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 چكيده
بـر رشـد    مؤثرتجربي عوامل مطالعات مختلفي به بررسي نظري و  ،در ادبيات اقتصاد شهري

در ايـن زمينـه توسـط هندرسـن      هـا  مدلترين  به لحاظ مباني نظري كامل. اند ه پرداختشهري 
. گرفتـه اسـت  انجام مطالعات تجربي بر مبناي آن  تر بيشبيان شده و ) 1999و  1997، 1988(

توليـد ملـي و    تـوان بـه تركيـب    مي ،از جمله عوامل اثرگذار بر رشد شهري ها مدلمطابق با اين 
گيري از ايـن   اين مقاله نيز با بهره. دي شهرها اشاره كر اندازهتخصص و نيز رشد فناوري بر رشد 

 . پردازد مي 1365-85ي زماني  مباني به بررسي رشد شهري در ايران در دوره
كـه شـامل    كنـيم  مـي آن را به چهار گروه تقسيم ، تركيب توليد ملي تأثيربه منظور بررسي 

شخصي و عمـومي؛ و خـدمات   ، اي كشاورزي و معدن؛ صنعت و ساختمان؛ خدمات توزيعه گروه
بر اساس سه گروه آخر شهرهاي متخصص در هر زمينه مشـخص و بـر   . شود اطالعات محور مي

شهرهاي متخصص در هر گروه به آزمـون قضـاياي مطـرح شـده توسـط      ي  اندازهاساس تعداد و 
ها بر رشد شهري در ايران آزمـون و   يك از اين تخصصسپس اثر هر . شود هندرسن پرداخته مي

 . دشو تأثير اندازه بر اين رابطه مشخص مي
مثبت تخصص بر رشد شهري در ايران است كه  تأثير ي نتايج حاصل از مطالعه نشان دهنده

. شـهر اسـت  ي  انـدازه  تـأثير هاي صنعتي و خدمات اطالعات محور تحت  براي تخصص تأثيراين 
اثر تخصص در خـدمات اطالعـات محـور بـر رشـد شـهري       ، باشد تر بزرگشهرها ي  اندازه  هرچه
هاي شهري ناشي از تجمع  گيري از  صرفه امكان بهره تر بزرگچرا كه در شهرهاي ، است تر بيش
 . است تر بيش

 JEL  : R11بندي  طبقه

خـدمات اطالعـات   ، خدمات توزيع، مدل هندرسن، تخصص بخشي، رشد شهري: كليد واژه
 . حورم
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 مقدمه -1

هاي مهمي كه در قرون اخير در زندگي اجتماعي و اقتصـادي در كشـورهاي    از پديده

ي  شـهرهاي   و جديـد و توسـعه   گونـاگون ظهور شـهرهاي  ، مختلف جهان رخ داده است

شـود كـه    گفتـه مـي  ، ر كلـي طـو  بـه . ي شهري است پيشرفت شهرنشيني و توسعه، كهن

مستقيم انقالب صنعتي و ترقي اقتصـاد   ي نتيجه ي شهري پيشرفت شهرنشيني و توسعه

كه نخست در كشـورهاي غربـي و سـپس در كشـورهاي در حـال       باشد ميداري  سرمايه

 . ده استكرتوسعه راه پيدا 

هـاي ناشـي از مقيـاس در     اي و وجود صرفه جـويي  هاي منطقه شهرها به دليل مزيت

هـا در   جاي آن كه افـراد و بنگـاه  شوند تا به  مي سببگيرند و اين عوامل  توليد شكل مي

مقيـاس  . در كنـار هـم تجمـع يابنـد    ، ندشـو طول فضاي جغرافيايي يك اقتصاد پراكنده 

 : دهـد  مـي وري را بـه چهـار روش افـزايش     رهبه، ي اقتصادي در شهرهاها فعاليت تر بزرگ

د هـاي جديـ   ي نـوآوري گيـر  كار بهكه سرعت اتخاذ و ، ها ارتباطات و روابط ميان بنگاه) 1

بـرد؛   المللي را باال مـي  العمل نسبت به تغيير شرايط بازارهاي ملي و بين فناوري و عكس

هايي كه به ترتيب بـه دنبـال مشـاغل     هاي بازار كار براي كارگران و بنگاه جويي صرفه) 2

بـراي تخصصـي شـدن     تر بيشي ها فرصتايجاد ) 3خاص و تركيبات خاصي از مهارتند؛ 

هـاي توليـدي    نهاده ي هاي ناشي از مقياس در ارائه صرفه جويي) 4 و ها فعاليتها و  بنگاه

) بـرق و غيـره   خـدمات آب و ، تعميـر و نگهـداري  ، ماننـد تسـهيالت  (اي عمـومي   واسطه

 ).1988، هندرسن(

ي   واملي موجـب توسـعه  در مطالعات مربوط به شهرها بايد توجه داشـت كـه چـه عـ    

ي  شـهري بـا توجـه بـه ابعـاد       وسـعه البته پـژوهش در مـورد شـهر و ت   . دشو شهرها مي

اي وجـود دارنـد كـه بـراي      و پيچيـده  گونـاگون زيـرا روابـط   ، آن دشوار است ي گسترده

. دشـون هاي مختلـف  بررسـي    و موضوع از جنبه گرفته  اثربخشي مطالعه بايد مدنظر قرار

ي كنتـرل رونـد   كشور يك امـر اتفـاقي نيسـت و از سـوي     ي سيستم شهري در هر توسعه

شناسـايي ايـن   ، اولين گام در ايـن مسـير  . داردنياز هاي دقيق  ريزي به برنامه نيز ي آينده

. باشد و شناسايي عوامل مؤثر بر آن مي هاي مختلف سيستم و بررسي خصوصيات و جنبه

ساختار توليد ملي و تخصص بخشـي اسـت كـه     ،ي  شهري بر توسعه مؤثراز عوامل مهم 

گرفتـه  انجـام  براي بررسي اين اثـر   )ي توسعه يافتهتنها در كشورها( البته مطالعات كمي

انـدازه و  ، هدف اين مقاله بررسي اثرپـذيري تعـداد  ، با توجه به اهميت اين موضوع. است

قلمـرو مكـاني   . تغيير ساختار صنعتي و تخصص شهري اسـت نظر رشد شهرهاي ايران از 

قلمـرو  ، ابـل دسـترس  مورد بررسي در اين مقاله سيستم شهري ايران و با توجه به آمار ق
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يابي به هدف مطالعه ساختار مقاله به صورت زير  به منظور دست. است 1365-85زماني 

 : خواهد بود

. شـود  مطالعـه توصـيف مـي    ي ابتدا ساختار توليد ملـي بـه تفكيـك بخشـي در دوره    

ي اقتصـاد شـهري در بررسـي    بنـد  مبندي بخشي مورد استفاده بـر اسـاس تقسـي    تقسيم

در . ركامل تشريح خواهد شدطو بهطالعات مختلف است كه در ادامه تخصص شهري در م

به صورت خالصه ) 1999و  1997، 1988( 1ي  شهري هندرسن مدل توسعه، بخش بعد

ي  اندازهيعني رشد تعداد و رشد  ،ي  شهري توسعه ي د كه در آن هر دو جنبهشو ارايه مي

براسـاس تخصـص در توليـد    نـوع شـهرها   . شهرها بر اساس نوع شهرها مطرح شده است

ي نظري مطـرح شـده تغييـر    ها مدلبا توجه به . دشو االها و خدمات مختلف تعريف ميك

ي  انـدازه بر رشـد تعـداد    مؤثرترين عوامل  تركيب توليد ملي و تغييرات تكنولوژي از مهم

