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 تهران، مشهد، یدر شهرها یشهر یهانیزم است که باعث گسترش محدوده یعوامل ین مقاله بررسیهدف ا

درآمد  یرهایمتغ. استفاده شده است یشهر تک مرکزور از مدل ظن منیبد. شوندیز و اهواز میراز، تبریاصفهان، ش

 ییتابلو یهابا استفاده از روش داده یکشاورز یهانینه رفت و آمد و ارزش زمی، هزیت، مساحت شهری، جمعیمل

بر  یداریاثر معن یکشاورز یهانیو ارزش زم ینشان داد که درآمد مل ین بررسیج اینتا. مورد استفاده قرار گرفت

 .ستیدار نیمعن ینه رفت و آمد از نظر آماریت و هزیکه اثر جمع یتگسترش شهر دارد در صور

  

  ییتابلو یها، روش دادهیشهر تک مرکز، مدل یگسترش محدوده شهر،یاقتصاد شهر

  

:  

 خود به سوى را شهرى اقتصاددانان ىعالقه نیز توسعه حال در کشورهاى در شهرى مسائل به مربوط ادبیات

 توان یم را امر این دلیل. پیشرفته است کشورهاى از شدیدتر توسعه حال در کشورهاى در شهرى مسائل. است کشانده

- مسئله و دانست مربوط مشکالت حل براى ها مهارتو  مالى منابع محدودیت کشورها، این در شهرنشینى بیشتر سرعت

 در تحقیقات. دارند مردم مشکالت حل براى کمترى ىانگیزه و ها مهارتدولت کشورها این در که است این دیگر ى

است  یافته جهانى گسترش بانک توجه با ویژه به 1970 ی دهه اواخر از شهرى و حکمرانى شهرى مسائل ىاهزمین

  ).1388زنوز،  یهاد(

خود  یفیو ک یر در ابعاد کمیاخ یهادهه یدر ط یدارد ول یادیز یخیران اگرچه سابقه تاریدر ا ینیشهر و شهر نش

و  یاقتصاد شهر یبه سازمانده یدیجد یروهای، نیامروزه در کنار عوامل سنت. را تجربه کرده است یاسابقهیتحوالت ب

تنوع عوامل مؤثر همراه با اهداف، عملکرد و سازوکار متفاوت، سبب شده که . پردازندیکشور م یتحول نظام شبکه شهر

                                                             
 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیرازدانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی  -1

 دانشجوی اقتصاد انرژی دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد -2
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 نیتر مهماز  یکیز به ین يشهر يزیرو برنامه ياقتصاد-یمسائل اجتماعن یتردهیچیاز پ یکیبه  يتوسعه شهر

ت خردمندانه آن، یو هدا ينظام شهر یسامانده يبرا یاست هر گونه تالش یهیبد. ل شودیکشور تبد يضرورتها

دن به یرس. گذار بر آن استاثر  ياقتصاد يهامؤلفه یعنی، يمحرکه توسعه شهر يروهایا نیرو یح نیمستلزم شناخت صح

 يازمند است و از سویآن ن ياهیکشور، در تنوع ناح يشناخت اقتصاد شهر يگسترده برا یک سو به تالشین منظور از یا

 ).1383، ياکبریعل(د یت نمایمطالعات را هدا يریگند و جهتیکه فرا ينظر یگر به چارچوبید

تهران، مشهد، (ران یشش شهر بزرگ ا 1يشهر يهانیزم گسترشعوامل مؤثر بر  ین مطالعه به منظور بررسیدر ا

م و بعد از آن با یپردازینه مین زمیو چند مطالعه انجام شده در ا ينظر یابتدا به مبان) ز و اهوازیراز، تبریاصفهان، ش

ت در شنهادایو پ يریگجهیان به نتین عوامل پرداخته و در پایا یبه بررس ییتابلو يهاداده یاستفاده از روش اقتصادسنج

  .میپردازینه مین زمیا

  

از  یکیدر . اندمعطوف کرده يساز يند شهریکه توجه خود را به فرا هاست مدت ياقتصاددانان در علم اقتصاد شهر

ج یکردند و نتا یمعرف ينظر صورت بهرا  يشهر يهانیاز عوامل گسترش زم ي، محققان تعدادين مطالعات نظریاول

