه فضایی باید از آزمون والد استفاده  میان مدل

 کرد.
 

 . خالصه نتایج هاسمن و والد2جدول 
 نتیجه آزمون والد آماره والد نتیجه آزمون هاسمن آماره هاسمن رتبه

I 
96/26 

)0014/0( 
شود و  می فرضیه صفر رد

 مدل با اثرات ثابت است
20/14 

)0067/0( 
SDM 
 شود) می (فرضیه صفر رد

II 
39,00 

)0000/0( 
شود و  می فرضیه صفر رد

 مدل با اثرات ثابت است
18,31 

)0011/0( 
SDM 
 شود) می (فرضیه صفر رد

III 
55,84 

)0000/0( 
 و شود می رد صفر فرضیه
 است ثابت اثرات با مدل

32,89 
)0000/0( 

SDM 
 شود) می (فرضیه صفر رد

 1399پژوهش، هاي  همنبع: یافت
 هستند. %5احتمال معناداري در سطح  دهنده نشانیادداشت: اعداد درون پرانتز 

ی نتیجه سویمدل اثرات ثابت است. از  کهدهد  می نتیجه آزمون هاسمن نشان
 صورت بهدهد که تصریح درست براي هر سه رتبه همسایگی  ن والد نشان میآزمو

این بدان معناست که سرریز فضایی در هر سه رتبه همسایگی  باشد، دوربین فضایی می
هاي وایت و بروش گادفري با احتمال معناداري  وجود دارد. براساس نتایج آزمون

وجود  ها اهمسانی معمولی در دادهدر هر سه رتبه ن ،%)5(در سطح معناداري  0000/0
) خواهد 3جدول ( صورت بهنتایج  ،ناهمسانی مدل فضایی در صورت وجودبرآورد دارد. با 

 شد.
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 مدل دوربین فضایی براي سه رتبه همسایگیبرآورد . 3جدول 
 مرتبه III مرتبه II مرتبه I متغیر

 
0991/0 

)016/0( 
0076/0 

)014/0( 
0127/0 

)021/0( 
 

0191/0 
)004/0( 

0184/0 
)003/0( 

0156/0 
)000/0( 

 
0124/0 

)022/0( 
0116/0 

)021/0( 
0167/0 

)029/0( 
 

0715/0 
)000/0( 

0474/0 
)024/0( 

0488/0 
)027/0( 

 
0067/0- 

)000/0( 
0069/0- 

)001/0( 
0064/0- 

)004/0( 
 

0224/0 
)005/0( 

0348/0 
)042/0( 

0303/0 
)003/0( 

 
0201/0 

)001/0( 
0195/0 

)041/0( 
0109/0 

)001/0( 
 

1041/0- 
)028/0( 

5001/0- 
)037/0( 

0072/0- 
)031/0( 

cons 
0361/0 

)011/0( 
1598/0 

)034/0( 
0481/0 

)016/0( 
 28/0 27/0 23/0 

F-Test 
4043/50 

)000/0( 
92/7 

)000/0( 
42/6 

)000/0( 
Wald-Test 

23/43 
)000/0( 

38/63 
)000/0( 

42/51 
)000/0( 

 1399هش، پژوهاي  هیافت منبع:
 هستند. %5احتمال معناداري در سطح  دهنده نشانیادداشت: اعداد درون پرانتز 

 يگیر هتحلیل و نتیج -6
اي و در نهایت  ي منطقهور بهرهي در تحقیق و توسعه عاملی است که گذار هسرمای
 ناپذیر اجتناب نوآوري مفهومی و دانش . سرریزکند می مهاي نوآوري را فراه رشد شبکه

 عمومی کاالي یک به تبدیل را آن که نیست؛ دانش ذات جز چیزي آن علت و باشد می
 از مکان کرده است. مؤثر

، تمامی ضرایب ) باشدIیک (دهد اگر رتبه همسایگی برابر  نتایج تحقیق نشان می
درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید   متغیر. % معنادار خواهند بود5در سطح معناداري 
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شد مستقیم بر ر صورت بهاي براي هر سه رتبه همسایگی  ناخالص داخلی منطقه
مستقیم با  صورت بهی وقفه فضایی همین متغیر نیز اي اثر گذاشته است. از سوی منطقه

رصد یعنی براي مثال اگر یک د ،بوده است اي مؤثر هبر رشد منطق تري بزرگضریب 
مجاور اضافه  هاي استاناي در  هاي تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی منطقه هزینه
اگر یک درصد تغییر  که درحالی ،یابد افزایش می 0224/0اي با ضریب  د، رشد منطقهشو

بر  0191/0در همین متغیر براي همان استان صورت بپذیرد؛ با ضریب کمتري معادل 
مبنی  ها پژوهشنتایج دیگر  تأکیدگذاشت. این نکته به نوعی  اي اثر خواهد رشد منطقه

دهد. ضریب  می اي را نشان بر رشد منطقه بر اثرات مثبت سرریز فضایی تحقیق و توسعه
 28/0بیشترین مقدار و برابر تعیین در حالتی که رتبه مورد بررسی برابر یک باشد؛ 

 .) استIII( یگی سومخواهد بود و کمترین مقدار نیز مربوط به رتبه همسا
ي تحصیل و وقفه فضایی آن ها سال ی یک درصد زیاد شدن متغیر متوسطسویاز  