ي نظري هندرسن ها مدلهاي مطرح شده در  سپس قضيه. باشند انواع مختلف شهرها مي

بـه   ،5بخـش  . پرداخته اسـت ها  آن اي به بررسي تجربي مطالعه تر كمشوند كه  آزمون مي

شهري با تأكيد بـر دو عامـل مطـرح     ي هي توسعها مدلتخمين و تحليل نتايج حاصل از 

در نهايت خالصـه و  . يابد اختصاص مي) تخصص و تغيير تكنولوژي(شده در مباني نظري 

 . دوش ميبندي نتايج مطالعه ارايه خواهد  جمع

 

 تركيب توليد ملي در ايران -2

هاي زمـاني مختلـف    در مطالعات مختلف به بررسي تركيب توليد ملي كشور در دوره

. تغيير تركيب توليد و داليل آن مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  ، پرداخته شده و نوسانات

تصـاد  د كـه مبتنـي بـر مبـاني اق    وش بندي توليد مي منگاه جديدي به تقسي، در اين مقاله

بخـش  . ي اقتصاد به چهار بخش تقسـيم خواهـد شـد   بند مدر  اين تقسي. باشد شهري مي

، بخـش دوم . شيالت و استخراج معـدن اسـت  ، يدار جنگلشكار و ، اول شامل كشاورزي

، خدمات مربوط به توزيـع  ي گيرنده در بر ،بخش سوم. باشد بخش صنعت و ساختمان مي

و خـدمات   2دمات مربوط بـه توليـد كننـده   خدمات شخصي و دولت است و در نهايت خ

شـوند كـه در ادبيـات     بنـدي مـي   به عنوان بخش چهارم طبقه 3مصرف كننده ي پيشرفته

  . شوند گذاري مي نام 4نوان خدمات اطالعات محوربا عشهري 

 

 

1- Henderson. 
2- Producer services. 
3- Advanced consumer services. 
4- Information intensive services. 
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خدمات عمده ، انبارداري، شامل خدماتي مانند انواع خدمات حمل و نقل ،بخش سوم

هتـل و  ، موتـوري و شخصـي و خـانگي    ي ميـر وسـايل نقليـه   تع، فروشي و خرده فروشي

 ي در خـدمات توليـد كننـده   . اسـت . ..خـدمات عمـومي و   ، خـدمات شخصـي  ، رستوران

، مانند انـواع خـدمات مـالي   ، شود نه نهايي حاصل مياي  هواسط ي ستاده، اطالعات محور

يريتي و خدمات مهندسـي و مـد  ، ي كسب و كارها فعاليت، خدمات ملكي و تجاري، بيمه

در اين . )1999، 4درنان، 1992، 3بيرز ؛1989، 2؛ كافي و پلز1984، 1نويل و استنبك(. ..

 . مطالعه نيز خدمات توليد كننده شـامل مـوارد ذكـر شـده در نظـر گرفتـه شـده اسـت        

خدمات خاص مربوط به مصرف كننـده   ي برگيرنده مصرف كننده در ي خدمات پيشرفته

در ايـن  . فرهنگي و تفريحي است، داشتي و خدمات رفاهياز جمله خدمات آموزشي و به

 از نهاده و سـتاده اطالعـات و نيـروي كـار شـاغل در     اي  هنوع خدمات بخش قابل مالحظ

 . )1999و  1992، درنان( .است  همعموالً نيروي كار ماهر و تحصيل كردها  آن

آمـار  ، بخـش  ي اشاره شده در ايـن بند مبراي آشنايي از وضعيت ايران به لحاظ تقسي

 1اشتغال و توليد سرانه به تفكيك اين چهـار بخـش در جـدول    ، مربوط به ارزش افزوده

 . ي مورد مطالعه ارايه شده استها سالبراي 

ي هـا  سـال ساله و آمار اشتغال در  10ها به صورت  با توجه به اين كه آمار سرشماري

همان گونـه كـه   . شده استآمار به صورت ده ساله ارايه ، باشد  ميسرشماري در دسترس 

ين سـهم ارزش افـزوده را بخـش    تـر  بـيش  1365در سال ، شود ه ميمشاهد 1در جدول 

سـهم چهـار بخـش     1375در سال . داشته است، شخصي و عمومي، خدمات توزيع، سوم

آمـار  . ين شده استتر بيشسهم بخش سوم  دوباره 1385نسبتاً متناسب شده و در سال 

اول بـه شـدت   ي  دهـه دوم نسبت بـه  ي  دههكشاورزي در دهد كه رشد بخش  نشان مي

رشـد بخـش   . رشـد ثـابتي داشـته اسـت    ي  دهـه  صنعت در طول دو. كاهش يافته است

ي  دهـه در . داشـته اسـت  اي  هافزايش قابل مالحظـ نيز شخصي و عمومي ، خدمات توزيع

هاي صنعت و خدمات اطالعات محـور و   ين نرخ رشد مربوط به بخشتر بيش ،75-1365

 . مربوط به بخش سوم بوده است 1375-85ي  دههر د

ي مـورد بررسـي بـه ترتيـب مربـوط بـه       هـا  سـال  ي ين سهم اشتغال در همهتر بيش

شخصي و عمومي و بخش صنعت و ساختمان اسـت كـه بـا توجـه بـه      ، هاي توزيع بخش

در بخـش خـدمات    ،ين سـهم نيـروي كـار   تـر  كـم . باشد ماهيت اين دو بخش طبيعي مي

 

 

1- Noyelle & Stanback. 
2- Coffey & Polese. 
3- Beyers. 
4- Drennan. 
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ايـن بخـش    ي اين امر با توجـه بـه سـهم ارزش افـزوده    . باشند ر شاغل مياطالعات محو

ايـن امـر را تأييـد     1دهد كه آمـار قسـمت سـوم جـدول      وري باالتر آن را نشان مي بهره

