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 چکیده:

از های ایران انجام شده است. برای این منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان

استان غیر ساحلی( استفاده شده  29استان ساحلی و  0استان) 99مربوط به  1902تا  1930های آماری دوره داده

است. در این پژوهش از دو روش متفاوت برای رسیدن به هدف استفاده شده است. نخست با استفاده از آزمون آماری 

های و غیر ساحلی نشان داده شده است که در استانهای ساحلی برابری میانگین نرخ بیکاری در دو گروه استان

-های غیر ساحلی است.  در روش دوم، از یک تحلیل رگرسیونی با دادههای بیکاری اندکی کمتر از استانساحلی نرخ

( انجام شده است. GMMهای پنل و دو روش حداقل مربعات)مدل اثرات ثابت( و روش گشتاورهای تعمیم یافته)

داری رسیونی حاکی از این است که طی دوره مورد بررسی عملکرد غیر نفتی بنادر اثر مثبت و معنینتایج تحلیل رگ

های ساحلی ایران داشته است اما این اثر بسیار ناچیز و کم بوده است. دیگر نتایج این پژوهش نشان بر اشتغال استان

یرات مثبتی بر اشتغال استانی در ایران هستند ها و تولید نیز دارای تأثدهد که نرخ بهره، دستمزد، سطح قیمتمی

 های ایران نداشته است. ولی عملکرد نفتی بنادر تأثیر معنی داری بر اشتغال در استان
 

 :  بندر، اشتغال، عملکرد غیرنفتی، عملکرد نفتیواژگان کلیدی
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 مقدمه. 1

های اقتصادی نیازمند مقداری تحرک کاال اکثر فعالیت

جابجایی عوامل و یا اشخاص هستند. تولید نیازمند 

ای به محل تولید، رفت و آمد کارگران بین واسطه

ها و محل کارشان و جابجایی کاالی تولید شده خانه

های مصرفی نیز نیازمند باشد. فعالیتبه بازار می

باشند، خانوارها سفرهایی را به قصد جابجایی می

به همین خاطر در دهند. خرید و تفریح انجام می

بین مفاهیم تولید، مصرف، مبادله و  ادبیات اقتصادی

تجارت با حمل و نقل ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد 

و از این رو بخش حمل و نقل و اهمیت آن همواره در 

با گذشت ادبیات اقتصادی مورد تأکید بوده است. 

، پیشرفت تکنولوژی و همچنین گسترش زمان

نقش و اهمیت حمل و نقل،  ایدئولوژی بازار آزاد

شده نیز تر المللی پررنگصوصاً حمل و نقل بینخ

است. افزایش اهمیت حمل و نقل در اقتصاد جهانی 

به حدی است که برخی از صاحب نظران  امروزه

های حمل و نقل کارآ که زنجیره تأمین سیستم"

کند موتور توسعه و کامیابی جهانی را به هم متصل می

 . چنین(UNCTAD, 2013)"دانندمی اقتصادی

توانند اقتصادهای محلی را به هایی میسیستم

مجموعه گسترده اقتصاد جهانی متصل کنند. از آنجا 

ها و دریاها این قابلیت را دارند تا ابزارهای که اقیانوس

حمل مقادیر قابل توجه از کاالها را با هزینه اندک 

فراهم آورند، در فرآیند جهانی شدن نقشی اساسی را 

 39راستای ایفای این نقش امروزه  کنند. درایفاء می

درصد از حجم تجارت کاالیی دنیا از مسیر دریا حمل 

شود. این شود و در بنادر سراسر دنیا اداره میمی

در بین قابلیت و عملکرد سبب شده است تا امروزه 

حمل و نقل دریایی از  های حمل و نقل،انواع گونه

ر شود. در ای برخوردااهمیت راهبردی و اقتصادی ویژه

به "( معتقد است که: 1776همین راستا آدام اسمیت )

تر )نسبت به حالت وسیله حمل آبی، یک بازار گسترده

ی دسترسی صرف به حمل زمینی( پیش روی همه

گیرد، بنابراین با اتکا به های صنایع قرار میگونه

های قابل کشتیرانی انواع سواحل دریا و رودخانه

 .  "رگ شوند و خود را توسعه دهندتوانند بزصنایع می

از طرفی با توجه به رقابت شدیدی که در مبادالت 

الملل وجود دارد روشن است که صرف تجاری بین

دسترسی به دریا و ارائه خدمات حمل و نقل دریایی 

برداری کامل از منافع این شیوه حمل و تواند بهرهنمی

قابل اتکا و نقل را تضمین کند. بنادر کارآ، کشتیرانی 

برداری از های کارآمد مجموعه الزامات بهرهسیاست

های حمل و نقل آبی است. با توجه به این که پتانسیل

باشند، زیرساخت اصلی حمل و نقل دریایی بنادر می

های تواند هزینهعملکرد و کارآیی این زیرساخت می

تجارت را به نحو معنی داری تحت تأثیر قرار دهد. 

های های تجارت از طریق کاهش هزینههکاهش هزین

های نسبی در تواند راه را برای ایجاد مزیتبندری می

یک کشور هموار سازد و قدرت رقابت صنایع مختلف 

در المللی افزایش دهد. کشور را در بازارهای بین

صورت کارآ بودن بنادر در ارائه خدمات حمل و نقلی 

ر کلی شهرها و کم هزینه، مناطق اطراف بندر و به طو

توانند برای صنایع صادراتی های بندری میاستان

توان مدعی جذاب باشند. با توجه به این جذابیت می

شد که اگر بنادر وظایف خود را به خوبی انجام دهند 

بایست اشتغال بیشتر و مناطق صاحب بندر می

بیکاری کمتر را نسبت به مناطق محصور در خشکی 

-ت دیگر یکی از نمودهای بهرهتجربه کنند. به عبار

برداری از پتانسیل دسترسی به دریا، تأثیر این 

همجواری بر مقدار اشتغال مناطق ساحلی است. در 

همین راستا، پژوهش حاضر سعی خواهد کرد تا تأثیر 

عملکرد بنادر مختلف ایران بر مقدار اشتغال را با 

های استانی مورد بررسی و سنجش استفاده از داده

تر ادبیات موضوع  در ادامه به بررسی دقیق ر دهد. قرا

 پرداخته خواهد شد.

