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امروزه شهرنشيني در تمام كشورهاي دنيا در حال گسترش است. افـزايش جمعيـت   چكيده: 
هاي مختلف، خصوصاً اقتصادي را فـراهم آورده اسـت.    موجبات رشد و توسعه در زمينهشهرها 

درصـد از   16، حـدود  2019براي مثال، مطابق با گزارش توسعه جهاني بانك جهاني در سـال  
مشـكالتي   ،شود. اما توسعه شهرها توليد مي ،شهر دنيا 30كل توليد ناخالص داخلي جهان در 

يطي، صوتي، ترافيك و ... را به همراه داشته است. بـر ايـن اسـاس،    مح از جمله آلودگي زيست
دانند و مـديران   ريشه مشكالت خود را در افزايش جمعيت مي ،شهرها بسياري از ساكنان كالن

اي براي شهر وجود دارد يا خير و اگر وجـود   شهري با اين سؤال مواجه هستند آيا اندازه بهينه
  دارد در چه حدودي است؟ 

شـهرهاي ايـران بـرآورد شـده اسـت.       ن مقاله، انـدازه بهينـه و پايـدار شـهر بـراي كـالن      در اي
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 مقدمه -1

كنند،  ها زندگي مي امروزه تعداد افرادي كه در شهر
 ،يافتـه  هـاي توسـعه   در كشـور  .در حال افـزايش هسـتند  

بسيار باال است و اين نسـبت بـراي كـل     ،جمعيت شهرها
باشـد. پديـده    درصـد مـي   50بـيش از   ،كشورهاي جهان

نشيني در كشورهاي در حـال توسـعه نيـز در حـال      شهر
  گسترش است. 

هاي در حال توسعه، جمعيـت شـهري    امروزه كشور
زدهم و هاي صنعتي شده قرن نو بيشتري نسبت به كشور

اوايل قرن بيستم دارند؛ اين به معناي توسعه شهرنشيني 
تـر در كشـورهاي در حـال توسـعه در مقايسـه بـا        سريع

كشورهاي صنعتي است. در حال حاضر، جمعيت شهري، 
شود كه بيشتر از كل  ميليارد، تخمين زده مي 3/3حدود 

  .است 1960جمعيت تا اواخر 
جهـاني در  براساس گزارش توسـعه جهـاني بانـك    

، توســعه اقتصــادي را دو گــذار، مشــخص و 2009ســال 
حركــت از يــك اقتصــاد عمــدتاً   -1 :ســازد متمــايز مــي

 .كشاورزي به يك اقتصاد بيشتر توليدي و صـنعتي اسـت  
دهـد و   در سـطوح بـاالتر توسـعه رخ مـي    ه دوم لمرح -2

متضمن گذار به يك اقتصـاد مبتنـي بـر بخـش خـدمات      
تـري   ي شدن كه با نرخ سريعاست. مرحله (فاز) اول شهر

رخ داده است مطابق با گذار از اقتصاد روستايي به اقتصاد 
باشد. فاز دوم شهري شدن كه با نرخي كنـدتر   شهري مي

دهد و با تكامـل درونـي    و در مراحل باالتر توسعه رخ مي
شهرها در ارتباط است، متناظر با خدماتي شدن اقتصادها 

توسعه، اين دو گذار در  است. در اغلب كشورهاي در حال
دهند؛ با ايـن   يك زمان و البته در مناطق مختلف، رخ مي

افتــه باشــند و چــه كمتــر   هــا توســعه  حــال چــه شــهر
  ها، مثبت است.  انداز رشد آن يافته، چشم توسعه

شهرها از نظـر مراكـز فعاليـت اقتصـادي، اهميـت      
اي دارند. در يك تعريف، شهر، مكان جغرافيايي است  ويژه

هـاي اقتصـادي، از    كه به واسطه تمركز فعاالن و فعاليـت 
دهند، سي  شود. آمارها نشان مي مناطق ديگر، متمايز مي

 16شهر اول دنيا از لحاظ توليد ناخالص داخلـي، حـدود   

توليــد  2005جهــاني را در ســال  درصــد كــل محصــول
درصد كل  25شهر اول، تقريباً  100اند. همين طور  كرده

، ميـان  اند. به همين دليـل  محصول جهاني را توليد كرده
ارتبـاط   سطح شهرنشيني و توسعه اقتصادي در كشـورها 

  مثبت و قوي وجود دارد. 
نشـيني و   اين ارتباط قوي و مثبت ميان سهم شـهر 

كه سطح توليد ناخالص داخلي سرانه به مرز توسعه تا زماني 
بـا  نشـيني   دالر برسد، وجود دارد. اين شـهر  10000حدود 

همـراه   ،انتقال سريع مردم از مناطق روسـتايي بـه شـهري   
هنگـامي كـه سـهم    كـه  . پيامـد بعـدي ايـن اسـت     است

 كند و توليد ناخـالص  درصد عبور مي 60شهرنشيني از مرز 
گـذرد، مسـير و سـرعت     مـي دالر  10000از داخلي سرانه 

. )World Dank, 2009شــود ( نشــيني، كنــد مــي شــهر
بنابراين بسياري از افراد براسـاس شـواهد آمـاري انجـام     

بــر ايــن باورنــد كــه رشــد شهرنشــيني و توســعه  ،شــده
يابد و پـس از آن،   تا سطحي از توسعه ادامه مي ،اقتصادي
  .گرددتواند منجر به توسعه اقتصادي  ها نمي رشد شهر

جمعيــت رو بــه افــزايش شــهرها، خصوصــاً در     
كشورهاي در حال توسعه و ارتباط آن با رشد اقتصادي و 

نشـيني در كنـار نارضـايتي اغلـب      منافع حاصـل از شـهر  
ماننـد   ؛ساكنان شهر بـه دليـل اثـرات افـزايش جمعيـت     

بهــاي بــاالي مســكن، ترافيــك ســنگين،  آلــودگي، اجــاره
ان اقتصــاد آلــودگي صــوتي و ... موجــب توجــه متخصصــ
اي كـه هـم    شهري به اندازه بهينه شهر شده است؛ اندازه

ن را امتضمن رشد اقتصادي باشد و هم كاهش رفاه ساكن
  به همراه نداشته باشد. 

هاي اخير، انـدازه بهينـه يـا انـدازه كـاراي       در دهه 
هاي بسـياري از انديشـمندان    شهر، موضوع بحث و جدل

تـر شـدن    به بزرگبوده است؛ به طوري كه برخي معتقد 
شهرها و برخي مخالف افزايش جمعيت شـهرها هسـتند.   