وري مربوط به بخش خدمات اطالعات محور اسـت   باالترين بهره، در هر سه سال. كند مي

 . باشد ها قابل مالحظه مي كه اختالف آن با ساير بخش
 

 1365-85، ي برحسب بخش در ايرانور هاشتغال و بهر، توليد ناخالص داخلي  -1جدول 

متوسط درصد  1385 1375 1365 

تغيير ساالنه 

75-1365 

متوسط درصد 

تغيير ساالنه 

85-1375 
 درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار 

 )ميليارد ريال( 1376توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 

ــ ــكار، كشـــ اورزي، شـــ

 ي؛ و معدندار جنگل

51084 6/26 82843 27 101000 3/19 8/4 9/1 

 2/6 2/6 6/25 134212 6/23 72538 2/20 38918 صنعت و ساختمان

خدمات توزيع، شخصي و 

 عمومي

64672 6/33 81766 7/26 170544 6/32 3/2 3/7 

 3/5 1/6 5/22 117961 7/22 69596 6/19 37631 خدمات اطالعات محور

 4/5 7/4 100 523717 100 306743 100 192305 كل توليد ناخالص داخلي

 )هزار نفر(نيروي شاغل 

ــكار،  ــاورزي، شـــ كشـــ

 ي؛ و معدندار جنگل

3241 4/29 3477 9/23 3839 8/18 7/0 0/1 

 6/4 8/5 9/30 6341 9/29 4353 0/25 2759 صنعت و ساختمان

خدمات توزيع، شخصي و 

 عمومي

3734 8/33 4871 4/33 7273 5/35 2/4 3/5 

 7/4 1/3 8/14 3023 8/12 11871 8/11 1302 خدمات اطالعات محور

 0/4 4/3 100 20476 100 14572 100 11036 كل اشتغال

 )1376ريال به قيمت ثابت  1000(توليد ناخالص داخلي سرانه به ازاي هر نفر نيروي كار 

ــكار،  ــاورزي، شـــ كشـــ

 ؛ و معدنيدار جنگل

15762  23825  26309  1/5 0/1 

 7/2 8/1  21165  16664  14107 صنعت و ساختمان

خدمات توزيع، شخصي و 

 عمومي

17318  16787  23449  8/0 7/2 

 6/1 -4/0  39019  37205  28902 خدمات اطالعات محور

 2/2 9/1  25577  21050  17425 كل توليد سرانه

 . 1365-85، ر اساس آمار مركز آمار ايرانمحاسبات پژوهش ب: مأخذ
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 ي  شهري  مباني نظري توسعه -3

يــك اقتصــاد برگرفتــه از تئــوري مكــان مركــزي  تصــور وجــود سيســتم شــهري در

 3چارچوب مدل خـرده فروشـان لـوش    ي و بر پايه) 1958، 2؛ و بكمن1966، 1كريستالر(

ا وجود جمعيت كشـاورز  ي مكان مركزي  براي اقتصادهاي سنتي بها مدل .است) 1954(

4سلسله مراتب شهري، ها مدلبر اساس اين . در روستاها و شهرهاي كوچك كاربرد دارند
 

و  تـر  كوچـك هاي  اي است كه صادرات از شهرها به شهرستان و الگوهاي توليدي به  گونه

 . گيرد ميانجام روستاها 

ن صـنعتي را بـا   مدر تا شهر كرده استتالش  1960 ي هادبيات اقتصاد شهري از ده 

5استفاده از مفاهيم تعادل عمومي
هـايي كـه در    افراد در بنگاه، در شهرها. كندي ساز مدل 

 )CBD(تجاري مركزي  ي هنزديكي هم در يك حوز
. كننـد  كـار مـي  ، در شهر مسـتقرند 6

در توليـد  . نندك مركزي رفت وآمد مي به محل كار CBDافراد از مناطق مسكوني اطراف 

هـاي   صـرفه جـويي  ، شـود  يك شهر به ساير شهرها يا اقتصادها صادر مـي  كاالهايي كه از

براي مردمي كه در نواحي شهري كنـار هـم جمـع    ، زمان هم. ناشي از مقياس وجود دارد

هـاي بـاالتر    هزينـه ، هاي رفـت و آمـد   به صورت هزينه 7هايي عدم صرفه جويي، شوند مي

ر يك شهر تك مركـزي كـه در آن   د. و غيره وجود دارد، آلودگي، جرم و جنايت، مسكن

، ي شـهر  با گسترش انـدازه  زمان هم، كنند كار مي  CBDشهروندان در يك ي تقريباًً همه

شـوند و   ي از مركز شهر ساكن مـي تر بيشو  تر بيش ي ر متوسط با فاصلهطو بهشهروندان 

عـدم  ، ي شـهر  با بزرگ شدن اندازه. نندكهاي طوالني تري را رفت و آمد  مجبورند فاصله

دن منافع ناشي از مقيـاس توليـد   كرخنثي ، آن شود كه اثر مي تر بيشها نيز  جويي صرفه

 8هاي تعادلي اندازه، ها جويي ها و عدم صرفه جويي ارتباط ميان صرفه، است و بدين ترتيب

 . )1973، 10؛ و ديكسيت1967، 9ميلز(كند  مختلفي را براي شهرها ايجاد مي

تعادلي مشـخص  ي  اندازهدر سطح ها  ي آن هدارند و اندازبا فرض آن كه شهرها وجود 

تصـور  . يابنـد  مـي  د كه شهرها چگونه با يكديگر ارتباطشو سئوال مطرح مياين ، شود مي

 

 

1- Christaller. 
2- Beckmann. 
3- Lösch. 
4- Urban  Hierarchy. 
5- General  Equilibrium. 
6- Central Business District. 
7- Diseconomies. 
8- Equilibricum City Size. 
9- Mills. 
10- Dixit. 
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و هر نـوع شـهر در   ، اصلي در اين ارتباط آن است كه انواع مختلفي از شهرها وجود دارند

در مـدل  . )1974، رسـن هند(كنـد   توليد يك كاالي تجاري متفاوت تخصـص پيـدا مـي   

هر نوع شهر در نوع شهر وجود دارد كه  kنوع كاالي قابل مبادله و  k ،)1988(هندرسن 

از هر نوع شهر تعداد زيادي . توليد يك نوع خاص كاالي قابل مبادله داراي تخصص است

يـد  تـابع تول . يابد وجود دارد و اندازه و تعداد اين شهرها با تغييرات اقتصاد ملي تغيير مي

 :از عبارت است Xكاالي قابل مبادله 

)1(   
كل اشـتغال در   Nي  سرمايه ي نهاده K0، كار ي نهاده N0، قابل مبادله ي ستاده Xكه 

. اسـت  Xهاي ناشي از تجميع محلي در توليـد كـاالي قابـل مبادلـه      صرفه g(N)و ، شهر

كه در توليد آن بـه صـورت تخصصـي عمـل         در شهري  Xهرچه اشتغال در توليد كاالي 

. خواهد بود تر بيشهاي محلي در توليد آن در شهر مورد نظر  صرفه، باشد تر بيشكند  مي

هر شهر عالوه بر كـاالي قابـل مبادلـه يـك كـاالي      . مثبت است ǵ(N)شود كه  فرض مي

تعادل استخراج  توابع مطلوبيت و سود تصريح و شرايط. كند غيرقابل مبادله نيز توليد مي

 :ي شهر است ي اندازه معادله، يكي از معادالت تعادلي استخراج شده. شوند مي

)2(                                              

راي اي از متغيرهاي مشترك ب مجموعه Ψو  j (j=1,2,…,k) ي شهر نوع اندازه Njكه 

ي  ههاي شهري در هم كاالي غيرقابل مبادله و زيرساخت ي هدشهرها و نشان دهن ي ههم

مطـابق  . )41. ص، 1988، هندرسن(يابد  نمي است و برحسب شهر و نوع آن تغييرشهره

ي  انـدازه  ي دهنـده  نشـان  jφ. اسـت  j/αjφي شهر تـابعي خطـي از    اندازه باال،ي  با رابطه

در تـابع  شـدت نيـروي كـار     يانگرب jαامين كاالي قابل مبادله و  jهاي محلي براي  صرفه

يعني ، كند ايجاد مي تر بزرگهاي  شهرهايي با اندازه تر، بيشهاي محلي  صرفه. توليد است