در کتاب اصول کاربردی اقتصاد حمل و نقل  بیضایی

های حمل و نقل را عناصر ی گونهوجوه مشترک کلیه

نامد. از نظر وی عناصر حمل و نقل حمل و نقل می

شامل راه، تأسیسات و مستحدثات، وسیله نقلیه و 

. روشن است که (Beizaee, 2012)است نیروی محرکه
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توان در گروه عنصر بندی بندر را میبا این تقسیم

تأسیسات و مستحدثات حمل و نقل دریایی قلمداد 

دهد نمود. مرور ادبیات اقتصاد حمل و نقل نشان می

که غنای این گرایش از اقتصاد آنقدر زیاد نیست که 

عنصر از بتوان مبنای نظری دقیقی برای ارتباط یک 

یک گونه خاص حمل و نقل با یک متغیر اقتصاد کالن 

بایست این ارتباط را از یک . بنابراین می1ارائه نمود

تر مورد بررسی قرار داد. ارتباط کلی که دیدگاه کلی

گیرد ارتباط بین این ارتباط خاص و جزئی را در بر می

 باشد. حمل و نقل و عملکرد اقتصادی می

های زیادی بر نقش حمل و د تأکیددر ادبیات اقتصا

توان یافت.  آدام اسمیت و جمعی از نقل می

اقتصاددانان کالسیک معتقدند که حمل و نقل یک اثر 

کند به نحوی که مثبت بر توسعه اقتصادی ایجاد می

توان به بهبود حمل و افزایش تولید را مستقیماً می

 (. سی سال بعد ازButton, 2010نقل مرتبط دانست)

در  آهن در انگلستان، باکسترافتتاح اولین قطعه راه

کند که راه آهن مورد انگلستان چنین بحث می

قدرتمندترین کارگزار در پیشرفت بازرگانی، بهبود 

شرایط طبقات کارگر، توسعه کشاورزی و منابع معدنی 

. در مورد اهمیت (Baxter, 1866)کشور بوده است

از لرد لوگارد را  حمل و نقل ما همچنین نقل قولی

ملزومات توسعه آفریقا را  "گویدکنیم که میپیدا می

توان در یک لغت خالصه کرد، حمل و می

ردان  اشاره  -روزن اشتاین  . (Lugard, 1923)"نقل

های حمل و گذاری در زیرساختکند که سرمایهمی

های اصلی تحقق تئوری فشار بزرگ نقل  یکی از راه

بگذارید تا ریل، جاده و  "رد که دااست و اذعان می

های برقابی بسازیم، سایر چیزها خود به خود در پایگاه

. به (Rosenstein- Rodan, 1943 )"پی خواهند آمد

هر حال، شاید قویترین جانبدار نقش مثبت حمل و 

نقل روستو باشد که در بررسی رشد اقتصادی متذکر 

قویترین آهن از نظر تاریخی معرفی راه "شود که می

                                                           
1
 پیرامون را جمالتی توانمی اقتصادی متون از برخی در اینحال با 

 اسمیت آدام از مقدمه بخش در که ایجمله مانند)کرد پیدا ارتباط این

 (.   است شده نقل

باشد. این در ی خیز میشاخص منفرد برای مرحله

مورد ایاالت متحده، فرانسه، کانادا و روسیه قطعی 

تر توسط ی کلی.  یک ایده(Rostow, 1960)"است

آندرسون و استروم کوئیست بیان شده است که ادعا 

های اقتصادی ی گذارهای بزرگ نظامکنند که همهمی

رساخت حمل و نقل و ارتباطات اروپا با تغییرات در زی

شروع شده است یا حداقل همراه بوده 

. اعتقاد (Andersson and Stromquist, 1988)است

بر این است که حمل و نقلِ خوب  هزینه جابجایی را 

-آورد و این امکان را برای بسیاری از فعالیتپایین می

تری را پوشش آورد که بازار گستردهها فراهم می

برداری شود. های بزرگ تولید بهرهمقیاس دهند و از

هانتر یک ارتباط علّی را بین حمل و نقل کم هزینه و 

داند و معتقد است که انقالب رشد اقتصادی بدیهی می

صنعتی موفق بود چرا که یک انقالب در تکنولوژی 

 ,Hunter)حمل و نقل قبل از آن اتفاق افتاده بود

است که گسترش  . به طور مشابه، اُون معتقد(1965

بازارهای داخلی از طریق خدمات حمل و نقل 

پیشرفته یک پیش شرط الزم برای توسعه اقتصاد ملی 

. بعالوه، اکثر کشورهای توسعه (Owen,1964)است

یافته به خاطر یک مجموعه از دالیل جغرافیایی، 

الملل وابسته هستند اقتصادی و تاریخی به تجارت بین

پیش شرط الزامی رشد است. و بهبود این تجارت یک 

بر مبنای این دیدگاه، در چنین شرایطی ارائه 

 تواند به توسعه یاری رساند.تسهیالت بندری کارآ می

 در مورد کشورهای در حال توسعه، احمد و همکاران

توسعه  کنند که در بیشتر کشورهای در حال بیان می

عدم تکافوی تسهیالت حمل و نقلی یکی از تنگناهای 

  اقتصادی و یکپارچگی-ه برای توسعه اجتماعیعمد

ملی است. غالباً فقدان حمل و نقل، معرفی دیگر 

های اجتماعی از قبیل خدمات آموزش و  زیرساخت

ها و  سازد. اشاعه نهاده بهداشت را با مشکل مواجه می

کشاورزی و ارتباط بین  های مدرن تولید تکنیک

بازار، در  های اقتصاد از طریق کشاورزی و دیگر بخش

غیاب یا عدم تکافوی تسهیالت حمل و نقلی مختل 

 .(Ahmed et al., 1976)شود می
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-های حمل و نقل در مراحل مختلف بهرهزیرساخت

توانند آثار متفاوتی را بر محیط اقتصادی برداری می

( با استفاده از مثالی از حمل 2010خود بگذارند. باتن )

