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 چىيسٜ:

ػٙٛاٖ اضائٝ زٞٙسٜ  قٟطٞبي ايطاٖ ٔجتٙي ثط حًٛض زِٚت ثٝ ٞسف ايٗ ُٔبِؼٝ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ والٖ
اظ  وٝ وُ ٔبظاز تبثغ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـايٗ تحميك  وبال ٚ ذسٔبت ػٕٛٔي اؾت.  ثسيٗ ٔٙظٛض زض

 ٟطٞبيظ٘سٌي يه ذب٘ٛاض زض ٘ٛاحي ق ٚ وبض ٞبي ٞعيٙٝ تٕبْ ٚ تهطف لبثُ وُ زضآٔس ثيٗ بٚتتف
٘تبيح ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ ثطآٚضز قسٜ اؾت.  ايطاٖ ٟطٞبيقوالٖ ٟيٙٝث قٛز، ا٘ساظٜ ٔي تؼطيف ثعضي
ٞبؾت اظ ؾُح ثٟيٙٝ ذٛز ػجٛض  زٞس وٝ خٕيؼت ايٗ قٟطٞب، ؾبَ قٟطٞبي ايطاٖ ٘كبٖ ٔي والٖ

ض والٖ قٟطٞبي ايطاٖ  ٘كبٖ زازٜ قسٜ اٖ اؾت وٝ ؿجت ٔبظاز خٕؼيت ز٘وطزٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ، 
%( اؾت. ايٗ ٘ؿجت 63قٟطٞبي ايطاٖ، زاضاي ثيكتطيٗ ٔبظاز خٕؼيت ) قٟط تٟطاٖ زض ٔيبٖ والٖ

قٟطٞبي  ٘ؿجت ٔبظاز قٟط تٟطاٖ زض ٔيبٖ والٖ قٟطٞب وٕتط اظ قٟط تٟطاٖ اؾت؛ ثطاي ؾبيط والٖ
قٟطٞب وٕتط اظ قٟط تٟطاٖ اؾت؛ ثٝ  ثطاي ؾبيط والٖ % اؾت. ايٗ ٘ؿجت63ايطاٖ، ثيكتطيٗ ٚ ثطاثط ثب 

%، 41%، لٓ 38%، تجطيع 42%، قيطاظ 40%، انفٟبٖ 40%، وطج 51وٝ ثٝ تطتيت ثطاي ٔكٟس  َٛضي
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قٟطٞب ثؼس اظ قٟط تٟطاٖ، ٔكٟس  % اؾت. زض ثيٗ ايٗ وال31ٖ% ٚ اضٚٔيٝ 38%، وطٔب٘كبٜ 39اٞٛاظ 
 قٟطٞبي ايطاٖ اؾت.  ٗ ٘ؿجت ٔبظاز زض ثيٗ والٖثيكتطيٗ ٔبظاز ٚ قٟط اضٚٔيٝ زاضاي وٕتطي

 قٟطاي ايطاٖ.وّيس ٚاغٜ ٞب: ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ، تبثغ ٔبظاز، ٞعيٙٝ اختٕبػي،حُٕ ٚ ٘مُ، والٖ

 JEL :R10،R12 ،R41َجمٝ ثٙسي 

  

 مقدمٍ
قٟطٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛتٛضٞبي ٔحطوٝ ثؿيبض ثب إٞيتي ثطاي ضقس  تطزيسي ٘يؿت وٝ والٖ

قٟطٞب اغّت ثب ؾُٛح ثبالتطي اظ ؾٛاز آٔٛظي ٚ آٔٛظـ،  ٌي زض والٖقٛ٘س. ظ٘س ٔحؿٛة ٔي
ٞبي ثيكتط ثطاي ٔكبضوت  ؾالٔت ثٟتط، زؾتطؾي ثيكتط ثٝ ذسٔبت اختٕبػي ٚ فطنت

ٞبي قغّي ٕٞطاٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ قٟطٞبي ثعضي ثسِيُ  ؾيبؾي، فطٍٞٙي ٚ تٙٛع فطنت
تط ٚ ٘يطٚي وبض ثيكتط زض ٔمبيؿٝ ٞبي ٔكتطن تِٛيس، ثٟطٜ ٚضي ثبال ثطذٛضزاضي اظ ٚخٛز ٟ٘بزٜ
تط، ؾٟٓ ثيكتطي زض تبٔيٗ ثٛزخٝ ٚ تِٛيس ّٔي زاض٘س. ٌعاضـ ؾبظٔبٖ  ثب ٘ٛاحي قٟطي وٛچه