. ي شهر صفر است تغيير مطلوبيت نسبت به اندازه ،تعادلحالت در . است 

رت ن صـو در غير اي، دباش ميمطلوبيت ميان هر دو جفت شهر برابر  ،در تعادل، چنين هم

در يـك   تـر  بـيش هـاي محلـي    دستمزد باالتر ناشي از صرفه. دكن نيروي كار مهاجرت مي

. جبـران خواهـد شـد   ) رفـت و شـد و تـراكم   ، مسـكن (هاي بـاالتر زنـدگي    شهر با هزينه

هندرسن معتقد است زماني كه يك شهر در توليد يك كاالي قابل مبادله تخصـص پيـدا   

هاي محلي ايجاد شـده در   كه صرفهجايي  آن از. تي خواهد داشتر ي بزرگ اندازه، كند مي
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ا برحسب نوع شـهر نيـز   شهره) و كاراي(هاي تعادلي  اندازه، استصنايع مختلف متفاوت 

 1.)225. ص، 1988، هندرسن( باشد متفاوت مي

،  دهـد، يعنـي   ي شهر را كـاهش مـي   اندازه ،افزايش شدت كار در توليد

يروي كار را كاهش داده و منجر به كاهش دستمزد و كاهش اين امر بازدهي نهايي ن زيرا

ـ . شـود  شـهر مـي   ي هشدن انداز تر كوچكهاي زندگي و در نتيجه  هزينه تعـداد   ي همعادل

 ):1999، بلك و هندرسن(باشد  نسبي انواع مختلف شهرها به صورت زير مي

)3(          

 :ي فوق در معادله) 2(ي  گذاري معادله با جاي

)4(    

m  تعداد شهرهاي نوعj  1و نوع ،a  سهم مصرف نسبي كاالي قابل مبادله وα  شدت

ي ناشي از تجميع محلـي در  ها صرفه φشدت سرمايه و  )α-1(، نيروي كار در توليد كاال

 . باشد كاالي قابل مبادله ميتوليد 

قضيه در ارتبـاط بـا    3هندرسن ، ))3(ي  معادله(تقاضا  -بر اساس شرط تعادل عرضه

 :كند تعداد نسبي شهرها مطرح مي

 ،، ي مصرف كننده در بودجه jبا افزايش سهم كاالي تجاري  -1

يابد و برعكس با كاهش اين سهم تعداد نسبي شهرهاي متخصـص در توليـد    يافزايش م

 . يابد آن كاال افزايش مي

 ،، jبا كـاهش شـدت نيـروي كـار در توليـد كـاالي تجـاري         -2

 . يابد و برعكس كاهش مي

، به بيان ديگر. يابد اهش ميك ،، هاي محلي با افزايش صرفه -3

 . يابد كاهش مي ، jي نسبي شهرهاي نوع  با افزايش اندازه
 

 شهرهاي ايران -4

بندي  تقسيمسيستم شهري ايران و وضعيت آن از نظر  در اين قسمت ابتدا به بررسي

و سـپس قضـاياي هندرسـن بـراي شـهرهاي       هشد هاي قبل پرداخته  ذكر شده در بخش

بررسي تجربـي ايـن قضـايا را    اي  همطالع تر كمد كه شو ي مطالعه آزمون مي دوره ران دراي

هاي شهرستاني منتشر  داده، هاي مورد استفاده در اين تحليل داده. مدنظر قرار داده است
 

 

گري و سـامتي  ، فرهمنـد، عسـ  )1386(ي مباني نظري اين موضوع بـه فرهمنـد    تر در زمينه براي اطالعات بيش -1

 .مراجعه شود) 1387(
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هـاي عمـومي نفـوس و مسـكن مربـوط بـه        شده توسط مركز آمار ايـران در سرشـماري  

آمار توليد ناخالص ملـي بـه تفكيـك شهرسـتان      .است 1385و  1375، 1365ي ها سال

ي بنـد  متقسي. دشو ها از آمار اشتغال استفاده ميبه همين دليل تن. براي ايران وجود ندارد

است كه در اين  2ي بيان شده در بخش بند ممانند تقسي جابخشي مورد استفاده در اين 

تحليـل   از...) ، اورزيكشـ (اول اول آن كه بخش . باشد ميارتباط ذكر چند نكته ضروري 

آب ، بـرق  تأميندوم اين كه  .چرا كه اين بخش تخصص شهري نيست، حذف شده است

چنـين   هم. شخصي و عمومي لحاظ شده است، و گاز در بخش سوم يعني خدمات توزيع

كه رشد بخش ساختمان در يـك شـهر    چرا، است بخش ساختمان نيز از آن حذف شده

، بلكه ناخودآگاه بـا رشـد شـهر   ، ساختمان نيست به معني تخصصي شدن شهر در بخش

 ،نظر به اين كه در اين مطالعـه هـدف  . ي در شهر نيز گسترش خواهد يافتساز ساختمان

تعريـف دو بخـش   . شود نمي بخش ساختمان در نظر گرفته، بررسي تخصص شهري است

 . مانند قبل استنيز ديگر 

 

 هاي ايران مروري بر تخصص بخشي در شهرستان  -4-1
هـاي مختلـف    معموالً در مطالعات اقتصاد شهري تخصص شهرها براساس سهم بخش

ــد شــهر  ــان(در كــل درآم ــل اشــتغال شــهر  ) 1999، درن ــا در ك ) 1997، هندرســن(ي

سـهم   ،شود كه در اين مطالعه به دليل عدم دسترسي بـه آمـار درآمـدي    گيري مي اندازه

 تـر  بيشيك بخش معادل با  اگر سهم يك شهرستان در. دشو ي محاسبه مياشتغال شهر

گفتـه  ، هـا باشـد   شهرسـتان  ي هيك انحراف معيار آن بخش براي هم  از ميانگين به عالوه

در صورتي در گـروه   iيعني شهرستان  ،شود آن كالن شهر در آن بخش تخصص دارد مي

 :شود كه ي ميبند طبقه jهاي داراي تخصص در فعاليت  شهرستان

)5(  

 ، iكـل اشـتغال در شهرسـتان     i ،Eدر شهرستان  jاشتغال در بخش  Ejدر آن  كه
انحـراف معيـار آن    SDjهـا و   ي شهرسـتان  براي همه jاشتغال در بخش  ي ميانگين ساده

ها ممكـن اسـت در هـيچ بخشـي تخصصـي       براساس اين معيار بعضي از شهرستان. است
تـرين   بـيش ر چند بخش تخصص داشـته باشـند كـه    نند و بعضي ممكن است دعمل نك
ميـانگين و انحـراف معيـار     ،2جدول . شود در نظر گرفته ميها  آن عنوان تخصص سهم به

هـاي صـنعت و    بخش. دهد ي مورد بررسي نشان ميها سالسه بخش لحاظ شده را براي 
شخصـي و عمـومي   ، خدمات اطالعات محور كاالهاي قابل تجارت و بخش خدمات توزيع

 . )1999، درنان(شود  بخش غير قابل تجارت در نظر گرفته مي



    91  ، سال4  هشمار، 47  دوره/ تحقيقات اقتصادي   مجله  126

 