های یر زیرساختو نقل هوایی سعی کرده است تا تأث

حمل و نقل بر محیط پیرامونی خود را در مراحل 

مختلف عمر زیرساخت شرح دهد.  وی این آثار را به 

 :(Button, 2010)کندچهار دسته تقسیم می

شود  ی اولیه از درآمدی ناشی می اثر اولیه:  اثر فزاینده

که همراه با ساخت تسهیالت است و دارای ماهیت 

اندازه آن که بستگی به نسبتی از این تکاثری است و 

 شود. درآمد دارد که توسط اقتصاد محلی جذب می

که یک زیرساخت حمل و نقل  اثر ثانویه: هنگامی

شود، از طریق کارمندانی که مستقیماً  عملیاتی می

هایی  شوند و همچنین از طریق فعالیت استخدام می

ی به کنند جریان پولکه از این تسهیالت استفاده می

ها، در ادامه شود. این درآمد اقتصاد محلی تزریق می

 دارند.   ای روی اقتصاد منطقه آثار فزاینده

اثر ثالث: اثر فزاینده سوم موردی است که معموالً 

توجه زیادی را در اقتصاد توسعه به خود معطوف 

نماید. این اثر مربوط به حجمی از فعالیت اقتصادی  می

زیرساخت) فرودگاه( به است که به خاطر وجود 

شوند و همچنین مربوط به آثار  منطقه کشیده می

در پی است که به خاطر تزریق درآمد به  موجی پی

ای  شوند. این آثار اقتصادی منطقه این ناحیه ایجاد می

 توانند پایدار باشند.  می

که اثر فزاینده سوم اغلب مورد  اثر پایانی: در حالی

ی یک زیرساخت کارآ عمل گیرد، وقتتأکید قرار می

ای منجر به انتقال  کند اثرش به صورت قابل مالحظه

شود. اساساً این به سمت باالی تابع تولید محلی می

دهد. برای  مورد ساختار اقتصاد منطقه را تغییر می

مثال، جزایر واقع در دریای کارایب و مدیترانه که 

است اقتصادشان معموالً از ماهیگیری و کشاورزی بوده

اند که این به طور کامل به اقتصاد توریسم تغییر کرده

 تغییر نتیجه ساخت یک فرودگاه بزرگ بوده است. 

در همین راستا، فراری و همکاران نیز آثار ایجاد و 

آثار مستقیم، آثار فعالیت یک بندر را در چهار مورد 

 1غیر مستقیم، آثار القایی و آثار تسریع کنندگی

کنند که اثر مستقیم آنها بیان می کنند.خالصه می

ای است که به طور اشتغال و درآمد ایجاد شده

گیرد. اثر مستقیم از ساخت و فعالیت بندر نشأت می

غیر مستقیم اشتغال و درآمد ایجاد شده توسط 

کنندگان کاال و خدمات است و اثر القائی زنجیره عرضه

اشتغال و درآمد ایجاد شده که ناشی از خرج 

درآمدهای کارگرانی که برای ایجاد آثار مستقیم و غیر 

اند. نهایتاً، اثر تسریع کننده مستقیم به کار گرفته شده

اشتغال و درآمدی است که با نقش بندر به عنوان 

وری و سپس به عنوان یک هدایت کننده رشد بهره

 Ferrari)شوندهای جدید ایجاد میجذب کننده بنگاه

et al., 2010). 

-توان این جمعتوجه به موضوع پژوهش حاضر میبا 

بندی را از مباحث فوق ارائه نمود که مرور ادبیات 

دهد ارائه بهتر خدمات حمل و نقل اقتصادی نشان می

تواند زمینه بروز آثار مطلوب اقتصادی را فراهم می

آورد. رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تغییرات ساختاری 

وان به عنوان عواقب احتمالی تاقتصادی را می و توسعه

های حمل و نقل قلمداد ایجاد و فعالیت زیرساخت

البته روشن است که صرفاً حجم زیرساخت نمود. 

تواند چنین آثاری ایجاد کند بلکه نحوه نیست که می

های تواند آثار اقتصادی زیرساختسیاستگذاری نیز می

حمل و نقلی را دستخوش تغییر کند. در همین زمینه 

وینستون معتقد است که روش اداره، استفاده و 

تواند به اندازه سطح گذاری زیرساخت میقیمت

. در ادامه (Winston, 1991)گذاری مهم باشدسرمایه

سعی خواهد شد تا مروری بر مطالعات تجربی مرتبط 

 با پژوهش حاضر انجام ارائه گردد.

با توجه به موضوع پژوهش حاضر مطالعات تجربی 

بندی نمود. توان در دو دسته تقسیمرا میمرتبط 

دسته نخست مطالعاتی هستند که به بررسی ارتباط 

اند. عملکرد بنادر با متغیرهای عمده اقتصادی پرداخته

تعداد تحقیقات انجام شده در این حیطه چشمگیر 

نیست و از آنجا که برخی از این تحقیقات توسط 
                                                           
1
 Catalytic 
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اند تهمتخصصین حمل و نقل و جغرافیا صورت گرف

برخی از مالحظات ضروری اقتصادی در آنها نادیده 

گرفته شده است. به همین خاطر در دسته دوم 

مطالعات، به مرور مطالعاتی پرداخته شده است که 

های رگرسیونی برای اقتصاددانان سعی در تصریح مدل

اند. مرور مجموعه این مطالعات تجربی اشتغال نموده

ی نهایی پژوهش مورد هاتواند در تصریح مدلمی

 استفاده واقع شود.

 بندر انجام شده در حیطه موضوعی اقتصاد مطالعات

با بررسی مطالعات . ندارد زیادی پیشینه کلی طور به

انجام شده در داخل کشور محققان پژوهش حاضر 

 بررسی به ای را بیابند که مطالعه هیچ نتوانستند

 بر بنادر عملکرد و عملیاتی توان رابطه تجربی

خارج از  در. پرداخته باشد منطقه اقتصادی متغیرهای

 در. است نگرفته صورت وسیعی مطالعات کشور نیز

 .شد خواهد اشاره مطالعات این از برخی به ادامه

 شاخص عنوان به سرانه درآمد انتخاب با تکبا و برکوز

 عملکرد های شاخص آثار تحلیل به اقتصادی توسعه

 به را بنادر خود تحلیل در آنها. اند پرداخته آن بر بنادر

 گیرند می نظر در نقل و حمل خدمات از بخشی عنوان

 تعداد بندر، طول همچون هایی شاخص انتخاب با و

 کارگران، تعداد گیرند، می پهلو بندر در که کشتیهایی

 توسعه و رشد بر بنادر اثر بررسی به...  و انبارداری

 ارتباط از حاکی مطالعه این نتایج. اند پرداخته ترکیه

کشتیهای پهلو گرفته  تعداد با اقتصادی توسعه مثبت

 در اما است بارگیری و تخلیه همچنین در بندر و

 انبارها ظرفیت و بندر طول کارگران، تعداد با ارتباط

 Berköz and)است نشده یافت معناداری ارتباط

Tekba, 1999). 

چارچوب کاواکامی و دوی  با استفاده از یک 

خودرگرسیون برداری اقدام به بررسی رابطه علیت 

گرنجری بین چهار متغیر تولید ناخالص داخلی، 

سرمایه خصوصی، هزینه حمل و نقل و سرمایه بندری 

دهد اند. نتایج این تحقیق نشان می در ژاپن نموده

سرمایه بندری علت گرنجری سه متغیر دیگر است. 

گیرند یج بدست آمده میاین محققین با استفاده از نتا

های بندری آثار اقتصادی قابل که توسعه سرمایه

 Kawakami and)گذاردتوجهی در ژاپن برجا می

Doi, 2004). 