زا بـراي   هاي محـدوديت  اين توجه حتي منجر به سياست
نقاط دنيـا شـده اسـت. بـراي     از توسعه شهرها در برخي 
، مبحث اندازه بهينه شهر توسط 1مثال، به اعتقاد سينگل

                                                            
1- Singell 
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بدون مالحظات علمي،  1950متخصصان شهري در دهه 
منجر به كنترل رشد شهرها از جملـه شـهرهاي   مطرح و 

ميشيگان، فلوريدا و كاليفرنيا، توسط بسياري از مسئوالن 
  ).Singell, 1974شهري شده است (

  
 پيشينه تحقيق -2

ابتـدا در دهـه    ،هاي اندازه بهينه شهر توجه به مدل
 )،1972( 1توان به مقاالت بار براي مثال، مي ؛مطرح شد 70

  ) اشاره كرد.1974(و همكارانش  3)، تالي1973( 2بونتر
ــا اســتفاده از 1971( 4االنســو ) در تحقيــق خــود ب

تئوري بنگاه، شهر را بـه عنـوان بنگـاه در نظـر گرفـت و      
جمعيت شهر را جايگزين توليد كرد؛ به طوري كه هزينه 

  دانست.  بنگاه شهر را تابعي از جمعيت شهر مي
) مدل االنسو را بـا توجـه بـه    1983( 5نوريچاردس

توسـعه   ،ها و منافع اندازه شهر براي سـاكنين  همه هزينه
  داد.

) اندازه بهينه شـهر را از نظـر بنگـاه    1972( 6ايوانز
مورد توجه قرار داد و مـدلي ارائـه كـرد كـه      ،كننده توليد

بنگاه با توجه به تكنولوژي توليـد، نيـروي كـار و ميـزان     
  مؤثر بود.  ،ندازه شهرتقاضا در تعيين ا

انـدازه بهينـه شـهر را بـا توجـه بـه توابـع         سينگل
انـدازه   ،هـا  مورد بررسي قرار داد. اين مدل ،مختلف هدف

بهينه شهر را بدون توجه به عامـل فضـا، تحليـل كردنـد     
)Singell, 1974  .(  

از طريق معرفي الگوي تعـادل عمـومي    7هندرسون
 اندازه تعادلي و اندازهشهري كه داراي توليد و مصرف است، 

). Henderson, 1974بهينــه شــهر را بــه دســت آورد (
وضعيت  ،همان طور كه در مدل سينگل توضيح داده شد

بـه   ،لزوماً وضعيت تعادلي نيست بلكه نقطه تعادلي ،بهينه
  شود كه متضمن پايداري باشد. وضعيتي گفته مي

                                                            
1- Barr 
2- Boeventer 
3- Tolley 
4- Alonso 
5- Richardson 
6- Evans 
7- Henderson 

با وارد كردن عامل فضـا در مـدل سـينگل،     8ارنات
اندازه بهينه شهر را تحليل كرد. او بـا اسـتفاده از نظريـه    

تعـادل فضـايي را بـراي     ،)1975( 9كاالي عمومي تايبوت
  . (Arnott, 2004)اندازه شهر تعيين كرد

هـا و   با كمك ارتبـاط بـين تئـوري باشـگاه     10فيش
زه بهينـه شـهر   اندازه شهر توانست مقدار معيني براي اندا

  .(Fisch, 1976)پيدا كند 
با معرفي مدل فضايي، انـدازه   11ارنوت و استيگليتز

بهينه را استخراج كردند و رابطه ميان نرخ اجاره زمـين و  
 مخارج بر روي كاالي عمـومي خـالص را تحليـل كردنـد    

(Arnott & Stiglitz, 1979)  . 

) نيـز در توسـعه مبـاني نظـري و     1989( 12فوجيتا
  هاي زيادي داشت.  تالش ،اي اندازه بهينه شهر پايه

با استفاده از قضيه هنري  ،برخي از مطالعات تجربي
  كردند.  ،اقدام به تعيين اندازه بهينه شهر 13جورج

مبناي الگوي اقتصاد محلي مورد اسـتفاده در ايـن   
باشد. ژنـگ در مقالـه خـود بـا      مي  14مقاله ژنگ ،تحقيق

اقـدام بـه بـرآورد     ،2000شهر در سـال   كالن 43مطالعه 
براي اين كار، تابع و  ژاپن كرد هايشهر اندازه بهينه كالن

هاي شهري را بـرآورد نمـود. تـابع هزينـه      منافع و هزينه
درآمد قابل تصرف افراد در شهر و  :شهري عبارت است از

 هـاي خـانوار سـاكن در شـهر     تابع هزينه شـهري هزينـه  
)Zheng, 2007ل ژنـگ بـا كمـي    از مـد  ،). در اين مقاله

تعديالت، استفاده شده است. يكي از تعديالت انجام شده 
  در اين مدل، اضافه كردن اثرات خارجي آلودگي است. 

  
 مباني نظري -3

تــرين مقــاالت در حــوزه نظريــه  يكــي از مبنــايي
) اسـت كـه   1974اندازه بهينه شـهر، مقالـه سـينگل (   

نگاهي علمي و نظري به مقوله اندازه بهينه شهر داشت 
                                                            
8- Arnott 
9- Tiebout 
10- Fisch 
11- Stiglitz 
12- Fujita 
13- Henry George Theorem  
14- Zheng 



 1393 زمستان، نهمفصلنامه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62

 

و از مفاهيم اساسي علم اقتصـاد بـراي توضـيح انـدازه     
بهينه شهر استفاده كرد. در اين مطالعـه بـراي تعيـين    

شـده   از ايـن رويكـرد بهـره گرفتـه     ،اندازه بهينه شـهر 
  است. 

مفهوم بهينه، معاني مختلفـي دارد،   سينگل،از نظر 
توانـد   خصوصاً در ارتباط با اندازه بهينه شهر، بهينگي مي

در ارتباط با حداقل كردن هزينه شهرداري، ارائه خدمات 
يي توليـد و توزيـع خـدمات عمـومي يـا در      اعمومي، كار

  يي باشد. اارتباط با رفاه اجتماعي و كار
شـبيه بنگـاهي اسـت كـه      ،سينگل، شـهر از نظر 
باشـد و منـافع حاصـل از     هاي هزينه مي داراي منحني

منافع حاصل از سكونت در شهر توسـط سـاكنان    ،شهر
هـاي   ويژگـي  ،است. از آنجايي كـه خـدمات شـهرداري   

دارنــد؛ از ايــن رو،  2و غيرمحــروم كردنــي 1غيررقــابتي
داراي منحني هزينه متوسط محدب هستند؛ به طوري 
كه در يك محدوده جمعيتي، نزولي بوده و پس از يك 

يابنـد.   افـزايش مـي   ،سطح جمعيت با افزايش جمعيـت 
) ارائه خـدمات و منحنـي   ACمنحني هزينه متوسط (

ترسـيم شـده اسـت.     ،1) در نمودار MCهزينه نهايي (
ترسـيم شـده اسـت،     ،1در نمـودار  منحني ديگري كه 