 5يشهر تک مرکزن مطالعات مدل یان همه ایدر م). 1969 4، موث1967 3لزیم، 1964 2آلونسو(ف کردند یرا توصآن

- نیت، ارزش زمیدرآمد، جمع: اقتصاد مثل يرهایاز متغ يو تعداد يشهر يهانین محوطه زمیها را به ارتباط بهیفرض

در مورد  يات اقصاد شهریه و اساس نظرین مدل پایدر واقع ا .دهدیم میحمل و نقل تعم يهانهیو هز يکشاورز يها

 يمرکز ه تجارتیفاصله از ناح xن مدل یدر ا). 1969 ثمو ،1967 زلیم ،1964 وآلونس(است  يشهر يتوسعه فضا

)CBD
به  yبدست آوردن درآمد  يشهر برا يشهروندها. ره استیک داین معادل شعاع یدهد؛ که ایرا نشان م) 6

CBD نه رفت و آمد یهر واحد فاصله از آن هز يکنند و به ازایرفت و آمد مt ن یاجاره زم. شوندیرا متحمل م)r ( و

که شهروندان  یتیک مطلوبی، و )t(نه رفت و آمد ی، هز)y(درآمد ، )x( CBDاز فاصله از  یتابع) q(ن یمصرف سرانه زم

,��� صورت بهتوان یرها را مین متغین ایبنابرا. است) u(شوند یمند ماز آن بهره �, �, ,���و  �� �, �, ان یب ��

  .کرد

                                                             
١  .  urban land expantion 
٢ . Alonso 
٣  .  Mills 
٤ . Muth 
٥ . monocentric urban model 
٦  .  central business district 
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، برقرار شودر یکه دو شرط ز یت تا زمانیو مطلوب ����ن است که فاصله تا مرز شهر یا متمرکزدر مدل  یده اصلیا

  :شودیل میتعد

�
2πx

q�x, y, t, u�

��

0

dx � n �1� 

����, y, t, u� � r�                                                                                           �2� 
ان یمتناسب باشد، معادله دو هم ب 1يت با محوطه شهریط تعادل کل جمعیکند که در شرایان مین را بیا) 1(معادله 

که در مرز شهر قرار دارد، برابر  يشهر يهانیبا اجاره زم يکشاورز يهانیاجاره زم یستیط تعادل بایکند که در شرایم

  :ر برقرار استیط زین مدل شرایدر ا. باشد

 يانه رفت و آمد و نرخ اجارهیش هزیش و با افزایت و درآمد افزایش جمعیبا افزا يشهر يهانیگر زمیان دیا به بی

  .ابدییکاهش م يکشاورز يهانیزم

امتحان  کایآمر ینواح يهان مدل را با استفاده از دادهیات این که فرضیشیمطالعات پ نیتر معروفدو مطالعه از 

  . انجام شد) 2005( 3و مک گراس) 1983( 2کردند، توسط بروکنر و فانسلر

در  ها آن. ه را امتحان کردندیفرضن یه ایناح 40از  یعرض یمقطع يهابا استفاده از داده) 1983(بروکنر و فانسلر 

 ير آمارظ، از نيشهر يهانین کل زمییدر تع يکشاورز يهانیت و اجاره زمیدرآمد، جمعجه گرفتند که یمطالعه خود نت

  .ستیدار نینه حمل و نقل معنیرها نشان داد که هزیب متغیکه ضرا یدرحال. دار هستندیمعن

 يکا در سالهایه آمریناح 33 يبرا ییتابلو يهان مدل، از دادهیامتحان ا يبرا) 2005(دتر مک گراس یدر مطالعه جد

ه یشهر هر ناح 33 يل مربع برایبر حسب ما يشهر يهانیها در مطالعه خود از کل زمآن. استفاده کرد 1990تا  1950

 يهانین توسعه زمییو درآمد در تع يکشاورز يهانیت، اجاره زمیز نشان داد که جمعیها نمطالعه آن. استفاده کردند

ن مطالعه نشان داد که یب ای، ضرا)1983(دار است؛ اما بر خالف مطالعه بروکنر و فانسلر یمعن ياز نظر آمار يشهر