ای به بررسی اثر عملکرد فراری و همکاران در مطالعه

اند. بنادر در ایتالیا بر اشتغال در این کشور نموده

وهش متغیرهای توضیحی در رگرسیون اصلی این پژ

عالوه بر عملکرد بندر، شامل جمعیت، جمعیت باالی 

سال، نسبت افراد دارای تحصیالت دانشگاهی،  11

باشد. هایی از دسترسی به جاده و ریل میشاخص

دهد که کشش اشتغال نتایج این تحقیق نشان می

 92/9بخش خدمات نسبت به ترافیک دریایی حدود 

 .(Ferrari et al, 2010)است

 در بنادر اقتصادی سهم بررسی به ای مطالعه در جانگ

 توان مبنای بر وی. پردازد می کره کشور محلی اقتصاد

. پردازد می بنادر عملکرد بررسی به بنادر عملیاتی

 بندری شهرهای که است امر این از حاکی نتایج

 این اقتصادی فقر رفع در اینچئون و بوسان همانند

وی اذعان  همچنین. اند نبوده موفق کنون تا مناطق

 به دسترسی در سهولت رسد می دارد که: بنظرمی

 تضمین را بنادر اقتصادی موفقیت بندری خدمات

 این از زیادی نفع بنادر محلی اقتصاد و کند نمی

مرور نتایج بدست آمده توسط . اندنبرده موقعیت

 اقتصادی نظریات در آنچه دهد،جانگ نشان می

 واقعیت به جنوبی کره بنادر برای است شده بینی پیش

 .(Jung, 2011)است نپیوسته

 فعالیت اثر بررسی به ای مطالعه در همکاران و  فراری

 در منطقه 119 تحلیل با ای منطقه اشتغال بر بنادر

 2999-2991 دوره در بندر 111 شامل اروپا غرب

 یک مبنای بر را خود تجربی تحلیل آنها. پردازند می

 برآوردگر از استفاده با اشتغال معادالت از مجموعه

GMM اند رسانده انجام به( 1003) بوند و بلوندل .

 ارتباط ای منطقه اشتغال که دهد می نشان نتایج

 مسافرین تعداد با اما دارد بنادر عملیاتی توان با مثبتی

-لونگ. (Ferrari et al., 2012)ندارد معناداری رابطه

 بندر اقتصادی آثار ای مطالعه در نیز داستو و وای 

 این نتایج. اند نموده بررسی را نیوزیلند در تاراناکی
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 در مهمی نقش بندر این که دهد می نشان تحقیق

 مورد منطقه ای توسعه و رشد و واردات صادرات،

 است داشته بررسی

(Leung-Wai and Dustow, 2012). 

به بررسی آثار بنادر بر توسعه  بوتاسو و همکاران

اند. نمونه مورد بررسی در این پرداختهای منطقه

کشور  19منطقه واقع شده در  121پژوهش شامل 

است. روش   2990تا  1003اروپایی برای بازه زمانی 

تحقیق استفاده شده در این پژوهش یک چارچوب 

پنل دیتای فضایی است که آثار ثابت فضایی را نیز در 

نشان گیرد. نتایج بدست آمده در این تحقیق بر می

پوشی بر توانند آثار غیرقابل چشمدهد که بنادر میمی

GDP ای داشته باشند. نکته جالب این تحقیق منطقه

دهند بخش قابل توجهی این است که نتایج نشان می

ای که بندر در آن قرار از آثار بندر در خارج منطقه

 .(Bottasso et al., 2014)دهدگرفته است رخ می

بی فوق حاکی از این است که مرور مطالعات تجر

مطالعاتی که به بررسی اثر عملکرد بنادر بر متغیرهای 

اند برخی از متغیرهای کلیدی کالن اقتصادی نموده

های اقتصادی را در خود ندارند. این موضوع تئوری

تواند از اعتبار نتایج بدست بکاهد. برای اجتناب از می

ی به نظر این نقصان مرور دسته دوم مطالعات ضرور

 رسد.می

مرور مطالعاتی که به تصریح یک تابع برای اشتغال در 

تواند در اجتناب از تورش تصریح اند میایران پرداخته

نشان بررسی این دسته از مطالعات  به ما کمک کند. 

دهد که مطالعاتی که در اقتصاد ایران اقدام به می

اند را بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر اشتغال نموده

توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته نخست می

اند با تکیه بر مبانی مطالعاتی هستند که سعی کرده

اقتصاد خرد و طی یک فرآیند بهینه یابی به یک مدل 

رگرسیونی برای توضیح اشتغال دست پیدا کنند. 

(، 1931(، کمیجانی و قویدل)1932مطالعات پژمان)

( و 1931حتشمی)(، اکبریان و م1931نصابیان )

گیرند. ( در این دسته قرار می1902سعدی و موسوی)

دسته دوم مطالعاتی هستند که بدون طی فرآیند 

بهینه یابی سعی در تصریح یک مدل رگرسیونی 

اند. این تجربی برای توضیح رفتار متغیر اشتغال نموده

دسته از مطالعات به شدت در معرض اریب ناشی از 

ار دارند. مطالعات نظری و حذف متغیرهای مهم قر

(، اثنی 1930(، جوادی و طائی)1931گوهریان)

(، 1901(، فدایی و کاظمی )1933عشری و کرباسی)

پور و (، علی1901فرهمند و ابوطالبی)

( در این دسته 1909(، امامی و ملکی)1909همکاران)

گیرند. برای اجتناب از اریب مذکور، در این قرار می

ه یک مدل رگرسیونی برای پژوهش برای رسیدن ب

توضیح رفتار اشتغال استانی سعی خواهد شد تا بر 

مبانی نظری موجود در ادبیات بازار عوامل تولید اتکا 

شود و رویه مورد استفاده در دسته نخست از 

 های فوق مورد استفاده قرار گیرد.پژوهش

 

 ها مواد و روش . 2

قبل، در با توجه به مطالب ارائه شده در انتهای بخش 

پژوهش حاضر سعی خواهد شد تا رگرسیون نهایی 

اشتغال با استفاده از بهینه سازی رفتار تولید کننده 

کنیم نماینده تصریح شود. برای این منظور فرض می

که تولید کننده نماینده دارای تابع تولید به شکل تابع 

 کاب داگالس به صورت زیر باشد:

                 (1)  

(  ( حجم سرمایه و ) ( تولید، ) که در تابع فوق )

( به ترتیب ضریب  ( و ) ( ، ) نیروی کار شاغل و )

پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه و کشش 

باشند. همچنین معادله تولید نسبت به نیروی کار می

-تولید کننده نیز به صورت زیر تصریح می هزینه این

 شود:

                (2)  
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(  ( هزینه اجاره سرمایه،) که در این معادله )

( هزینه کل است. حال فرض  دستمزد نیروی کار و )