) توليد نهايي نيـروي كـار   MP) و (APتوليد متوسط (
باشد. فشاري كه منجر بـه افـزايش جمعيـت شـهر      مي
هاي داخل شهر اسـت.   شود، آثار تجميع براي بنگاه مي

شوند،  ها مشترك مي افزايش يابد نهاده ،هرچه جمعيت
يابنـد. در   ميها افزايش  بازدهي بنگاههمچنين تقاضا و 

هـاي   واقع جمعيت بيشـتر، نـه تنهـا منجـر بـه صـرفه      
و هزينـه متوسـط توليـد را     شـود  مـي مقياس در توليد 

هايي را  گيري فعاليت دهد، بلكه امكان شكل كاهش مي
را فـراهم  اند  كه قبالً در شهرهاي كوچك، سودده نبوده

افزايش  ،هاي ناشي از اين مقياس كند. نتيجه صرفه مي
نشـان داده   ،APيروي كار است كه با نمـودار  بازدهي ن

  شده است.
  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  منافع و هزينه نهايي و متوسط شهري هاي منحني - 1نمودار 
  )Singell, 1974منبع: (

 

 N1 N2 N3 جمعيت شهر

AC 
MC 

AP 

MP 

1- Non Rival  
2- Non Exclusive 
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سينگل، سه وضعيت متفاوت براي اندازه شهر تصور 
كند. حالت اول زماني است كه بهينگي در ارتبـاط بـا    مي

يـت  عانـدازه جم  ،مخارج شهرداري باشد. در ايـن حالـت  
شـود؛ جـايي كـه     ، تعيـين مـي  N1بهينه شـهر در نقطـه   

شـهرداري،  منحني هزينه متوسط ارائـه خـدمات توسـط    
ريـز   شود. حالت دوم زماني است كه يك برنامه حداقل مي

مركزي وجود داشته باشد و به دنبال حداكثر رفاه و ايجاد 
حداكثر كارايي باشد. در اين حالت، بهينگي در ارتباط بـا  

شود و براي رسيدن بـه ايـن وضـعيت،     كارايي تعريف مي
منفعت  يابد كه جمعيت و اندازه شهر تا جايي افزايش مي

بـيش از هزينـه    ،حاصل از آخرين فرد وارد شده به شـهر 
نهايي تحميل شده به شهر، توسط آن فرد باشـد. مطـابق   

ريز مركزي، در  توسط برنامه ،با اين تعريف، جمعيت بهينه
شود كه منحني هزينه نهايي و منفعت  اي تعيين مي نقطه

ه نهايي، يكديگر را قطع كنند. در اين نقطه، جمعيت بهين
آيد. اما نكته اين است كه هيچ  به دست مي N2در سطح 

اي براي باقي ماندن جمعيت شـهر در ايـن سـطح     انگيزه
ريز مركزي، اين بهتـرين   وجود ندارد؛ اگرچه از نظر برنامه

وضعيت است. به عبارت ديگر، تا زماني كه منافع متوسط 
هاي متوسط قرار گرفته و منـافع خـالص،    در باالي هزينه

است؛ افراد براي مهاجرت به شهر، انگيزه دارند. به  مثبت
عبارت ديگر، در اين الگو تا زمـاني كـه منـافع حاصـل از     

هـايي اسـت كـه     سكونت براي فرد ساكن بيش از هزينـه 
كنـد، انگيـزه بـراي سـكونت و      بابت خدمات پرداخت مي

مهاجرت وجود دارد تا اينكـه منحنـي هزينـه متوسـط و     
را قطع كننـد. در ايـن سـطح از    يكديگر  ،منفعت متوسط

هـاي   مقـدار جمعيتـي كـه منـافع و هزينـه      N3جمعيت، 
آيـد و بـا عنـوان     كنـد بـه دسـت مـي     متوسط را برابر مي

 ،شـود. در ايـن مقالـه    ته مـي خجمعيت پايدار شهر، شـنا 
و اندازه پايدار شـهر،   N2اندازه بهينه شهر از نظر كارايي، 

N3 وان گفت جمعيت ت شود. به طور خالصه مي ورد ميآبر
بهينه، آن سطح از جمعيتـي اسـت كـه منـافع نهـايي و      

شود و اندازه پايـدار،   هاي نهايي شهر با هم برابر مي هزينه

ــا     ــط ب ــافع متوس ــه من ــت ك ــي اس ــطح از جمعيت آن س
  شود.  هاي متوسط شهر، برابر مي هزينه

  
 روش تحقيق -4

  چارچوب الگوي اقتصاد محلي
اساسي و  هاي فرضقبل از تشريح مدل، الزم است 

هاي مدل، مورد بررسي قـرار گيرنـد. اول اينكـه     مشخصه
بازيگران اصلي ايـن الگـو شـامل بنگـاه، خـانوار و دولـت       

كننده كاال بوده و براي توليد اين  توليد ،محلي است. بنگاه
دهنــده  نيــاز بــه نيــروي كــار دارد. خانوارهــا، ارائــه ،كــاال

در قبال ارائه ايـن  انحصاري نيروي كار در بازار هستند و 
كننـد. خانوارهـا همچنـين     دستمزد دريافت مي ،خدمات
باشـند.   شده توسط بنگاه مـي  كننده كاالهاي توليد مصرف

خانوارها بايد به دولت محلي، ماليات پرداخـت كننـد. در   
طول فرايند مصرف كـاال توسـط خانوارهـا و توليـد كـاال      

بـه  شـود كـه منجـر     ها، آلودگي منتشـر مـي   توسط بنگاه
شـود. نقـش دولـت     كاهش سطح مطلوبيت خانوارها مـي 

محلي، ارائه كاالهاي عمـومي محلـي اسـت كـه در ايـن      
كاهش آلودگي هوا است. دولت محلي براي مقابلـه   ،مورد

اي  با آلودگي به عنوان يك كاالي عمومي با قيـد بودجـه  
، توابـع  ادامـه مواجـه اسـت. در    ،به اندازه درآمد ماليـاتي 

   :گردد ارائه مي ،ه هر يك از بازيگرانرفتاري مربوط ب
، داراي تـابع  Xكننـده كـاال    بنگاه: بنگاه توليـد  -1

، به ترتيـب مقـدار كـاالي    Nو  باشد كه  توليد زير مي
   :توليد شده و نهاده نيروي كار است

Qx=Qx(N)                             (1) 

كنـد،   دستمزدي كه بنگاه به خـانوار پرداخـت مـي   
(W*) باشـد   كننده سود بنگاه مـي مطابق با رفتار حداكثر

  :شود كه به صورت زير حل مي
P.Q(N)-W.Nmax                   (2) 

قيمت كاال است. بنابراين دستمزد  Pدر رابطه باال، 
  پرداختي عبارت است از:

W*=P.Q'
x(N)                         (3) 
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خانوار: خانوار داراي تابع مطلوبيتي است كـه از   -2
كنـد.   ، مطلوبيت كسب مـي Sو سكونت  Xمصرف كاالي 

با ضريب واحد، منجـر   ،(E)در عين حال، ميزان آلودگي 
شـود. در واقـع، در ايـن رويكـرد،      به كاهش آلـودگي مـي  

دهنـده   يـا كـاهش   1زدايي آلودگي داراي ويژگي مطلوبيت
نـده بـا حـداكثر كـردن تـابع      كن مطلوبيت است. مصـرف 

كند كه از هـر   مطلوبيت با توجه به قيد بودجه، تعيين مي
يـابي   مسأله بهينـه  ،كاال چه ميزاني مصرف كند. در ادامه

 خانوار، ارائه شده است. 