 40شخصي و عمومي بـاالتر از  ، ميانگين سهم بخش خدمات توزيع ها سال ي هدر هم
 .باشـد  از ميـانگين دو بخـش ديگـر مـي     تـر  بـزرگ درصد است كه اين رقم قابل توجه و 

غيرقابـل مبادلـه   دهند كه سهم اين بخش  نشان مي ،)1999(و درنان ) 1988(هندرسن 
ين سهم مربوط به بخـش صـنعت   تر كم. باشد درصد مي 60تا  50در آمريكا و برزيل بين 

ي با ميانگين سـهم  دار معنيميانگين بخش خدمات اطالعات محور اگرچه اختالف . است
 . است تر بيشولي از ميانگين بخش خدمات اطالعات محور  ،بخش خدمات توزيع دارد

 
 1365-85، هاي ايران بخشي در شهرستان سهم اشتغال -2جدول 

 
 1385 1375 13651 سال

 338 250 190 تعداد شهرستان

 ميانگين

 %80/13 %96/13 %16/11 صنعت

 %24/41 %19/42 %81/44 . . . خدمات توزيع، 

 %78/15 %97/18 %84/18 خدمات اطالعات محور

 انحراف معيار

 80/7 76/8 21/7 صنعت

 25/8 88/8 02/9 . . . خدمات توزيع، 

 41/4 90/4 15/5 خدمات اطالعات محور

 انحراف معيار+ميانگين

 %60/21 %72/22 %37/19 صنعت

 %49/49 %07/51 %83/53 . . . خدمات توزيع، 

 %19/20 %87/23 %99/23 خدمات اطالعات محور

دليل شرايط  آبادان و خرمشهر به، سرپل ذهاب، غرب گيالن، هاي قصر شيرين شهرستان. 1
 . جنگ و خالي شدن از سكنه حذف شده است

 . هاي پژوهش يافته: مأخذ
 

. اسـت ورد استفاده در تعيـين تخصـص شهره  قابل توجه يكسان بودن معيار م ي نكته

مقدار آن تغييـر يافتـه   ، ي مختلفها سالالبته به دليل تغيير ميانگين و انحراف معيار در 

 ي در همـه . دهـد  هـا را نشـان مـي    تخصص شهرستاناطالعات مربوط به  ،3جدول . است

جمعيت شاغل . اند كرده ها به صورت غيرتخصصي عمل  بيش از نيمي از شهرستان ها سال

ي مطالعه روند صعودي داشته و سـهم آن از   درشهرهاي با تخصص صنعتي در طول دوره

ي در شـهرها  شـاغالن تعـداد مطلـق و سـهم    . درصد رسيده اسـت  5/33درصد به  5/23

درصـد در   7/9درصـد بـه    33كه سهم آن از اي  هبه گون، تخصصي نوع دوم كاهش يافته

اين در حالي است كه سهم اشتغال در تخصص اطالعات محـور  . رسيده است1385سال 

نيـز از   سـهم شـهرهاي غيرتخصصـي آن   . درصد افزايش يافته است 8/5درصد به  9/3از 

 . درصد افزايش يافته است 51به  4/40
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 . هاي ايران تخصص در شهرستان -3 لجدو

 كل ساير اطالعات ... توزيع، صنعت سال 
 190 118 22 26 24 1365 تعداد

1375 41 35 33 141 250 
1385 51 41 49 197 338 

 96/5 35/2 23/0 98/1 40/1 1365 )ميليون نفر(كل نيروي شاغل 
1375 25/2 72/2 37/0 30/3 64/8 
1385 78/4 38/1 84/0 28/7 28/14 

 2/10 6/9 2/7 9/9 2/34 1365 )هزار نفر(ميانه جمعيت شاغل 
1375 5/26 5/10 1/9 0/12 6/12 
1385 1/30 7/13 2/11 2/12 7/13 

 7/5 4/5 6/8 4/5 1/5 1365 (%)با تحصيالت دانشگاهي  شاغالندرصد 
1375 6/10 7/11 4/17 0/12 5/12 
1385 6/15 4/17 6/26 1/18 8/18 

 . هاي پژوهش بر اساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن يافته: مأخذ

 

هـا بـا    شهرسـتان  شـاغالن تعـداد   1365جالب توجه اين اسـت كـه در سـال     ي نكته

كـه   ،ها با تخصص خدمات اطالعات محور بـوده  برابر شهرستان 7تخصص صنعتي حدود 

هم خـدمات اطالعـات   سـ ، در حقيقـت  . ه اسـت رسيد 7/5به اين نسبت  1385در سال 

 ي هاست كه رونـد توسـع  اي  هاين نتيج. محور به عنوان تخصص شهري رشد داشته است

 2كـاپلو ، )1991( 1مطالعـات اهيـواچين و ريـد   . دهـد  شهري در طول زمان را نشـان مـي  

 . اده استد نيز همين نتيجه را براي كشورهاي ديگر نشان ) 1999(و درنان ) 1994(

هـاي بـا تخصـص     شهرسـتان ي  اندازهشود كه  گروه مشخص ميبا توجه به تعداد هر 

) ها شهرستاني  اندازهميانه (ي سوم اطالعات جدول  كه دسته، باشد تر بزرگصنعتي بايد 

هاي صنعتي بـين   شهرستان ي ميانه، مطابق ارقام به دست آمده. كند اين امر را تأييد مي

هـاي ديگـر شـبيه يكـديگر      در گروه جمعيت ي ميانه. كل بوده است ي برابر ميانه 3تا  2

از آمـار درصـد    ،انسـاني ي  سرمايه نظرها از  به منظور بررسي وضعيت شهرستان. باشد مي

رود  همان گونـه كـه انتظـار مـي    . داراي تحصيالت دانشگاهي استفاده شده است شاغالن

ها با تخصص اطالعـات   ين درصد تحصيل كردگان دانشگاهي مربوط به شهرستانتر بيش

بالغ بر يـك چهـارم    1385در سال  ،دهد همان گونه كه جدول نشان مي. باشد ور ميمح

باشند كـه ايـن درصـد قابـل      ها داراي تحصيالت دانشگاهي مي در اين شهرستان شاغالن
 

 

1- ÓhUallacháin & Reid. 
2- Capello. 
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، ين درصد تحصيالت دانشگاهي نيز در گروه شـهرهاي متخصـص  تر كم. باشد توجهي مي

 . مربوط به شهرهاي داراي تخصص صنعتي است
 

 شهرهاي  اندازههاي مربوط به تعداد و  آزمون قضيه -4-2
هاي هندرسـن كـه در بخـش سـوم      به آزمون قضيه ،3و  2براساس اطالعات جداول 

قابل ذكر  اين است كـه بـه دليـل     ي نكته. شود پرداخته مي، همقاله مورد اشاره قرار گرفت

اول ي  قضـيه رسـي  امكـان بر  ،عدم دسترسي به اطالعات درآمدي به تفكيـك شهرسـتان  

مـورد  ، ديگر كه با استفاده از آمار اشـتغال قابـل بررسـي اسـت    ي  قضيهوجود ندارد و دو 