انتخاب  روی تولید کننده کنیم که مسئله پیشمی

ترکیبی از سرمایه و نیروی کار  برای حداقل کردن 

هزینه، مشروط به داشتن سطحی معین از تولید باشد، 

 توان به صورت زیر نوشت:این مسئله را می
   
   

                      
مشروط به 

                  

نوشتن تابع الگرانژ مسئله بهینه یابی فوق شرایط 

 کند:ای به صورت زیر ارائه میاولیه
 

 
 

  

  
         

  

  
(9)                   و                  

ادن عبارت نخست در تابع تولید و حل آن با قرار د

(، تابع تقاضای نیروی کار به صورت زیر  برای )

 آید:بدست می

                        (0-0)     

      که در عبارت فوق )
 

 
         

 

   
      

 

   
         

 

   
(، 0گیری از معادله )لگاریتمباشد. ( می

 دهد:می( را به صورت زیر نتیجه1معادله )

                                                  (1)     

قابل اتکا برای تصریح معادله  ( یک پایه1معادله )

با تعمیم  کند.رگرسیونی خطی تقاضای کار ارائه می

ی تولیدکنندگان یک مقطع و این معادله به مجموعه

اضافه کردن متغیرهای کنترل هدف در این پژوهش 

( tمقطع و ) (iتوان رگرسیون تقاضای کار برای )می

 دوره را به صورت زیر تصریح کرد:

                                               ∑        
 

 

   

            (1)  

معادله فوق یک معادله رگرسیونی است که از معادله 

تولید یک مقطع،  (  ( نتیجه شده است که در آن )1)

ها، ( شاخص سطح قیمت ( دستمزد اسمی، ) )

برای در بر ( متغیری   ( جزء خطای رگرسیون، )   )

( مجموعه      گرفتن اثرات خاص هر مقطع و )

های عملکرد بنادر به عنوان متغیرهای کنترل شاخص

باشد. توجه شود که و هدف پژوهش حاضر می

( نسبت به معادله 1تغییرات ایجاد شده در رگرسیون )

( به دلیل تعمیم مدل از سطح خرد به سطح کالن 1)

ها به مدل سطح قیمتاست، همچنین دلیل ورود 

  استفاده از رابطه 
 

 
)برابری دستمزد واقعی با  

-ها( میتقسیم دستمزد اسمی بر شاخص سطح قیمت

نیز به معنای  "     "باشد. توجه شود که پیشوند 

لگاریتم طبیعی است. در ادامه سعی خواهد شد تا 

ها و نمونه مورد استفاده در این پژوهش جزییات داده

 شود. ارائه

های مورد سعی خواهد شد تا جزییات داده ادامهدر 

( ارائه 1استفاده جهت برآورد مدل رگرسیونی معادله )

 گردد. 

(: برای متغیر نیروی کار    ( و بیکاری)   نیروی کار)

از آمار تعداد افراد شاغل در هر استان استفاده شده 

)در های این متغیر و متغیر نرخ بیکاریاست. داده

بخش اول نتایج مورد استفاده قرار گرفته است( از 

به  1930نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که از سال 

گیرد استخراج بعد توسط مرکز آمار ایران انجام می

 شده است. 

(: متغیر تولید در این پژوهش با استفاده از    تولید )

آمار تولید ناخالص داخلی هر استان که توسط مرکز 

مار ایران منتشر شده است جایگزین شده است. البته آ

اطالعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران به قیمت 

جاری هستند که محققین با استفاده از شاخص 

( که توسط 1909=199ضمنی تولید ناخالص داخلی)
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مرکز آمار گزارش شده است تبدیل به مقادیر واقعی 

 اند.شده

 های نرخ بهره از میانگیناده(: برای د   نرخ بهره )

-بخش به دولتی هایبانک اعطایی تسهیالت بهره نرخ

ساختمان و  و مسکن معدن، و صنعت های کشاورزی،

های مربوط متفرقه استفاده شده است. داده و بازرگانی

به این متغیر از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 گرفته شده است.

های بدست آوردن داده(: برای    شاخص دستمزد)

نرخ دستمزد در ایران از روش استفاده شده توسط 

( پیروی 1931( و نصابیان )1931کمیجانی و قویدل )

شده است. برای بدست آوردن نرخ دستمزد ابتدا از 

های ملی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از حساب

جدول حساب ایجاد درآمد، ردیف جبران خدمات 

مت جاری اتخاذ گردید. حاصل تقسیم کارکنان به قی

مقادیر جبران خدمات کارکنان بر جمعیت شاغل 

 کند.  شاخصی برای دستمزد اسمی ساالنه ارائه می

(: در این پژوهش از    ها )شاخص سطح قیمت

( 1909=199شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی )

های به عنوان شاخص قیمت استفاده شده است. داده

 از مرکز آمار ایران گرفته شده است. این متغیر

      های عملکرد بنادر )شاخص
گیری (: برای اندازه 

عملکرد بنادر مختلف کشور از دو متغیر عملکرد نفتی 

(      
      ( و عملکرد غیر نفتی)   

( استفاده     

شده است. عملکرد یک بندر با مجموع تناژ بارگیری و 

تخلیه انجام شده)به میلیون تن( سنجیده شده است. 

نکته قابل توجه این است که هر استان بندری دارای 

بنادر بسیار زیادی است که ممکن است آمار عملکرد 

تمام آنها منتشر نشود. بنابراین در این پژوهش از 

ط به مجموع عملکرد تمام بنادر یک اطالعات مربو

استان)که آمار آنها توسط سازمان بنادر و دریانوردی 

( به عنوان استجمهوری اسالمی ایران منتشر شده 

شاخص عملکرد بنادر آن استان استفاده شده است. 

اند به بنادری که در این پژوهش پوشش داده شده

 باشند.( می1شرح جدول )
 بنادر مورد پوشش در تحقیق. 1جدول

بنادر آفتاب، شهید رجایی، شهید باهنر، بندر لنگه، بندر تیاب، بندر جاسک، بندر سیری، بندر  استان هرمزگان

 شهید حقانی، بندر هرمز، بندر الوان، بندر کیش، بندر قشم، بندر چارک

 خمینی، آبادان، خرمشهر، اروندکنار و چوئبدهبنادر امام  استان خوزستان

 بندر عسلویه، بندر خارک، بندر بوشهر استان بوشهر

 بندر آستارا و  بندر انزلی استان گیالن

 بندر امیرآباد، بندر نکاء، بندر فریدون کنار، بندر نوشهر استان مازندران

 بندر چابهار استان سیستان و بلوچستان

 

( تنها در    ( و )   (، )   های سه متغیر )تذکر آن الزامی است این است که توجه شود که دادهای دیگر که نکته