  .دارد يبر توسعه محدوده شهر یدار است و اثر منفیمعن ينه حمل و نقل از نظر آماریر هزیمتغ

                                                             
١  .  urban area 
٢  .  Brueckner & Fansler 
٣ . McGrath 
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داده  يآورنه جمعیکه در زم ییهاتینه، با توجه به محدودین زمیانجام شده در اموجود و مطالعات  ينظر یبنابر مبان

نه رفت و یو هز يکشاورز يهانیت، ارزش زمی، جمعیدرآمد مل يرهاین مطالعه اثر متغیران وجود دارد، ما هم در ایدر ا

 .میکنیم یو اهواز را بررس زیراز، تبریدر شش شهر تهران، مشهد، اصفهان، ش يتوسعه محدوده شهر يآمد را بر رو

  

از  یدر برخ. شوند یمم یبه سه بخش تقس يآمار ياز نظر استفاده از نظر استفاده از داده ها ياقتصاد يهامدل

 1یمقطع يها بر اساس داده هاگر از مدلید یبعض. شودیاستفاده م یزمان يبرآورد مدل، از اطالعات سر يبرا ها آن

شتر مورد توجه قرار گرفته است، برآورد مدل بر اساس یر بیاخ يهاروش سوم برآورد مدل که در سال. شوندیبرآورد م

استفاده از . رندیگیچند سال مورد برازش قرار م یمقطع يواحدها يک سرین روش، یدر ا .است 2ییتابلو يهاداده

  ) :1387زاده و مهرگان، اشرف(است  ییایمزا يه داراینسبت به بق ییتابلو يهاداده

شتر به یجه باعث اعتماد بیشتر است و در نتیگر بید يهانسبت به حالت يتابلوها در حالت تعداد مشاهدات و داده 1

  .شود یمبرآوردها 

  .ن و آزمون کندییرا تب ياشرفتهیپ يدهد مدلهایبه محقق اجازه م 2

  .بردین میاز ب يادیرا تا حدود ز یدر اقتصاد سنج یهمخطاد بودن تعداد مشاهدات، مساله یز 3

  .رودین می، تورش برآوردها از بییتابلو يبا استفاده از داده ها 4

  :شودیف میر تعریبه صورت ز ییتابلو يهابر داده یمبتن یاقتصادسنج يح الگویاز تصر یک فرم کلی

Y�� � � β���X�� � μ� � v��

�

��2

 

ان یز که بیها ن�µ. است ��Xمستقل از  ها tو  ها iآن تمام  ينرمال است و به ازا عیتوز يدارا ��vکه جزء اخالل 

  .شوند یمظاهر  4ا اثرات ثابتی 3یها هستند، در قالب اثرات تصادفدر مقطع ها یناهمگنا ی يکننده اثرات فرد

 

مناسب است، ) یاثرات ثابت و اثرات تصادف(کدام روش  ییتابلو يهاداده ين که در برآورد مدلهایص ایتشخ يبرا

ان یر بیه مقابل آن به صورت زیه صفر و فرضیدر آزمون هاسمن، فرض. شود یماستفده ) 1980( 1از آزمون هاسمن

  :شود یم

                                                             
١ . Cross Section  
٢  .  Panel data 
٣ . Random Effect 
٤ . Fixed Effect 
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H0: E�U�, X�� � 0 
H1: E�U�, X�� � 0 

، یحیتوض يرهایو متغ) است يرنده اثرات فردیکه در بر گ(ن جمالت خطا ین است که بیا يه صفر به معنایفرض

ن ین است که بیه مقابل به ایاست که فرض ین در حالیا. گر هستندیکدیوجود ندارد و در واقع مستقل از  یچ ارتباطیه

ه صفر بهتر یدر صورت رد فرض). 1387اشرف زاده و مهرگان، (وجود دارد  ی، همبستگیحیتوض يرهایجزء اخالل و متغ

  .روش اثرات ثابت استفاده شوداست که از 

  :نوشت توان یمباشد، آن گاه  ین زن روش تصادفیتخم �βن زننده روش اثرات ثابت، و یتخم bاگر 