Max U(X, S) – E                                         (4) 

S.t: P.X + r. S = W - T                                (5) 

U(0)  تابع مطلوبيت مصرف كااليX  وZ باشد  مي
بهاي يك واحد سكونت و مقـدار   به ترتيب، اجاره Tو  و 

  ماليات پرداختي به دولت محلي هستند. 
يـابي   با ثابت گرفتن سطح مطلوبيت، مسـأله بهينـه  

تواند به حداقل كردن مخارج بر روي كاالهـاي   خانوار مي
بيـان گـردد    ،كاهش نيافتن مطلوبيـت مصرفي در صورت 

   :كه در زير ارائه شده است
Min P.X + r. S + t                                     (6)      

 S.t: U(X, S) – E ≥ U                                (7) 

و  Xتوان مصرف بهينه كاالي  با حل اين مسأله، مي
S  عبارتي، تابع تقاضاي آن را به دست آورد.يا به  

X* = X(P, r, U, E)                                    (8) 

S* = S(P, r, U, E)                                      (9) 

در قيد بودجه، تابع مخارج  *Sو   *Xگذاري  با جاي
  آيد.  خانوار به دست مي

(HC)*=P.X(P,r,U,E)+r.S(P,r,U,E)=HC(P,r,U,E) (10) 

اثرات سرريز آلودگي: در اين الگـو، آلـودگي بـه     -3
مالحظـه   ،عنوان اثرات خارجي توليد و عرضه نيروي كـار 

و هم افـزايش    شده است؛ به طوري كه هم افزايش توليد
شـود.   جمعيت شهر، موجب افزايش سـطح آلـودگي مـي   

تابعي از مقدار عرضـه كـاال و    ،(e)بنابراين ميزان آلودگي 
  عرضه نيروي كار است. 

                                                            
1- Disutility  

e = e (X, N)                                      (11) 

توان با توجه به برابري عرضه و تقاضا، آن را  كه مي
  به اين صورت بازنويسي كرد:

e = e(Qx(N), N) = e (N)                  (12) 
ماننـد هـر الگـوي    دولت محلي: در ايـن الگـو،    -4

اقتصادي ديگري كه شامل بخش عمـومي اسـت، دولـت    
محلي، ارائه كـاالي عمـومي را بـر عهـده دارد. در اينجـا      
كاالي عمومي، شامل كاهش آلودگي هوا يـا بـه عبـارتي،    
 ،ارائه خدمات هواي پاكيزه است. بـراي ايـن كـار، دولـت    

كند. دولـت تمـام درآمـد     مي (t)اقدام به دريافت ماليات 
كنـد.   الياتي را صرف توليد كـاالي محـيط پـاكيزه مـي    م

  بنابراين قيد بودجه دولت به صورت زير است:
t.N = q.g                                                 (13) 

، مقـدار كـاالي   g، قيمـت كـاالي عمـومي و     q كه
  باشد. عمومي مي

  آلودگي پس از توليد كاالي عمومي برابر است با:
E= e(N) – q.g = e (N) – t.N = E (N , t)      (14) 

گذاري عبارت باال در معادله، مخارج خـانوار   با جاي
   داريم:

HC (P, r, U, E (N, t)) = HC (P, r, U, N, t) (15) 
  تابع مازاد شهر:

 (TC)هاي كل شـهر   ، هزينه(TB)منافع كل شهر 
  باشد: به صورت زير مي (TW)و تابع مازاد 

TB = W*.N = P.Qx′(N).N                          (16) 

TC = HC.N+E= HC (P,r,U,N,t)+E           (17) 

TW=TB-TC=PQ′x(N).N-HC(P,r,U,N,t)+E (18) 

  
ــافع كــل و    ــازاد كــه تفاضــل من ــابع م ــابراين، ت بن

باشد، تابعي است از سطح عمومي  هاي كل شهر مي هزينه
هاي مسـكن، سـطح مطلوبيـت،     ها، جمعيت، اجاره قيمت

ماليات و ميزان آلودگي باقي مانده پـس از توليـد كـاالي    
  .استعمومي در شهر 

  
  



 65 ــــــــ نيا موحدي ناصر عسگري، علي اكبري، اهللا نعمت يارمحمديان، ناصر/ محلي اقتصاد الگوي يك در شهر پايدار و بهينه اندازه تعيين

 
 

  تصريح مدل اقتصادسنجي
براي برآورد اندازه بهينه شهر الزم است تابع مـازاد  
بــرآورد شــود. بــراي بــرآورد تــابع مــازاد، تــابع منــافع و  

شـوند.   تخمـين زده مـي   ،هاي شهر، به طـور مجـزا   هزينه
براساس الگوي اقتصادي شهر، مشاهده شد كه تابع منافع 

ها، توليد نهـايي نيـروي كـار و     كل، تابعي از سطح قيمت
باشد كه توليد نهايي نيروي كار تابعي از  جمعيت شهر مي

محيط فعاليت در شهر است. محيط فعاليـت در شـهرها،   
شهرها تحت تأثير شـرايط حمـل و نقـل و     خصوصاً كالن

باشد. بر اين اسـاس، در مـدل    ها مي در دسترسيسهولت 
ســنجي، منــافع واقعــي شــهر، تــابعي از وضــعيت  اقتصــاد
مشـخص   Tr2و  Tr1هاي  نقل شهري كه با متغير و حمل

باشـد. معادلـه رگرسـيوني     شده است و جمعيت شهر مي
 شود:  تصريح مي ،تابع منافع كل به صورت زير

itit
it

it uNLnTrLnTrLn
P

TB
Ln

itit
 )()()()( 322110   (19) 

 ،بيانگر منافع واقعي شـهر يـا بـه عبـارتي     كه 
، متغيرهــاي كنتــرل و  افــزوده شــهر،  ارزش

باشد.  ، جمعيت شهر مينقل شهري و  و وضعيت حمل
باشـد. در   مي (t)ام و زمان i، بيانگر شهر tو  iهاي  انديس