ها، شاخص کنند و بین مقاطع ثابت هستند. به عبارت دیگر فرض شده است که سطح قیمتطول زمان تغییر می

پس از ارائه جزییات مربوط به مدل و  های مختلف کشور یکسان هستند.دستمزد و نرخ بهره در هر سال در استان

های مورد استفاده در رگرسیون اشتغال، در ادامه جزییاتی مختصر در مورد روش مورد استفاده در برآورد معادله داده

 ( اراده خواهد شد.1رگرسیونی)

صیفی مربوط های توبرای رسیدن به اهداف این پژوهش دو روش به کار گرفته شده است. روش نخست مقایسه آماره

های ساحلی و غیر ساحلی است. در این روش اقدام به مقایسه آماری میانگین نرخ بیکاری به نرخ بیکاری بین استان

های ساحلی و غیر ساحلی خواهد شد. روش دوم یک تحلیل رگرسیونی چند متغیره با استفاده از مدلی بین استان

یج برآورد مدل بیان جزییات مربوط به روش برآورد مدل رگرسیونی است که در بخش قبل تصریح شد. قبل از ارائه نتا
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های بایست از بین مدلهای مورد استفاده در این پژوهش میرسد. با توجه به نوع دادهپژوهش ضروری به نظر می

یرد. های ادغام شده انتخاب صورت بگهای اثرات ثابت، اثرات تصادفی و دادههای پنل شامل مدلبرآورد رگرسیون

های مختلفی برای انجام این انتخاب در ادبیات موضوع تجویز شده است. در پژوهش حاضر برای این انتخاب از رویه

شود که . این رویه به این صورت طی می(Dougherty, 2007)تبعیت شده است رویه پیشنهاد شده توسط دوگرتی

و اثرات تصادفی یک مدل انتخاب خواهد شد. در صورتی که ابتدا با استفاده از آزمون هاسمن بین دو مدل اثرات ثابت 

آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را برگزیند، رگرسیون با استفاده از مدل اثرات ثابت برآورد خواهد شد. اما در صورتی 

 های اثراتپگان بین مدل –که نتیجه آزمون هاسمن مدل اثرات تصادفی را برگزیند، با استفاده از آزمون بروش 

. از آنجا که با توجه به ادبیات موضوع تعامل بین بندر 1های تلفیق شده مدل برتر را گزینش خواهد شدتصادفی و داده

احتمال درونزایی متغیرهای توضیحی و علیت معکوس از متغیر وابسته به  2تواند دو طرفه باشدو محیط پیرامونی می

طلوب ناشی از این موضوع، در این پژوهش مدل رگرسیونی با متغیرهای توضیحی وجود دارد. برای رفع تبعات نام

نیز برآورد و نتایج آن گزارش شده است. در مورد استفاده از این    9(GMMاستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته)

 روش ذکر چند نکته الزامی است.

 ابزاری استفاده شده است. های برخی از متغیرهای توضیحی و سطح برخی دیگر به عنوان متغیرهایاز وقفه 

 ( پیشنهاد 1995) 1بوند و همکارانهای مرحله اول که توسط از رگرسیون 0برای بررسی مناسب بودن ابزارها

 اند استفاده شده است.شده

 یا اعتبار ابزارها( از آماره  1های بیش شناساییبرای بررسی برقراری محدودیت(J استفاده شده  0سارجان

 است. فرضیه صفر در این آزمون داللت بر برقراری محدودیت بیش شناسایی و بنابراین اعتبار ابزار دارد.

  در برآوردهایGMM  نیز وجود یا عدم وجود اثرات ثابت )بسته به نتیجه آزمون هاسمن( در نظر گرفته شده

 است.

( برای کنترل واریانس ناهمسانی از GMMم از حداقل مربعات و نکته انتهایی اینکه در کلیه برآوردهای ارائه شده)اع

 با توجه به نکات مذکور در بخش بعدی نتایج برآورد مدل ارائه شده است.شده است.   استفاده 3های قویواریانس

 

 نتایج .3

ساحلی خواهد شد. های ساحلی و غیر اقدام به ارائه نتایج مقایسه میانگین نرخ بیکاری در استان ابتدا در این بخش

 دهند.( نتایج این مقایسه را نشان می2( و جدول )1نمودار )

                                                           
1
 از کتاب مذکور در قالب یک فلوچارت نمایش داده شده است.  021این مراحل در صفحه   

2
 (.2011رجوع شود به جانگ ) 

3
 Generalized Method of Moments 

4
 relevance of instruments 

5
 Bound et al. 

6
 Overidentifying restrictions 

7
 J statistic of Sargan 

8
 Robust 
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 1902تا  1930های ساحلی و غیر ساحلی در بازه زمانی مقایسه میانگین نرخ بیکاری بین استان .1نمودار 

 

های دهد که در تمام سال( نشان می1بررسی نمودار )

های ساحلی میانگین نرخ بیکاری در استاننمونه 

های غیر ساحلی بوده است. نتایج ارائه کمتر از استان

کند و ( این نوع تحلیل را تکمیل می2شده جدول )

های مورد دهد علیرغم اینکه در تمام سالنشان می

های ساحلی نرخ بیکاری در استانمیانگین بررسی 

غیر ساحلی بوده های کمتر از نرخ بیکاری در استان

)به طور هااست ولی این اختالف در هیچکدام از سال

  به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. انفرادی(

 
 های مختلفهای غیر ساحلی در سالهای ساحلی با استانهای بیکاری در استانآزمون اختالف میانگین نرخ(: 2جدول)

 سال 
30 31 31 30 33 30 09 01 02 

میانگین نرخ بیکاری 

در استان های 

 ( ̅ ساحلی)

21/11 

(01/1) 

91/19 

(09/1) 

10/19 

(00/1) 

21/19 

(29/2) 

03/19 

(93/9) 

12/12 

(11/2) 

12/11 

(19/2) 

10/11 

(29/2) 

13/19 

(09/2) 

میانگین نرخ بیکاری 

های غیر در استان

 ( ̅ ساحلی)

00/11 

(00/2) 

13/11 

(32/2) 

19/11 

(39/2) 

03/19 

(09/2) 

30/11 

(10/9) 

09/12 

(99/9) 

29/12 

(13/9) 

90/12 

(21/9) 

11/19 

(19/9) 

برای فرضیه  tآماره 

  ̅   ̅ صفر: 

  

130/9 

[ 311/9 ] 

990/1 

[ 102/9 ] 

310/9  

[ 909/9 ] 

139/9 

[ 199/9 ] 

399/9 

[ 023/9 ] 

919/9 

[ 019/9 ] 

301/9 

[ 090/9 ] 

029/9 

[ 101/9 ] 