Var�b � β�� � Var�b� � Var�β�� 

�χع یتوز يهاسمن ثابت نمود که عبارت مذکور دارا
  .است 2

W � �b � β��
′
�Var�b � β����1�b � β��~χ�

2  
�χن آزمون از یاگر آماره محاسبه شده ا

رد شده و فرض اثر ثابت  یبر اثر تصادف یه صفر مبنیباشد، فرض تر بزرگ 2

  .شود یمرفته یپذ

 

همانطور . شود یمپرداخته  اتیفرضشده جهت آزمون  يریق و مدل بکارگیتحق يرهایمتغ ین بخش، به معرفیدر ا

در  يعوامل مؤثر بر گسترش محدوده شهر یپژوهش، بررسن یا یق عنوان شد، هدف اصلیتحق یقبل يها بخشکه در 

 يهانیت، ارزش زمی، جمعيمساحت شهر يرهایمتغ یعیتم طبیاز لگارن منظور، یبد. ستران ایبزرگ ا يشهرها

ران شامل؛ تهران، یبزرگ ا يشهرها يبرا) ینه هر کورس تاکسیهز(نه حمل و نقل یو هز ی، درآمد مليکشاورز

مدل چه گفته شد بر طبق آن. کار گرفته شده استبه 1388- 1380 يسالها يز و اهواز برایتبر، رازیش، مشهداصفهان، 

  :ح کردیر تصریز صورت بهتوان یرا من مطالعه یمورد استفاده در ا

ln UA�� � α � β
1
lnGNP� � β

2
lnAV�� � β

3
lnPOP�� � β

4
lnTC�� � U�� 

 ��POP ،حومه هر شهر يکشاورز يهانیارزش هر هکتار زم ��AV، کشور یدرآمد مل �GNPدر رابطه فوق، 

و مطالب یاز آرش يمساحت شهرمربوط به  يهاداده. در هر شهر است ینه هر کورس تاکسیهز ��TCت هر شهر، یجمع

درآمد ن یهمچن. مربوط به آن بدست آمده است يهاگاهیهر شهر و پا يها يشهردارو  ها استان ياستاندار يگاههایپا

حومه شهر وجود نداشت  ينهایمت زمیق يبرا یکه مرجع مطمئننیبا توجه به ا ران،یمرکز آمار اگاه یت از پایو جمع یمل

نه هر یو هز بدست آمد يجهاد کشاورز يهابا مراجعه به سازمان يکشاورز يهانیاطالعات مربوط به ارزش زم به اجبار

                                                                                                                                                                                              
١ . Hausman 
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الزم به ذکر است که برآورد مدل با  .هر شهر بدست آمده است یرانیتاکس يهابا پرسش از سازمان یکورس تاکس

 .انجام شده است Eviewsافزار استفاده از نرم

  

آماره محاسبه شده از . شودیاز آماره هاسمن استفاده م یا تصادفیانتخاب اثرات ثابت  يهمانگونه که گفته شد برا

است لذا مقدار محاسبه شده  13برابر  5 يدو با درجه آزادیکه مقدار آماره چنیبا توجه به ا. است 37,4آزمون برابر ن یا

و الزم است که  شود یمرد  یبر وجود اثرات تصادف یه صفر مبنین فرضیبنابرا. تر استدو در جدول بزرگیاز مقدار چ

 .جهت برآورد از روش اثرات ثابت استفاده شود

  

در دو دوره  یمل يز مشخص است درآمدهایگونه که در جدول نهمان. دهدیج برآورد مدل را نشان مینتا 1جدول 

 012/0باعث گسترش  یش در درآمد ملیک درصد افزایکه  یصورت بهدارد؛  يمساحت شهربر  يداریم و معنیاثر مستق

بر مساحت در  يکشاورز يهانیارزش زم. شودیم يدر دوره دوم بر مساحت شهر يدرصد 1/0و  هدر همان دور درصد

در دوره دوم  يکشاورز يهانیمت زمیک درصد کاهش در قی در دوره دوم یست ولیدار نیمعن 05/0دوره اول در سطح 

با  .بر پروانه ساخت دارد يدار یو معن یت هم اثر منفیجمع. دهدیش میرا افزا يشهر يهانیدرصد مساحت زم 412/2