این  حقیقتاي اثر دارند. در  مستقیم بر رشد منطقه صورت بهدر هر سه رتبه همسایگی 
ي تحصیل هم براي منطقه و هم براي ها سال که متغیر متوسط دهد مینشان نتیجه 
و جریان ساز نیروي  مؤثرمحرك  نیروي یک عنوان بهی هاي مختلف همسایگ واحد

نشان  واساس دو متغیر ها بر انسانی عمل کرده است. بررسی نرخ رشد استان
متوسط  و 778/02ي تحصیل کمتر از ها سال دهد که؛ استان ایالم، با میزان متوسط می

، نرخ 159/0یشتر از مقدار هاي تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی ب درصد هزینه
در سه استان بوشهر،  چنین هماي بسیار بیشتر از میانگین داشته است.  رشد منطقه

-009/3ي تحصیل در بازه [ها سال چهارمحال، کهگیلویه و بویراحمد نیز با متوسط
ولید ناخالص داخلی هاي تحقیق و توسعه به ت ] و مقدار متوسط درصد هزینه778/2

 نرخ رشد استانی بسیار بیشتر از میانگین بوده است. و 325/0کمتر از 
هاي مختلفی  استان نیز نرخ رشدي کمتر از میانگین در بازه 7از این میان 

، قزوین، سمنان، کرمانشاه و قم، خراسان ها استان. از جمله این اند هداشت واز
 سمنان در هر دو متغیر متوسط قزوین و هاي استانشمالی، مازندران و گلستان هستند. 

هاي تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی  ي تحصیل و متوسط درصد هزینهها سال
 . اند هاي بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد منطقه
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و. نقشه شرطی با دو متغیر2 نقشه  اي منطقه براي نرخ رشد  

 رسم شده است.اي  هبا تم اصلی متغیر نرخ رشد منطق ویادداشت: نقشه باال بر اساس دو متغیر 
 

را در اي  هسال براي هر استان میزان رشد منطق 24تا  15زیاد شدن جمعیت بین 
 دهد که در مستقیم تغییر داده است. این نتیجه به نوعی نشان می صورت بههمان استان 
شمال غربی ایران هستند،  هاي استانجنوبی و برخی  هاي استان عموماًها که  این استان

ي تولید اثر مثبت ور بهرهاندوخته سرمایه انسانی حرکت دانش را تسهیل و در نهایت بر 
اما وقفه فضایی متغیر ساختار جمعیتی در هر سه رتبه همسایگی اثر ؛ اند هگذاشت

هاي  اثر مهاجرت و آسیب ،. یکی از دالیل آنستا  اشتهاي د معکوسی بر رشد منطقه
دهد که  . کارتوگرام جمعیتی نشان میباشد میتشدید بیکاري در مقصد  مثل ناشی از آن

سال بیشتري  24تا  15شمال غربی که جمعیت  هاي استانجنوبی و برخی  هاي استان
ن نتیجه حاکی از آن است که . ایاند هاي باالتري را نیز تجربه کرد دارند، نرخ رشد منطقه

 خواهد بود. اي مؤثر هتغییر ساختارهاي جمعیتی بر دستیابی رشد منطق
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 اي منطقهنرخ رشد  برحسب. کارتوگرام جمعیتی 3شکل 

 
 پیشنهادها -7

مطمئن و در ایران به علت عدم وجود سیستم مدیریت ریسک، نبود ابزارهاي مالی 
ناخواسته با  )،گانه (دانشگاه و صنعت و دولت عدم ارتباط درست در مارپیچ سه

هاي تحقیق و توسعه مواجه هستیم؛  گذاري در فعالیت مخاطراتی نامطلوب براي سرمایه
ی باز شدن سویتر کرده است. از  اي را کمرنگ تحقیق و توسعه بر رشد منطقه تأثیرکه 

آنان باشد.  تر سریعتواند عاملی براي رشد  ها می ز استاندریچه جمعیتی براي برخی ا
هاي اقتصادي و اجتماعی خود  هرچند رشد جمعیت بدون در نظر گرفتن زیرساخت

 ی، جرم و جنایت و... است.زیست محیطبراي بروز آثار مخرب مثل آلودگی اي  هزمین
اي  همنطقتوسعه بر رشد  -ي از سرریز نوآوري و تحقیق مند هبراي تسهیل بهر

 شود: می زیر پیشنهاد يها سیاست
دانش  هاي شرکت هاي الزم استانی جهت تسهیل فعالیت هاي ایجاد زیر ساخت -

افزایش ها  ی که با تولید نوآوري درگیر هستند. یکی از این رویکردهای بنیان و بنگاه
ن میا افزایی همایجاد  سبب. این رویکرد ) استPPP( یخصوصعمومی و  هاي مشارکت
 شود. می ، صنعت و دولتها دانشگاه
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سرعت بخشیدن به  برايبراي هر استان اي  هبالقوه منطق هاي استفاده از ظرفیت -
 کسب و کارهاي نوآورانه

سه گانه  و تقویت رابطه مارپیچ کارآفرینی هاي ایجاد نواحی نوآور، اکوسیستم -
 ها دولت) در استان -دانشگاه -صنعت( ينوآور

هر استان  هاي لنگر در نواحی نوآور استانی با توجه به زیر ساختاي ه هجذب بنگا -
هاي  هلنگر، بنگا مؤسسات. منظور از باشد میپیشنهادي  يها سیاستیکی دیگر از 

براي استمرار فعالیت خود  کننده تضمیناست که داراي یک حداقل مقیاس اي  هفناوران
 هستند.
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