929/9 

[ 003/9 ] 

 های نمونه آماره آزمون اختالف میانگین کلی نرخ بیکاری در استان های ساحلی و غیر ساحلی در تمام سال

     019/1                  900/9  

 هستند. و اعداد داخل براکت احتمال توجه شود که اعداد داخل پرانتز انحراف معیار 

 مأخذ: نتایج تحقیق

 

بررسی اطالعات ارائه شده در سطر آخر جدول نشان 

دهد که اگر تحلیل مقایسه میانگین را به کل می

توان ( تعمیم دهیم، می1930-1902های نمونه )سال

های فرضیه کمتر بودن میانگین نرخ بیکاری استان

 های غیر ساحلیساحلی از میانگین نرخ بیکاری استان

درصد پذیرفت. این یافته را  09را در سطح اطمینان 

توان به عنوان یک شاهد مقدماتی برای وجود تأثیر می

بنادر بر اشتغال قلمداد نمود. در زیر بخش بعد سعی 

8

9

10

11

12

13

14

ری 
بیکا

رخ 
ن

(
صد

در
) 

 میانگین نرخ بیکاری در استانهای غیر ساحلی میانگین نرخ بیکاری در استانهای ساحلی
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تر قرار خواهد شد تا این یافته مورد بررسی دقیق

 گیرد.

روش با توجه به موارد اشاره شده در بخش در ادامه 

برآورد مدل ابتدا آزمون هاسمن انجام ، برای تحقیق

( نتایج آزمون هاسمن برای 9شده است. جدول )

های اثرات ثابت و تصادفی برای انتخاب بین مدل

کند. توجه شود برآورد رگرسیون اشتغال را ارائه می

که فرضیه صفر در آزمون هاسمن عدم وجود تفاوت 

نظام مند در ضرایب برآورد شده از دو روش یا به 

 باشد. عبارت دیگر برتری مدل اثرات تصادفی می

 
 (: نتیجه آزمون هاسمن 9جدول )

 نتیجه آزمون (Probاحتمال ) مقدار آماره آزمون
 عدم پذیرش فرضیه صفر 999/9 22/90

 مأخذ: نتایج تحقیق

 

( حاکی از این 9جدول ) بررسی نتایج ارائه شده در

است که فرضیه صفر این آزمون مورد پذیرش قرار 

گیرد. بنابراین مدل اثرات ثابت برای برآورد نمی

رگرسیون اشتغال بین استانی در ایران گزینه بهتری 

رسد. نتایج برآورد رگرسیون اشتغال با به نظر می

و نتایج برآورد با روش  (0روش اثرات ثابت در جدول )

با در نظر گرفتن   (GMMگشتاورهای تعمیم یافته)

 ارائه شده است. (1وجود اثرات ثابت در جدول )

دهد که مقایسه نتایج ارائه شده در دو جدول نشان می

مده از دو روش تفاوت معنی داری بین نتایج بدست آ

وجود ندارد. بنابراین تنها به بحث در مورد نتایج 

 خواهد شد. رگرسیون اثرات ثابت پرداخته 

 
 (: نتایج برآورد رگرسیون اشتغال  بین استانی با استفاده از مدل اثرات ثابت0جدول )

 (Probاحتمال ) tآماره  انحراف معیار ضریب نام متغیر

        9031/9 9911/9 11/2 919/9 

         910/9- 9901/9 31/1- 911/9 

         112/9- 993/9 01/2- 999/9 

        110/9 909/9 11/2 990/9 

      
    9990/9 9921/9 11/9 309/9 

      
     990/9 991/9 10/2 990/9 

         209/19 193/9 32/29 999/9 

                                 آماره والد برای معنی داری کل رگرسیون

 209 تعداد مشاهدات

 مأخذ: نتایج تحقیق

 

(  حاکی از معنی داری 0نتایج ارائه شده در جدول )

کل رگرسیون برآورد شده برای توضیح تغییرات 

باشد. نتایج این های کشور میاشتغال بین استان

دوره مورد بررسی، دهد که طی رگرسیون نشان می

مطابق انتظار کشش تقاضای نیروی کار نسبت به 

ها مثبت و معنی دار است. مقدار تولید و سطح قیمت

نتایج همچنین حاکی از این است که نرخ بهره و 

داری بر تقاضای  دستمزد نیز دارای اثر منفی و معنی

باشند. عالمت منفی کشش تقاضا برای نیروی کار می

نسبت به نرخ بهره نشان دهنده این است نیروی کار 

که سرمایه و نیروی کار در دوره مورد بررسی مکمل 

 اند. یکدیگر بوده
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 (GMM(: نتایج برآورد رگرسیون اشتغال  بین استانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته)1جدول )

 (Probاحتمال ) tآماره  انحراف معیار ضریب نام متغیر
        9301/9 9031/9 001/1 909/9 

         900/9- 9193/9 31/1- 911/9 

         120/9- 993/9 99/9- 999/9 

        199/9 901/9 01/2 999/9 

      
    990/9- 990/9 92/1- 130/9 

      
     990/9 992/9 19/2 991/9 

         991/19 030/9 09/11 999/9 
                                    ابزار( معتبر بودن)فرضیه صفر: سارجان  برای اعتبار ابزارها Jآماره 

 209 تعداد مشاهدات موثر

 مأخذ: نتایج تحقیق

 

-( همچنین نشان می0در جدول ) نتایج ارائه شده

دهند که عملکرد غیرنفتی بنادر اثر مثبت و معنی 

های ساحلی کشور داشته است. داری بر اشتغال استان

دهد که طی در این مورد نتایج هر دو برآورد نشان می

دوره مورد بررسی اثر عملکرد غیر نفتی بنادر بر 

اما این های ساحلی معنی دار بوده است اشتغال استان

اثر چشمگیر و قابل توجه نبوده است. به عبارت دیگر 

دهند که به ازای هر یک میلیون تن نتایج نشان می

افزایش عملکرد بنادر، جمعیت شاغل در استان تنها به 

اند. برای استانی درصد افزایش یافته 990/9اندازه 

مانند هرمزگان که کل جمعیت شاغلش در سال 

نفر بوده است. این برآورد  هزار 919حدود  1902

دهد که به ازای هر یک میلیون تن عملکرد نشان می

نفر به جمعیت  11حدود غیرنفتی بنادر این استان 

شود. روشن است که با شاغل این استان افزوده می

میلیون تنی بنادر این  11توجه به عملکرد غیر نفتی 

هیچ  استان، اشتغال ایجاد شده در اثر فعالیت بنادر به

نتایج برآورد رگرسیون  وجه قابل توجه نیست. 