ها را برحسب  از تعداد مطلق و نسبي شهرستاناي  هخالص ،4جدول . گيرد آزمون قرار مي

هـاي   يعني تعداد مكـان ،  نسبت در حقيقت تعداد نسبي . دهد تخصص نشان مي

ر طو به 1هاي نوع  دهد كه تعداد نسبي مكان را نشان مي 1هاي نوع  نسبت به مكان jنوع 

بـا  هـاي غيرتخصصـي كـه در جـدول      در اين مطالعه مكـان . شود قراردادي يك فرض مي

 . شود در نظر گرفته مي 1به عنوان مكان نوع ، نوان ساير ارايه شده استع

 
 تخصص شهريبرحسب  ها تعداد مطلق و نسبي شهرستان -4 جدول

 ساير اطالعات . . . توزيع،  صنعت سال 

 118 22 26 24 1365 تعداد مطلق

1375 41 35 33 141 

1385 51 41 49 197 

  186/0 224/0 203/0 1365 تعداد نسبي

1375 291/0 248/0 234/0  

1385 259/0 208/0 249/0  

 . فوس و مسكنهاي پژوهش بر اساس آمار سرشماري عمومي ن يافته: مأخذ

 

، jبا كاهش شدت نيروي كار در توليـد كـاالي تجـاري    كند كه  دوم بيان ميي  قضيه

هـاي   در ارتباط با شدت نيروي كـار داده . يابد و برعكس كاهش مي ،

از آن جايي كـه توليـد سـرانه بـا شـدت نيـروي كـار ارتبـاط          لذا ،مستقيمي وجود ندارد

 1هاي مربوط به توليد سرانه كه در جـدول   ي از داده در بررسي اين قضيه، م داردمستقي

. يابـد  مـي  كـاهش  نسبي ي  سرانهبا افزايش توليد . دشو استفاده مي، ده استآم

 . دهد نسبي را نشان ميي  سرانهتوليد  5جدول 
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 ي نسبي به تفكيك بخش سرانهتوليد ناخالص  -5جدول 

 اطالعات . . . ، توزيع نعتص سال

1365 895/0 099/1 834/1 

1375 699/0 705/0 562/1 

1385 805/0 891/0 483/1 

 . 1هاي پژوهش بر اساس جدول  يافته: مأخذ
 

باالترين توليد سرانه در شهرهاي با تخصص اطالعات محور بوده و ايـن   ،5جدول در 

توليـد سـرانه در دو بخـش صـنعت و     . دباشن ين شدت نيروي كار را دارا ميتر كمشهرها 

دوم بايـد  ي  قضـيه مطابق با پـيش بينـي   . توزيع ابتدا كاهش و سپس افزايش يافته است

تخصص در هر يك از اين دو گروه ابتدا افزايش و سـپس كـاهش   متعداد نسبي شهرهاي 

 پس تعـداد شـهرهاي  است، روند نزولي داشته   سرانهدر گروه سوم توليد ، چنين هم. يابد

هـا سـازگار    بينـي  با اين پيش 4اطالعات جدول . اين گروه بايد روند صعودي داشته باشد

 . كند دوم هندرسن را تأييد ميي  قضيهنتايج به دست آمده  حقيقتاست و در 

هاي مقياس بايد تعداد نسبي شـهرها كـاهش    با افزايش صرفه، سومي  قضيهمطابق با 

شـهر را  ي  اندازههاي مقياس با  ي مستقيم صرفه بطهي دوم را از آن جايي كه معادله. يابد

هـا   آن نسبي شهرها بايد تعداد نسـبي ي  اندازهبا افزايش  كه توان گفت مي ،دهد نشان مي

. بيـان شـده اسـت    6نسـبي شـهرها در جـدول    ي  اندازهاطالعات مربوط به . كاهش يابد

، باشـد  مي، ارايه شده 3دول آن نوع كه در جي  اندازه ي هر نوع شهر ميانهي  اندازهمبناي 

 . هاي نسبي مانند ساير موارد نسبت به بخش غيرمتخصص محاسبه شده است كه اندازه
 

 نسبي شهرهاي تخصصيي  اندازه -6جدول 

 اطالعات . . . ، توزيع صنعت سال
1365 895/0 099/1 834/1 
1375 699/0 705/0 562/1 
1385 805/0 891/0 483/1 

 . 1پژوهش بر اساس جدول هاي  يافته: مأخذ
 

نسبي شهرها در بخش صنعت و توزيع ابتدا كوچك و سـپس  ي  اندازه، مطابق جدول

. دشـو تعداد نسبي ايـن شـهرها بايـد ابتـدا زيـاد و سـپس كـم        ، بنابراين. شود بزرگ مي

پـس  ، نسبي شهرهاي اطالعات محور در طول زمان كوچك شـده ي  اندازهطور  چنين هم

هر دو پيش بينـي را تأييـد و    4جدول . ايد روند صعودي داشته باشدبها  آن تعداد نسبي

 . دشو ي سوم هم تأييد مي قضيه، بدين ترتيب



    91  ، سال4  هشمار، 47  دوره/ تحقيقات اقتصادي   مجله  130

 

 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از برآورد مدل رشد شهري  -5

هـا   آن تخصص تأثيرشهرها تحت ي  اندازهكه تعداد و  ه استتا اين جا نشان داده شد

چگونـه بـر    ها شود كه تخصص در اين بخش مطرح مي لسئواحال اين . دباش ميمتفاوت 

، )1982و  1947( 1مطالعـات مختلـف از جملـه سـيمون    . خواهد بـود  مؤثررشد شهري 

تغييـرات   تأثيردهند كه رشد شهري تحت  نشان مي) 1999(و درنان ) 1988(هندرسن 

شهري  مدل تصريح شده در اين مطالعه رشد. فناوري و تغيير در تركيب توليد ملي است

يه و سـرما  ي ذخيـره ، ي اقتصادي به تفكيـك بيـان شـده   ها تخصص ي را به سطوح اوليه

 ي ذخيـره  ،)1990و  1988( 2مطابق با استدالل لوكاس. دكن تغييرات فناوري مرتبط مي

 . تواند نشانگر فناوري و تغييرات آن شاخص تغييرات فناوري باشد سرمايه مي

در ، كننـد  قتصـادي را بهتـر از شـهرها بيـان مـي     تعـامالت ا  ها از آن جا كه شهرستان

با توجه به تغييـر مرزبنـدي   ، سويياز . برآورد مدل از آمار شهرستاني استفاده شده است

ي هماهنـگ شـده اشـتغال    هـا  در طـول زمـان و عـدم دسترسـي بـه داده      هـا  شهرستان

ه و در نظـر گرفتـه شـد    1375مبناي مرزبندي سال ، به تفكيك نوع فعاليت ها شهرستان

شهرستان كشـور   250براي بخش شهري  1375-85ي  دورهتصريح شده براي  ي معادله

رگرسـيون بـرآورد شـده در    ي  معادله، بدين ترتيب. 3ده استشبه صورت مقطعي برآورد 

  :باشد مي شهريي  اندازهآن رشد  ي اين مطالعه به صورت زير است كه متغير وابسته

)6( 
 

تغييـرات  ، (Hc)انسـاني  ي  سـرمايه ، (Pop)جمعيـت  : متغيرهاي مستقل عبارتنـد از 

ور سهم خـدمات توزيـع محـ   ، (Mfc)سهم صنعت در اشتغال شهرستان ، (GHc)فناوري 

انسـاني از طريـق   ي  سـرمايه متغيـر  . (Info)و سهم خدمات اطالعات محـور   (Dstb).. .و

گيري شده كه تغييـرات آن شـاخص    نسبت نيروي كار داراي تحصيالت دانشگاهي اندازه

 ي شـود همـه   همـان گونـه كـه در معادلـه ديـده مـي      . گيري تغييرات فناوري است اندازه

و بـه صـورت    1375يعنـي سـال    ،مربوط به سال پايه متغيرها به غير از تغييرات فناوري

فوق يك بـار بـا   ي  پايهالزم به ذكر است كه اين معادله عالوه بر فرم . باشند لگاريتمي مي

 

 

1- Simon. 
2- Lucas. 