جزء خطا است كه داراي ميانگين صـفر،   اين معادله، 
  . باشد ميانحراف معيار ثابت و توزيع نرمال 

تابع منافع كل شـهر، مطـابق بـا الگـوي اقتصـادي      
بهاي مسـكن، سـطح    ها، اجاره شهر، تابعي از سطح قيمت

مطلوبيت در شهر، جمعيـت و نـرخ ماليـات اسـت. بـراي      
سـطح   ،گيـرد: اول اينكـه   سادگي، دو فـرض صـورت مـي   

يكسـان   ،رضايتمندي در تمـام شـهرهاي مـورد مطالعـه    
كل،  امكان برآورد معادله هزينه ،است، در غير اين صورت

مـدت صـادق    پذير نيست. البته اين فـرض در بلنـد   امكان
در اقتصـادي كـه    1تفـاوتي  است؛ زيرا براسـاس اصـل بـي   

هزينه باشد،  پذير و كم امكان در آن مهاجرت درون شهري
بـا يكـديگر برابـر     ،رضايتمندي سكونت در همـه شـهرها  

در ارتباط با نرخ ماليات است. فرض  ،شود. فرض ديگر مي
شود نرخ ماليات در تمام شهرهاي مورد مطالعه، برابـر   مي

است. اين فرض، دور از واقعيت نيست؛ زيرا در ايران، نرخ 
بـه   ،هـاي ماليـات مسـتقيم    نرخافزوده و  ماليات بر ارزش

صورت مركزي تعيين شـده و در سـطح كشـور، يكسـان     
به  ،هاي كل  است. با اين تفاسير، معادله رگرسيوني هزينه

  گردد: صورت زير تصريح مي

 

Ln(TCit)=α0+α1Ln(Pit)+α2Ln(Pmit)+α3Ln(Enit) +α4Ln(Nit)+uit                               (20) 
  

TC ،P ،Pm ،En  وN     به ترتيـب، بيـانگر مخـارج
هـا، نـرخ اجـاره بهـاي      كل در شهر، سطح عمومي قيمـت 

مسكن، تعداد روزهـاي آلـوده در شـهر و جمعيـت شـهر      
باشند. به طور مشابه با معادله رگرسيوني منافع كـل،   مي

  باشد.  مي (t)ام در زمان iبيانگر شهر  tو  iهاي  انديس

هـاي شـهر، تـابع     پس از برآورد تابع منافع و هزينه
از  ،آيد. براي تعيين اندازه بهينـه شـهر   مازاد به دست مي

 نظر كارايي بايد تابع مازاد را نسبت بـه جمعيـت شـهري   
كـه منـافع خـالص     (*N)حداكثر كرد و جمعيت بهينـه،  

  دست آورد. به  ،كند شهر را حداكثر مي
  

)]()()()([)]()()([ 33210322110 ititititit EnLnEnLnPmLnPLnEXPNLnTrLnTrLnEXPTW
itit

  (21) 
 

تابع  ،است از آنجا كه اندازه بهينه شهر، مورد توجه 
مازاد بايـد نسـبت بـه جمعيـت شـهري، حـداكثر شـود؛        

سـازي يـا بـه     بنابراين شرط مرتبـه اول، مسـأله حـداكثر   

شرط اندازه بهينه شـهر كـه از برابـر قـرار دادن     عبارتي، 
عبارت  ،آيد ديفرانسيل مرتبه اول تابع با صفر به دست مي

  است از:
 

1- Indifference Principle 
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جمعيت، اندازه بهينـه  با حل شرط مرتبه اول براي 
  :آيد شهر به صورت زير به دست مي

]})()([
1

{ 214300
34
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                                                (23) 

)()( 22111 itit
TrLnTrLnH    

)()()( 3212 ititit EnLnPmLnPLnH    
  

به دست آمـده، مقـدار جمعيتـي    اندازه بهينه شهر 
ــه  ــز مركــزي اســت كــه از نظــر يــك برنام ــق  ،ري از طري

بـه دسـت آمـده اسـت. اساسـاً       ،سازي تابع مازاد حداكثر
در  ،بهينگي در اقتصاد، وضعيتي است كه حداكثر كارايي

از طريـق   ،شود. در اينجا نيز حداكثر كارايي آن لحاظ مي
اظ شـده اسـت؛   لحـ  ،برابري منافع نهايي با هزينه نهـايي 

جايي كه تابع مازاد، به قله خود رسيده است. در وضعيت 
 بهينه، منافع حاصل شده با ورود آخرين فرد به شـهر، برابـر  

هاي تحميل شده هستند و در صورتي كـه افـراد    با هزينه
هاي تحميل شده به شهر،  بيشتري وارد شهر شوند، هزينه

ايـن وضـعيت   بيشتر از منافع ايجاد شده خواهد بود. امـا  
افتد؛ زيرا هنوز افراد مهاجر براي ورود بـه   لزوماً اتفاق نمي

شهر، انگيزه كافي دارند. انگيزه ورود به شهر توسط افـراد  

مهاجر تا زماني وجود دارد كه تـابع مـازاد، مثبـت اسـت      
(TW > 0) منافع متوسط شـهر، بيشـتر از    ،يا به عبارتي

)( هاي متوسـط آن باشـد   هزينه
N

TC

N

TB
   زمـاني كـه .

هاي متوسـط شـود، انگيـزه     برابر با هزينه ،منافع متوسط
 افـزايش رود؛ زيرا  براي ورود به شهر از بين مي 1خصوصي

جمعيت شهر، منجر به كاهش منافع همه افراد از جملـه  
شوند، خواهد شد. وضـعيتي كـه    كساني كه وارد شهر مي

و  (TW = 0)  شـود  صـفر مـي  در آن، تابع مازاد برابر بـا  
رود را  از بـين مـي   ،انگيزه خصوصي بـراي ورود بـه شـهر   

N)( 2اندازه پايدار شهر ،وضعيت پايدار و جمعيت آن را

  گويند. بنابراين شرط اندازه پايدار شهر عبارت است از: مي
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با حل رابطه باال براي جمعيت، جمعيت پايدار شهر 
  برابر است با:
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  ها، متغيرها و قلمرو مطالعه داده
ها براي متغيرهاي الگو، بـه سـختي    آوري داده جمع

هاي موجـود در مركـز    انجام گرفته است؛ زيرا بيشتر داده
به صورت تجميع شده  ،آمار ايران و ساير منابع اطالعاتي

تـرين سـطح،    براي يك منطقه؛ مانند استان يا در پـايين 
رهـاي مـورد   براي شهرستان هستند، در حـالي كـه متغي  

اختصاصاً مربـوط بـه شـهر اسـت.      ،استفاده در اين مقاله
هاي آماري شـهري   تجانس ميان سالنامه دليل ديگر، عدم