دهد که عملکرد نفتی بنادر اشتغال همچنین نشان می

داری بر اشتغال ایجاد طی دوره مورد بررسی اثر معنی

های ساحلی نداشته است. شدت شده در استان

های اصلی فرآیندهای کاربری پایین یکی از ویژگی

نیز به نحوی موید  وابسته به نفت است و این نتیجه

در بخش بعدی سعی خواهد شد تا این مطلب است. 

 گیری پرداخته شود.بندی و نتیجهبه جمع

 

 گیریو نتیجه بحث .4

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بنادر و عملکرد 

های ساحلی انجام شده است. آنها بر اشتغال در استان

مباحث بررسی ادبیات موضوع نشان داد که در حیطه 

نظری، تأکیدات بسیاری بر نقش زیرساخت حمل و 

نقل در بهبود شرایط اقتصادی کشورها و مناطق وجود 

دارد. بررسی پیشینه تجربی نشان داد که در حیطه 

موضوعیِ بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر متغیرهای 

مطالعات زیادی انجام نشده است و نتایج  اقتصادی

متفاوت هستند.  بدست آمده در کشورهای مختلف

برای اجتناب از تورش تصریح، در بخش سوم مقاله 

سعی شد تا با استفاده از یک فرآیند بهینه یابی یک 

مدل رگرسیونی برای سنجش اثر عملکرد بنادر بر 

های ایران تصریح گردد. عالوه بر اشتغال در استان

تحلیل رگرسیونی در این پژوهش با استفاده از آزمون 

غیره آماری نیز سعی شد تا تأثیر بنادر فرضیه تک مت

های ساحلی مورد بررسی قرار بر نرخ بیکاری در استان

های انجام شده را گیرد.  نتایج به دست آمده از تحلیل

 توان در موارد زیر خالصه نمود:می

نتایج به دست آمده از مقایسه آماری  .1

دهد که در هیچ کدام از میانگین نرخ بیکاری نشان می
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های مورد بررسی، تفاوت معنی داری بین نرخ سال

های ساحلی و غیر ساحلی وجود بیکاری در استان

های مورد بررسی، نداشته است. اما در مجموعه سال

دهد که در یک آزمون اختالف میانگین نشان می

سطح اطمینان قابل قبول، متوسط نرخ بیکاری در 

در های ساحلی کمتر از متوسط نرخ بیکاری استان

های غیر ساحلی بوده است. بررسی اطالعات استان

دهد که در دوره نه ساله مورد بررسی اولیه نشان می

های ساحلی حدود یک میانگین نرخ بیکاری در استان

های غیر درصد کمتر از میانگین نرخ بیکاری در استان

 ساحلی بوده است.

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیونی  .2

که طی دوره نه ساله مورد بررسی  دهد کهنشان می

عملکرد غیرنفتی بنادر تأثیر معنی داری بر اشتغال 

تر های ساحلی ایران داشته است. بررسی دقیقاستان

دار قابل دهد که این تأثیر معنیاین یافته نشان می

دهند که به عبارت دیگر نتایج نشان میتوجه نیست. 

رد بنادر، به ازای هر یک میلیون تن افزایش عملک

درصد  990/9جمعیت شاغل در استان تنها به اندازه 

دهد که تر نشان میبررسی دقیق اند.افزایش یافته

های ساحلی کشش و عکس العمل اشتغال در استان

 به تغییر عملکرد بنادر بسیار کم است.

در راستای نتیجه ارائه شده در مورد قبل،   .9

عملکرد نفتی  دهد کهنتایج به دست آمده نشان می

های ساحلی بنادر تأثیر معنی داری بر اشتغال استان

با توجه به ماهیت صنعت نفت و  نداشته است.

چگونگی فرآیند انتقال و پویایی این صنعت، این یافته 

 با انتطارات همخوانی دارد.

نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی از  .0

اشتغال تواند این است که نرخ بهره و تغییرات آن می

داری تحت تأثیر های کشور را به نحو معنیدر استان

های باالی قرار دهد. این یافته برای کشور ما که با نرخ

های بهره عمدتاً به صورت بیکاری مواجه است و نرخ

-تکلیفی و صالحدیدی توسط دولتمردان تعیین می

شود. به عبارت دیگر، این شود یافته مهمی قلمداد می

از اثربخشی ابزار نرخ بهره در کنترل  یافته حاکی

 باشد.بیکاری می

دهد که نتایج به دست آمده نشان می .1

دارای ها به ترتیب و سطح قیمت دستمزد نیروی کار 

-بر اشتغال در استانمنفی و مثبت  تأثیر معنی دار 

های کشور است. این یافته نیز با توجه به وجود قانون 

برخوردهای  همچنینحداقل دستمزد در ایران و 

گذاری کاالها تأثیر منفی تعزیراتی در فرآیند قیمت

این نوع از مداخالت دولتی بر اشتغال را به نمایش 

 گذارد.می

-در راستای هدف اصلی پژوهش با توجه به نتایج می

توان مدعی شد که بنادر و عملکرد آنها در ایران 

های نتوانسته است تا جذابیت کافی برای استان

ها را به نحو احلی ایجاد کند و اشتغال این استانس

-چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد. این یافته با یافته

( همخوانی دارد. وی در مورد بنادر 2011های جانگ )

 در سهولت رسد می بنظر"کند که کره جنوبی بیان می

 را بنادر اقتصادی موفقیت بندری خدمات به دسترسی

 از زیادی نفع بنادر محلی اقتصاد و کند نمی تضمین

های پژوهش حاضر یک یافته. "اندنبرده موقعیت این

آورد که بنادر شاهد مختصر بر این ادعا فراهم می

ایران بیش از اینکه پیشران اقتصاد منطقه و کشور 

رو اقتصاد محلی و ملی هستند. روشن باشند، دنباله

ت تر مستلزم انجام تحقیقاگیری دقیقاست که نتیجه

 باشد.بیشتر و ارائه شواهد بیشتر می
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Abstract 

This study aims to investigate the effect of port performance on employment in the provinces 

of Iran. To do this, statistical data for period 2005 to 2013 in 30 provinces (seven coastal 

provinces and 23 inland provinces) is used. In this study, two different methods have been 

used to achieve the goal. First, by mean equality statistical test it is shown that the 

unemployment rate in coastal provinces is slightly lower than unemployment rates in the 

inland provinces. In the second method, we use a panel data regression analysis and also use 

two estimation methods consist of least squares methods (fixed effects model) and 

generalized method of moments (GMM). Results of regression analysis show that non-oil 

performance of ports had significant and positive effect on employment in coastal provinces, 

but this effect is low and negligible. Other results show that interest rate, wage, prices level 

and output had positive effects on coastal provinces’ employment but oil performance of ports 

had not any significant effect on employment. 
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