ر نظر گرفتن ايـن  است و با د 1375ي اين سال با تقسيم بندي سال ها عدم تطابق داده ،1365علت حذف سال  -3

 .ه استمحدود شد 1375-85زماني به  ي دوره دليلبه همين  ،شدند مي سال تعداد بسياري از مشاهدات حذف
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بنـدي   متغيرهاي مجازي جغرافيايي و يك بار نيز با متغيرهاي مجازي مربـوط بـه گـروه   

 . ده استدازه برآورد شهر بخش براساس انشهرها بر حسب اندازه و جداسازي اثر سهم 

مدل اول نتـايج  . دهد نتايج حاصل از برآورد مدل را در سه حالت نشان مي ،7جدول 

 ي همـه ، در ايـن مـدل  . دن متغيرهاي مجـازي اسـت  كربدون لحاظ ) 6(ي  معادلهبرآورد 

نـد و ضـريب   دار معنـي با سطح اطمينان بااليي  ،ضرايب برآوردي به غير از عرض از مبدأ

در مـدل دوم متغيرهـاي مجـازي جغرافيـايي وارد     . اسـت  237/0ل شده تشخيص تعدي

ترتيـب متغيرهـاي مجـازي مربـوط بـه       به TDumو  NDum ،WDumكه است  اند شده

جنـوب و مركـز نيـز در    ، متغيرهاي مجـازي شـرق  . باشد ميغرب و استان تهران ، شمال

از مـدل حـذف   ا هـ  آن ي ضـرايب بـرآوردي  دار معنـي ند كه به دليل عدم ا همدل وارد شد

اثر اندازه از طريق متغيرهـاي مجـازي بـر اثـر سـهم هـر يـك از         ،در مدل سوم. اند شده

 . در قالب متغيرهاي متقاطع لحاظ شده است ها بخش

منفـي  ي شـهرها   انـدازه جمعيت بر رشـد  ي  ي پايه اندازهمتغير  تأثيردر هر سه مدل 

يـي را  گرا هـم  از مـدل رشـد   هاي كشـور   شهري شهرستاني  اندازهتبعيت رشد  كهاست 

 شهرسـتان هـا  اوليـه  جمعيـت  دهـد كـه هـر چـه      اين اثر منفي نشان مي. دهد نشان مي

ها به سـمت يـك حالـت     شهرستاني  اندازهنرخ رشد باالتر خواهد بود و ، باشد تر كوچك

 ي ي ضـريب ايـن متغيـر بـه معنـي رد قاعـده      دار معنـي ، چنـين  هـم . شود مي گرا همپايا 

هـاي كشـور يـك     يعني رشد شهرستان، باشد ها مي شهرستان ي زيع اندازهدر تو 1جيبرات

ي  سـرمايه (انسـاني  ي  سـرمايه ضريب هر دو متغير مربـوط بـه    2. فرآيند تصادفي نيست

. است دار معنيمنفي و  ها مدل ي در همه) انسانيي  سرمايهي پايه و رشد  انساني در دوره

بـه   تـر،  بـيش باالتر و نيز رشـد دانشـي    ي ليهدانش اوي  پايهداشتن يك ، به عبارت ديگر

 . سمت كاهش رشد جمعيت تمايل دارد

بر رشد شهري مثبت و ) توزيع و خدمات اطالعات محور، صنعتي(اثر هر سه تخصص 

 سـبب توان گفت كه تخصصي عمل كـردن در شـهرها    به عبارت ديگر مي. است دار معني

ين تـر  بـيش  ،حاصل از بـرآورد مـدل اول   مطابق با نتايج. دشو ها مي ي آن اندازهگسترش 

ين اثـر را تخصـص   تر كمبر رشد شهري و   ...دولتي و ، را تخصص در خدمات توزيع تأثير

برابـر اثـر تخصـص در صـنعت      3كه اثر تخصص در گروه توزيع اي  هبه گون ،صنعتي دارد

 . است

 

 

 

1- Gibrat’s Law. 

 .دمراجعه شو) 1386(گري و فرهمند جيبرات به اكبري، عس ي قاعده ي تر در زمينه راي اطالع بيشب -2
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 . 1375-85، ي رشد شهري در ايرانها مدلنتايج برآورد  -7جدول 

  Iمدل  IIمدل  IIIمدل 
*819/0 462/0- 400/0- 

α 
)88/1( )88/0-( )76/0-( 
***168/0- 

***071/0- ***057/0- 
Ln(Pop75) 

)74/7-( )01/4-( )21/3-( 
***417/0- 

***327/0- ***394/0- 
Ln(Hc75) 

)30/5-( )71/3-( )37/4-( 
***602/0- ***612/0- ***641/0- 

GHc75 )58/6-( )17/6-( )26/6-( 
 *125/0 *123/0 

Ln(Mfc75) 
 )93/1( )88/1( 

***318/0 ***419/0 ***402/0 
Ln(Dstb75) 

)95/3( )14/4( )98/3( 
 ***242/0 ***252/0 

Ln(Info75) 
 )85/2( )87/2( 

***124/0   
Dums* Ln(Mfc75) 

)50/2(   
***303/0   

Dums* Ln(Info75) 
)88/3(   

***560/0   
Dumm* Ln(Info75) 

)05/6(   
***680/0   

Duml* Ln(Info75) 
)66/6(   
***105/0- ***129/0-  

NDum 
)50/2-( )86/2-(  
*060/0- *070/0-  

WDum 
)68/1-( )90/1(  

**193/0 ***253/0  
TDum 

)44/2(  )01/3(  
250 250 250 No. 
397/0 293/0 237/0 Adj. R2 

890/15 475/12 897/13 F 
000/0 000/0 000/0 Prob. 
05/2 09/2 92/1 DW 

 . باشد مي tي  آمارهارقام داخل پرانتز 
 . باشند درصد خطا مي 1و  5، 10ي با دار معني ي به ترتيب نشان دهنده ***و ** ، *

 . هاي پژوهش يافته: مأخذ
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. ضريب تشخيص مـدل افـزايش يافتـه اسـت     ،در مدل دوم با ورود متغيرهاي مجازي

منفي و ضـريب بـرآوردي متغيـر مجـازي اسـتان       ،ريب برآوردي دو متغير مجازي اولض

متغير مجازي استان تهران به دليل واقع بودن پايتخت و نخست شهر . تهران مثبت است

در اين مدل ساير ضرايب برآوردي شبيه مـدل اول  . كشور در آن در مدل وارد شده است

 . است

ها بر ارتبـاط بـين تخصـص و رشـد شـهري از       هرستانشي  اندازه تأثير ،در مدل سوم