شـهرهايي كـه    هـاي كـالن   يعني شـهرداري  ؛موجود است
ــاختار و     ــتند، از س ــهري هس ــاري ش ــالنامه آم داراي س

ــه ــتفاده    طبق ــات اس ــه اطالع ــراي ارائ ــاني ب ــدي يكس بن
شـود كـه در    مثال، گـاهي مشـاهده مـي   كنند؛ براي  نمي

وجود ندارد يـا   ،نقل شهري و ها، فصل حمل برخي سالنامه
 كـامالً  ،نقل شهري هستند و هايي كه داراي فصل حمل آن

  اند.  هاي متفاوتي را ارائه كرده شاخص

1- Personal Motivation  
2- Sustainable City Size 
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هـا از منـابع اطالعـاتي     آوري داده با اين حال، جمع
اي شـهري  هـ  مركز آمار ايران، بانـك مركـزي و آمارنامـه   

شهرها استخراج شده است. مثالً، براي متغير سـطح   كالن
شاخص قيمت كـاال  «از  ،ها و نرخ اجاره بها عمومي قيمت

اي و از  بـه تفكيـك منطقـه   » و خدمات مصـرفي شـهري  
شــاخص بهــاي مســكن اجــاري در «هــاي  مجموعــه داده

كه توسط مركز آمار ايـران منتشـر   » مناطق شهري ايران
استفاده شده است. براي متغير جمعيت شـهري   ،شود مي

در سرشـماري  » جمعيـت شـهر  «هاي مربـوط بـه    از داده
از  ،هـاي ميـاني   و بـراي سـال   1390و  1385هـاي   سال

هـاي   متغير هزينههاي موجود، استفاده شده است.  برآورد
گيـري درآمـد و    نمونـه «هاي  شهر به كمك مجموعه داده

توسط مركز آمار ايـران  ساالنه كه » مخارج خانوار شهري
د، محاسـبه شـده اسـت. نحـوه محاسـبه      نشـو  منتشر مي

)، با استفاده از رابطه زيـر بـوده   ، ( iمخارج كل شهر
  :است

 

)26  (  
به ترتيـب،   و  

مخارج خـانوار و جمعيـت در   
هـاي   از داده ،، بعد خانوار است. بعد خـانوار ام و  iشهر 

  سرشماري، استخراج شده است. 
رد ارزش افـزوده  وبا استفاده از بـرآ  ،منافع كل شهر

شهر به كمك متوسط نسبت جمعيت شـهر بـه اسـتان و    
هاي ملي استاني كه توسط مركز آمار ايران منتشر  حساب

شود، محاسبه شده است. نحوه محاسبه نيـز بـه ايـن     مي
در  ،هر بـه اسـتان  صورت بوده است كه نسبت جمعيت ش

  كل ارزش افزوده استان، ضرب شده است. 
ــر  ــراي متغي ــاي  ب ــوان     و ه ــه عن ــه ب ك

، وارد مـدل  نقل شـهري  و متغيرهاي كنترل وضعيت حمل
ومي مـ نقـل ع  و تعداد ناوگان حمل« هاي، از متغيراند شده

در » جا شده درون شـهري  تعداد مسافر جابه«و » شهري
هاي  استفاده شده است. اين متغيرها از آمارنامه ،يك سال
از متغيـر  ، . بـراي متغيـر   انـد  اسـتخراج شـده   ،شهري

در شـهرهاي   »1خيلي ناسالم«و » تعداد روزهاي ناسالم«
) AQIمــورد بررســي، براســاس شــاخص كيفيــت هــوا ( 

اسـتفاده   به اين دليـل از ايـن متغيـر   استفاده شده است. 
اين شاخص، وضعيت آلودگي هـواي شـهر را    شود كه مي

بعد از توليد كاالي عمومي كه در مدل بحث شـد، نشـان   
هاي شهري كه براي هر  دهد. اين متغير نيز از آمارنامه مي

شهرهاي مورد مطالعه، به صورت مجزا، چاپ  يك از كالن
  استخراج شده است.  ،شود مي

بـه دليـل    ،الزم به ذكـر اسـت دوره مـورد مطالعـه    
تعيـين   1391تـا   1387هاي آماري، از سـال   حدوديتم

هاي آماري باعث شده  بر اين، محدوديت شده است. عالوه
شهرهاي مورد مطالعه، محدود به شهرهاي اصفهان،  كالن

زيرا تنهـا بـراي ايـن     ؛اهواز، تهران، شيراز و مشهد باشند
  آمارنامه شهري در دسترس بود.  ،شهرها

  
 هاي تحقيق يافته -5

 Eveiws 7افـزار   ها با اسـتفاده از نـرم   تخمين داده
انجام شـده اسـت. همـانطور كـه گفتـه شـد ابتـدا تـابع         

) و سپس تابع لگـاريتمي  19لگاريتمي منافع كل (معادله 
) برآورد شـده، سـپس تـابع مـازاد     20هزينه كل (معادله 

، نتايج 2و  1) به دست آمده است. در جدول 21(معادله 
  ارائه شده است.  ،هاي كل تخمين تابع منافع و هزينه

بيانگر مقـدار ضـريب بـرآورد     ،1 ستون دوم جدول
را مشـخص كـرده    tمقدار آماره  ،شده است و ستون سوم

بيش از مقدار جـدول   ،tاست. در صورتي كه مقدار آماره 
(با توجـه بـه سـطح معنـاداري و درجـه آزادي) باشـد        1

معنادار است. به جـاي   ،توان گفت ضريب برآورد شده مي
توان با كمـك   ل، ميبا مقدار جدو (t)مقايسه مقدار آماره 

مقدار سطح معناداري در مورد آزمون فرضيه معنـاداري،  
شـود سـطح    گونه كه مشاهده مـي  اظهار نظر كرد. همان

                                                            
عبارت اسـت از: روزهـاي پـاك، سـالم،      AQIبندي روزها براساس  طبقه -1

ناسالم، خيلي ناسالم و خطرناك كه در اينجا تعداد روزهـاي ناسـالم، خيلـي    
 ناسالم و خطرناك مدنظر است.
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معناداري براي ضريب ثابت و متغير كنترل دوم، كمتر از 
توان گفت در سطح اطمينان  بنابراين مي ؛باشند مي 01/0
شـهري،  درصد، معنادار هستند. براي متغير جمعيت  99

معنـادار   ،درصـد  90ضريب برآوردي در سطح اطمينـان  
شـده   10/0است؛ زيرا مقدار سـطح معنـاداري، كمتـر از    

درصد و مقدار آماره  99است. مقدار ضريب تعيين برابر با 
F  معنـي بـودن تمـام ضـرايب     جهت آزمون فرضيه، بـي، 