بر  يداریاثر معن ياز نظر آمارها کدام از دورهچیدر ه ینه هر کورس تاکسیو هزت یجمع ،ن مدلیتوجه به برآورد ا

  .نداشته است يشهر يهانیزمگسترش 

مهم در گسترش  يرهایبه عنوان متغ يکشاورز يهانیارزش زم و یتوان از درآمد ملیان شد میچه ببا توجه به آن

 تیرفت و آمد و جمع يهانهیموجود، هز ينظر ین مطالعه نشان داد بر خالف مبانیج اینتا. ران نام بردیا يشهرهاکالن

 .در گسترش شهرها نداشته است يریتاث

  

5

- یکشور م يو تحول نظام شبکه شهر ياقتصاد شهر یبه سازمانده يدیجد يروهای، نیامروزه در کنار عوامل سنت

- دهیچیاز پ یکیبه  يتنوع عوامل مؤثر همراه با اهداف، عملکرد و سازوکار متفاوت، سبب شده که توسعه شهر. پردازند
 یهیبد. ل شودیکشور تبد يضرورتها نیتر مهماز  یکیز به ین يشهر يزیرو برنامه ياقتصاد-ین مسائل اجتماعیتر

 يروهایا نیرو یح نیت خردمندانه آن، مستلزم شناخت صحیو هدا ينظام شهر یسامانده يبرا یاست هر گونه تالش

  . اثر گذار بر آن است ياقتصاد يهامؤلفه یعنی، يمحرکه توسعه شهر
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  ثابتمختلف به روش اثرات  يشهرها يج برآورد مدل براینتا. 1-5جدول 
  احتمال  بیضر  رهایمتغ

lnGNP 012/0  05/0  

LnGNP(-1) 1/0  00/0  

lnAV  025/1  12/0  

LnAV(-1) 412/2-  00/0  

lnPOP  004/0  32/0  

LnPOP(-1) 021/0  24/0  

lnTC  15/12  45/0  

C  65/1  00/0  

R2= 89./ =تعداد مشاهدات   54  

 6 = تعداد شهرها

F-statistic= 44/36  

( 00/0* (  

 .دهدیرا نشان م يداریعدد داخل پرانتز سطح معن*

  قیمحاسبات تحق: منبع

  

ن منظور از مدل یران بود بدیبزرگ ا يدر شهرها يعوامل مؤثر بر گسترش مساحت شهر ین مقاله بررسیهدف ا

و ارزش هر  يکشاورز يهانیت، ارزش زمی، جمعیدرآمد مل يرهاین مدل متغیبر اساس ا. استفاده شد يشهر تک مرکز

 يشهرها ياثر گذار بر مساحت شهر يرهایمتغبه عنوان ) نه رفت و آمدیهز يبرا یبه عنوان مالک( یکورس تاکس

، ییتابلو يهاج بدست امده از روش دادهیبر اساس نتا. ز و اهواز به کار گرفته شدیراز، تبریتهران، مشهد، اصفهان، ش

که  ین شهرها داشتند در حالیا يبر مساحت شهر يداریاثر معن ياز نظر آمار يکشاورز يهانیو ارزش زم یدرآمد مل

  .د نشدییتا ينه رفت و آمد از نظر آماریت و هزیعاثر جم

 ينهایشود ارزش زمیکه باعث گسترش شهرها م ین است که دو عامل مهمیدهد این مقاله نشان میج ایچه نتاآن

بلند مدت در شهرها  يزیربرنامه يزان برایرن برنامهیبتابرا. م هستندیبا اثر مستق یبا اثر معکوس و درآمد مل يکشاورز

ز یگونه ننیتوان این میهمچن. ز مد نظر قرار دهندیشود را نیم ين عوامل که باعث گسترش محدوده شهریا یستیبا

، شهرها گسترش يکشاورز يهانیمت زمیجه آن کاهش قیو در نت يبرداشت کرد که با کاهش سود در بخش کشاورز

کنترل وسعت شهرها، مورد توجه  يک راه براین یبنابرا. شوندیخود خارج م ياز حالت کشاورز ها نیزمن یدا کرده و ایپ

  .است يکالن اقتصاد يها يزیر برنامهدر  يقرار دادن بخش کشاورز
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