براي تعريف متغيرهاي مجازي مربوط به اندازه . طريق متغيرهاي متقاطع وارد شده است

هاي  شهرستان: اند اندازه به سه گروه تقسيم شده از نظرهاي مورد بررسي  ابتدا شهرستان

هـا   كـل شهرسـتان   از ميانگين جمعيتها  آن هايي كه جمعيت شهري شهرستان(كوچك 

هـايي كـه    شهرسـتان (هـاي متوسـط    ؛ شهرسـتان )بـوده اسـت   تر كوچك 1385در سال 

و ) يك انحراف معيار بوده است ي بين ميانگين و ميانگين به عالوهها  آن جمعيت شهري

 ي از ميـانگين بـه عـالوه   هـا   آن هايي كه جمعيت شهري شهرستان(هاي بزرگ  شهرستان

ـ  تـر  بـيش يك انحـراف معيـار    الزم بـه ذكـر اسـت كـه ميـانگين جمعيـت       . )وده اسـت ب

بر اين اساس . هزار نفر بوده است 52حدود  1385كشور در سال  ي هاي نمونه شهرستان

شهرستان به عنوان شهرستان متوسط و  36، شهرستان به عنوان شهرستان كوچك 206

و ، هـواز ا، شـيراز ، تبريـز ، كـرج ، اصـفهان ، مشـهد ، به ترتيب شامل تهـران (شهرستان  8

به  ،Dumlو  Dums ،Dumm. ندا هبندي شد هاي بزرگ گروه به عنوان شهرستان) شهريار

متوسـط و  ، ي كوچـك  هـاي داراي انـدازه   ترتيب متغيرهاي مجازي مربوط به شهرسـتان 

هـر يـك از ايـن متغيرهـا در دو تخصـص      ي  انـدازه  تـأثير به منظور بررسي . بزرگ است

ده شـ حاصل به عنوان متغير توضيحي وارد مـدل   صنعتي و اطالعات محور ضرب شده و

رشد شهري در مدل سوم بيان شـده   ينتايج حاصل از برآورد اثر اين متغيرها برا 1. است

 . است

 دار معنـي متغيرهاي متقاطع مربوط به تخصص صـنعتي فقـط در شـهرهاي كوچـك     

ده شـ ذف بوده و بنابراين دو متغير ديگر مربوط به شهرهاي متوسط و بزرگ از مـدل حـ  

ضريب مربوط بـه اثـر   . باشد مياست كه البته اين نتيجه با ادبيات اقتصاد شهري سازگار 

از ضـريب   چنان هماست كه  124/0تخصص صنعتي بر رشد شهري در شهرهاي كوچك 

 . باشد ميتر  ها كوچك ساير تخصص

 

 

حكم خدمات محلي را دارد كـه بايـد در خـود    در حقيقت دمات توزيعي مطابق با ادبيات اقتصاد شهري، گروه خ -1

در نظـر  به صورت يكپارچـه   چنان همبنابراين اثر اين تخصص . محل توليد شود و بايد در همه جا در دسترس باشد

 .شده است گرفته
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هـاي   ي شهرسـتان  ضريب اين متغير در هر سه دسـته ، براي تخصص اطالعات محور

قابـل توجـه در ارتبـاط بـا ايـن       ي نكته. است دار معنيمتوسط و بزرگ مثبت و  ،كوچك

كه اي  هبه گون، شهر بر اثر اين تخصص بر رشد شهري استي  اندازهمثبت  تأثيرتخصص 

هاي متوسـط   از شهرستان تر بيشهاي بزرگ  اين تخصص بر رشد شهري شهرستان تأثير

بـه  . هـاي كوچـك اسـت    از شهرستان رت بيشهاي متوسط  و كوچك و بر رشد شهرستان

اين نوع تخصص  تأثير، باشد تر بزرگشهر ي  اندازهتوان گفت كه هر چه  مي، عبارت ديگر

. اين نتيجه با مبـاني نظـري اقتصـاد شـهري سـازگار اسـت      . است تر بيشبر رشد شهري 

گيرند كـه هـر چـه     بهره مي 1هاي ناشي از تجمع شهري  اين خدمات از صرفهدرحقيقت 

بخشـي ايـن تخصـص را     است و اثـر  تر بيشها نيز  اين صرفه، باشد تر بزرگشهر ي  دازهان

، هـورنيچ ، و ايلـي  2000، 2دورانتـون و پوگـا  ، 2003/1386، اسـوليوان (نـد  ك ميتر  بيش

از سـاير   تـر  بيشاين تخصص بر رشد شهري  تأثيرچنين  هم. )2009، 3شوارتز و روزنفلد

ضـريب تشـخيص مـدل     ،اندازه بر متغيرهاي تخصـص با وارد كردن اثر . ها است تخصص

 . رسد مي 397/0يابد و به  افزايش مي
 

 گيري خالصه و نتيجه -6

) 2، كشاورزي و معدن) 1: ه استدر اين مقاله ابتدا اقتصاد به چهار بخش تقسيم شد

نتـايج  . اطالعـات ) 4خدمات شخصي و عمومي و ، خدمات توزيع) 3، صنعت و ساختمان

ين سهم توليد ناخالص ملي مربوط به تر بيش، ي مطالعه دهد كه در دوره حاصل نشان مي

ي در گـروه خـدمات اطالعـات محـور ديـده          ور هين رشد بهرتر بيشگروه سوم است ولي 

سـهم خـدمات   . سهم صنعت در توليد ناخالص ملي روند صعودي داشـته اسـت  . شود مي

. لت براي اطالعـات وجـود دارد  كه عكس اين حااست توزيعي ابتد كم و سپس زياد شده 

هـاي كشـور    در شهرستان ها دقيقاً همين روند براي سهم اشتغال در هر يك از اين بخش

نسـبي  ي  انـدازه تغييـر در تعـداد و    ،بـا تغييـر در تركيـب توليـد ملـي     . شود مشاهده مي

 . شود شهرهاي متخصص در هر زمينه نيز ديده مي

مطرح شده در مباني نظـري بـراي    3و 2ياي دهد كه قضا نتايج اين مطالعه نشان مي

دهد كـه تخصـص در خـدمات     نشان مي ها مدلنتايج برآورد . شهرهاي ايران صادق است

چنين اثرگذاري تخصص بر  هم. از تخصص در صنعت بر رشد شهري اثرگذار است تر بيش

صـص  تخ تأثير، باشد تر بزرگشهرها ي  اندازههر چه . اندازه است تأثيررشد شهري تحت 
 

 

1- Urbanized agglomeration economies. 
2- Duranton & Puga. 
3- Illy, Hornich, Schwarts, & Rosenfeld. 
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الزم به ذكر است كه اين مسـأله  . است تر بيشدر خدمات اطالعات محور بر رشد شهري 

گيري خـدمات از ايـن    هاي ناشي از تجمع شهري و بهره مثبت اندازه بر صرفه تأثيريعني 

و اين مطالعه از طريق آزمون تجربـي  است ها در ادبيات اقتصاد شهري مطرح شده  صرفه

گرفتـه در ايـن    انجامن وجه تمايز اين مطالعه با ساير مطالعات كند كه اي آن را تأييد مي

 . زمينه است
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