دهـد فرضـيه صـفر، رد     بسيار بـاال اسـت كـه نشـان مـي     
  شود.  مي

  
  نتايج برآورد تابع منافع كل شهري - 1جدول 

  سطح معناداري  مقدار آماره  ضريب  متغيرها
  000/0  4/17 16/24*  ضريب ثابت

  61/0  -53/0  -08/0  متغير كنترل حمل و نقل اول
  000/0  7/9  16/1*  متغير كنترل حمل و نقل دوم

  061/0  4/2  09/0**  متغير جمعيت شهري
     99/0 ضريب تعيين

      F 266 آماره
  معنادار شده است. ،درصد اطمينان 90**: در سطح                                 درصد اطمينان، معنادار شده است. 99*: در سطح 

  منبع: (محاسبات نگارندگان)
  

دهنـد متغيـر    ميبراي تابع هزينه كل، نتايج نشان 
 99جمعيت شهري و ضـريب ثابـت در سـطح اطمينـان     

انـد. ضـريب تعيـين بيـانگر قـدرت       معنادار شـده  ،درصد
باشـد و مقـدار    درصـد مـي   98دهندگي و برابر با  توضيح

كنـد،   كه معناداري تمام ضـرايب را آزمـون مـي    Fآماره 
مبنـي بـر    ،بسيار باال اسـت كـه نشـانگر رد فـرض صـفر     

  ). 2مام ضرايب است (جدول معني بودن ت بي

  
  نتايج برآورد تابع هزينه كل شهري - 2جدول 

  سطح معناداري  مقدار آماره  ضريب  متغيرها
  000/0  5/7 21/21*  ضريب ثابت

  53/0  - 64/0  51/0  متغير شاخص قيمت
  86/0  17/0  19/0  بهاي مسكن شهري متغير شاخص اجاره
  64/0  -48/0  -03/0  آلودگيمتغير 

  000/0  5/18  92/0*  متغير جمعيت شهري
      98/0  ضريب تعيين

      F 114آماره 
  معنادار شده است. ،اطمينان درصد 90**: در سطح                                    معنادار شده است. ،اطمينان درصد 99*: در سطح 

  منبع: (محاسبات نگارندگان)
  

تـوان بـا اسـتفاده از دو     پس از تخمين ضرايب مـي 
 ،)25و  23رابطه اندازه بهينـه و پايـدار شـهر (معـادالت     

مقادير بهينه و پايدار را براي شهرهاي مـورد مطالعـه در   
، 3دوره زماني مورد بررسـي، بـه دسـت آورد. در جـدول     

هر تهران، اهواز، شيراز، ش اندازه بهينه شهر براي پنج كالن

اصفهان و مشهد ارائه شده است. نحوه محاسبه از طريـق  
گيري متغيرهاي توضيحي در دوره مورد بررسـي   ميانگين

بـه دسـت    ،ها در رابطه اندازه بهينه شـهر  و قرار دادن آن
  آمده است. 
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ميليـون و   2اندازه بهينه براي شهر تهران در سطح 
دهـد   سـت كـه نشـان مـي    هزار نفر به دست آمده ا 300

از سـطح كـارا، عبـور     كـه  هاسـت  سال اين شهر، جمعيت
كرده است. در ستون سوم، اندازه واقعي همان دوره براي 

ميليـون   8 ،شهرها آورده شده است كه براي تهـران  كالن
نسبت مازاد جمعيـت نشـان    ،. در ستون آخرباشد مينفر 

داده شده است و به معناي اين است كه چنـد درصـد از   

جمعيت ساكن، مازاد بر سطح بهينه است. نسـبت مـازاد   
شهرهاي ايران، بيشترين و برابر  شهر تهران در ميان كالن

شهرها،  باشد. اين نسبت، براي ساير كالن درصد مي 71با 
 5/52براي اهـواز  كمتر از شهر تهران است؛ به طوري كه 

 درصـد  5/51درصد، براي اصفهان  2/53درصد، براي شيراز 
شـهرها،   كالندرصد است. در بين اين  6/67و براي مشهد 

  باشد. شهر اصفهان داراي كمترين نسبت مازاد مي
   

  شهرهاي منتخب ايران اندازه بهينه كالن - 3جدول 
  نسبت مازاد (درصد)  اندازه واقعي  بهينه شهر اندازه  شهر كالن

  4/71  8086310  2304907  تهران
  5/52  1084759  515065  اهواز
  2/53  1412404  659923  شيراز
  5/51  1724762  835491  اصفهان
  6/67  2696722  873563  مشهد

  منبع: (محاسبات نگارندگان)
 

وضـعيت كـاراي    ،ريـز مركـزي   اگرچه از نظر برنامه
افتـد امـا ايـن     در سـطح انـدازه بهينـه، اتفـاق مـي      ،شهر

وضعيت، لزوماً پايدار نيست؛ زيرا به دليـل مثبـت بـودن    
منافع خالص حاصل از سكونت در شهر، انگيـزه ورود بـه   
شهر وجود دارد. اين انگيزه در سطح اندازه پايدار شهر، از 

ــين  ــيب ــدول  م ــدازه 4رود. در ج ــراي  ، ان ــهر ب ــدار ش پاي
آورده شده است. اندازه پايدار  ،مورد مطالعه شهرهاي كالن

 7كمي كمتر از جمعيـت واقعـي و برابـر بـا      ،شهر تهران
شهرها،  اما براي ساير كالن ،هزار نفر است 600ميليون و 

بيشتر از جمعيت واقعـي اسـت؛ بـه ايـن      ،جمعيت پايدار
مثبـت   متضمن منـافع خـالص   ،معنا كه سكونت در شهر

هنوز توانـايي فـراهم آوردن    ؛است و شهر با بزرگتر شدن

ن خود را دارند. اين امر با امنافع خالص مثبت براي ساكن
نسبت اندازه پايدار به انـدازه واقعـي كـه در سـتون آخـر      
محاسبه شده، نشان داده شده اسـت. ايـن نسـبت بـراي     

درصد است و به معناي ايـن اسـت كـه     94تهران برابر با 
تواننـد منـافع    درصد از جمعيت كل تهـران مـي   94 فقط

خالص مثبت كسب كنند و سايرين با سكونت در تهـران  
اند. اين نسـبت   باعث منفي شدن منافع خالص شهر شده

شهرهاي اهواز، شـيراز، اصـفهان و مشـهد؛ بـه      براي كالن
باشد.  مي 5/107و  8/160، 1/155، 6/157ترتيب برابر با 

شهرهاي موجود، شهر اصـفهان   كالنبر اين اساس از بين 
داراي گنجايش بيشتري است و فاصله بيشتري با انـدازه  

  پايدار خود دارد. 
  

  شهرهاي منتخب ايران اندازه پايدار كالن -  4جدول 
  (درصد)نسبت اندازه پايدار به اندازه واقعي  اندازه واقعي اندازه پايدار شهر  شهر كالن

  6/94  8086310  7654167  تهران
  6/157 1084759 1710437  اهواز
  1/155  1412404  2191483  شيراز
  8/160  1724762  2774510  اصفهان
  5/107  2696722  2900941  مشهد

 منبع: (محاسبات نگارندگان)



 1393 زمستان، نهمفصلنامه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 70

 

 گيري و پيشنهاد نتيجه -6

بهينه و همچنين اندازه پايـدار  در اين مقاله، اندازه 
شهرهاي منتخـب ايـران، بـرآورد شـد. از آنجـا كـه        كالن

مسأله اندازه شهر، بـر مبنـاي جمعيـت سـاكن در شـهر      
القـه مـديران   شود، يكي از موضـوعات مـورد ع   مي ياننما

ن ساير افراد ساكن در خارج از آن شهرها شهري و ساكنا
جهـت داراي   باشـد و از ايـن   مي ،كه قصد مهاجرت دارند
ورد با اسـتفاده از طراحـي الگـوي    آاهميت است. روش بر

سنجي تابع رفاه اجتماعي مبتني بـر يـك الگـوي     اقتصاد
اقتصاد محلي بوده است. در اين روش، ابتدا تابع مـازادي  

هاي كل شـهري تعريـف    به كمك تابع منافع كل و هزينه
شود، سپس با تصريح يك معادله رگرسيوني و بـرآورد   مي
ر كدام از توابع، اندازه بهينه و پايدار شهر با اسـتفاده از  ه

ــداري،   ــط مســتخرج از شــرط بهينگــي و شــرط پاي رواب
  محاسبه شده است. 

شـهرهاي منتخـب    تمـام كـالن   نـد نتايج نشان داد
انـد.   ايران، در سطح باالتري از وضعيت بهينه قرار گرفتـه 

ـ      هاي مازاد كه نشان نسبت ر دهنـده درصـد افـراد مـازاد ب
 71باالتر و برابر با  ،جمعيت بهينه است براي شهر تهران

شــهرها بــه ترتيــب بزرگــي  درصــد و بــراي ســاير كــالن
  اهواز و اصفهان دارد. ،اختصاص به مشهد، شيراز

الگوي اقتصاد محلي نشان داد اندازه بهينه شهر كه 
لزومـاً پايـدار    ،شـود  ريز مركزي تعيـين مـي   توسط برنامه

نبوده و به دليل وجـود انگيـزه خصوصـي بـراي ورود بـه      
معمــوالً جمعيــت شــهرها بيشــتر از انــدازه بهينــه  ،شـهر 
باشد. در اين بين، اندازه جمعيت پايدار نشان داد كـه   مي

شهر تهران، از سطح پايدار خود عبـور   فقط جمعيت كالن
رابـر  ب ،كرده و نسبت جمعيت پايدار آن به جمعيت واقعي

شهرها همچنـان   درصد بوده است. براي ساير كالن 94با 
فاصـله وجـود دارد. شـدت ايـن      ،تا اندازه جمعيت پايدار

فاصله به كمك نسبت جمعيت پايدار به جمعيـت واقعـي   
نشان داده شد. اين نسبت به ترتيب بزرگي، اختصاص به 

  شهرهاي اصفهان، اهواز، شيراز و مشهد دارد. 

در  ،رامــوش كــرد كــه هــر مــدلدر پايــان نبايــد ف
جـواب   ،چارچوب مفروضـات و مشخصـات اساسـي خـود    

توانـد تفاسـير و    دهد و نقض هر كدام از مفروضات مي مي
  نتايج را تحت تأثير قرار دهد. 

شهر تهـران   علت تمايل افراد براي سكونت در كالن
، اين اسـت  باشد ميبا وجود اينكه منافع خالص آن منفي 

ني، عدم پويايي فضـايي و در نظـر   كه يكي از فروض ضم
نگرفتن مهاجرت در مدل است. با توجـه بـه اينكـه ايـن     
مدل، توابع مازاد ساير شهرهاي كوچك و حتي روسـتاها  

اين  لحاظ نكردنتواند  را در نظر نگرفته است علت آن مي
باشد. براي مثال، اگر ساير شـهرهاي كوچـك و    ها پويايي

هاي شغلي و بيكـاري   صتبه دليل كمبود فر ،دور از مركز
ن امنفعت خالص كم يا حتي منفي را نصـيب سـاكن   ،زياد

مثـل تهـران داراي منـافع     ،د و شهرهاي بـزرگ نخود كن
افـراد   ،كوچكتر باشـد  ،خالص منفي اما از نظر قدر مطلق

هـا داراي   هرچند مقصد آن ،گيرند تصميم به مهاجرت مي
ريشـه در حـداقل    ،منافع خالص منفي است. اين تصميم

  نه حداكثر كردن منفعت.  ،كردن ضرر و زيان دارد
وجـود عقالنيـت محـدود و عـدم وجـود       ،نكته دوم

عقالنيت كامل است. در واقع يكي ديگـر از فـروض ايـن    
در حـالي   ؛مدل، عقالنيت كامل بازيگران اقتصادي اسـت 

كه با توجه به گستردگي اطالعات و محاسبات در دنيـاي  
ن پذيرفت كه اين فرض وجود داشـته باشـد.   توا واقع نمي

توانند تمام امكانـات سـكونت را    بنابراين افراد مهاجر نمي
گيــري كننــد و  تصــميم ،در نظــر بگيرنــد و براســاس آن

تصميم آنان بـيش از آنكـه مطـابق بـا محاسـبات منـافع       
ثير ساير أتحت ت ،خالص در تمام نقاط قابل سكونت باشد

  گيرد.  عات و ... قرار ميعوامل از جمله اخبار، شاي
ـ گرد پيشنهادهايي ارائه مي ،با توجه به نتايج الگو د ن

  كه عبارتند از:
تمركز بر توسعه متـوازن منـاطق و بـه همـين      -1
  شهرهاي كشور  توسعه شهري متوازن براي كالن ،ترتيب
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شـفافيت اطالعـاتي و امكـان    توجه بيشـتر بـه    -2
شـغلي در نقـاط   دسترسي افراد به اطالعـات سـكونتي و   

  شهرهاي كشور مختلف كشور و كالن
يكي ديگر از ملزومات و قيود انتخاب سـكونت،   -3

هاي شغلي است. در صـورت ايجـاد    محدوديت در فرصت
هاي كم هزينه و ساده براي تغيير جايگـاه شـغلي از    رويه

هـاي شـغلي در    اي به منطقه ديگر و توزيع فرصت منطقه
امكان انتخـاب سـكونتگاه   شهرهاي كشور،  مناطق و كالن

  گردد.  تسهيل مي ،بهينه
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