ضٚ٘س قٟط٘كيٙي ٚ  ؾُّٝٔ حبوي اظ آٖ اؾت وٝ وكٛضٞبيي ٔب٘ٙس چيٗ، ثطظيُ ٚ ايطاٖ ٞط 
، 1ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحسا٘س ) تب وٖٙٛ تدطثٝ وطزٜ 1950ضقس ؾطيغ زضآٔس ٘بذبِم ّٔي ضا اظ ؾبَ 

 (2015، 2چكٓ ا٘ساض قٟط٘كيٙي خٟبٖ

وٙٙس.  قٟطٞب ضفت ٚ آٔس ٔي ٔؼٕٛال افطاز اظ قٟطٞبي اَطاف، ثٝ ٔحُ وبض ذٛز زض والٖ 
ٞبيي ٔب٘ٙس افعايف خطْ ٚ خٙبيت،  ٞبي ٘بقي اظ ٔميبؼ، ٞعيٙٝ تطتيت، ٕٞعٔبٖ ثب نطفٝ ثسيٗ

ؾٍٙيٗ، ثطذٛضزٞبي اختٕبػي ٚ  آِٛزٌي نٛتي ٚ ظيؿت ٔحيُي، اخبضٜ ٔؿىٗ، تطافيه
آيس. ثٙبثطايٗ ثب  تط قسٖ ا٘ساظٜ قٟط ٘يع پسيس ٔي ضفت آٔس زض اثط ثعضيٞبي افعايف ٞعيٙٝ

 ِصا وٙس؛ ٞبي ٔصوٛض، ٔٙبفغ ٘بقي اظ ٔميبؼ تِٛيس ضا ذٙثي ٔي ثعضي قسٖ ا٘ساظٜ قٟط، ٞعيٙٝ
ي ضا ثطاي قٟطٞب ايدبز ٞب، ا٘ساظٜ تؼبزِي ٔتفبٚت ٞب ٚ ػسْ نطفٝ خٛيي اضتجبٌ نطفٝ خٛيي

 (. 2015ٕ٘بيس )ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس، چكٓ ا٘ساظ قٟطٞبي خٟبٖ،  ٔي

                                                           
1  .   United Nations 
2  .  World Urbanization Prospects 
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 ضا ضٚؾتبيي وكٛض ثٝ قٟطي ؾبوٙبٖ ٘ؿجت ،زض ايطاٖ قٟط٘كيٗ خٕؼيتقتبة تٙس ضقس 
 يالتهبز ٞبي ػبضيٝ ثب ضا 1ي ايطاٖقٟطٞب والٖ ٚ وطزٜ ٘بٔٛظٖٚض ٔمبيؿٝ ثب ُ٘طْ خٟب٘ي ز

 ؾت.ا ؾبذتٝ ٔٛاخٝ ياختٕبػ

ثٛزٜ ٚ ثطآٚضز قسٜ ٘ؿجت % 5/54ٔؼبزَ  ز٘يبزض  قٟط٘كيٙيؾٟٓ  ٔيالزي 2016ؾبَ زض 
ذٛاٞس ضؾيس )ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس،  %66ثٝ  2050 خٟب٘ي ؾبوٙبٖ قٟطٞب ثٝ ضٚؾتبٞب تب ؾبَ

 1390ؾبَ  زضنس 3/71 اظ حبيط حبَ زض ٘ؿجت ايٗأب زض ايطاٖ  .(2016، 2قٟطٞبي خٟبٖ
 1395 ؾبَ زض زضنس 74 ثٝبؾجبت ٔؿٛٚالٖ َطح خبٔغ ٔؿىٗ ٞٓ تدبٚظ وطزٜ ٚ َجك ٔح

 زضنس 87 قٟطي خٕؼيتقٕؿي  1404قٛز تب ؾبَ ثيٙي ٔي ضؾيسٜ اؾت؛ يٕٗ آ٘ىٝ پيف
 .وكٛض ضا قىُ زٞس خٕؼيت وُ

 ٚضيثٟطٜ ػسْ ٚخٛز  ثطز ٔياظ آٖ ض٘ح  ٘يع ايطاٖالتهبز  وٝ ئكرهبت تطيٗ ٟٔٓاظ  يىي
 ٞبي نطفٝٔٙبؾت اظ  ثطذٛضزاضي ٔؼٙبيثٝ  قٟطيالتهبز زض ؾُح  ٚضيالتهبز اؾت. ثٟطٜ 

َطف  يهاظ  خٕؼيت زض قٟطٞبي ايطاٖ ٍٕٞبْ ثب افعايف( اؾت. قٟطيٚ  ٔحّي) 3تدٕيغ
ٚ آثبض اظزحبْ اظ خّٕٝ  ٔٙفي ذبضخياثطات  زيٍطاظ َطف ٚ  قسٜ ايدبز ٞب آٖ ثطاي ٞبيي نطفٝ

ضٚ ٞسف  اظ ايٗ .بٖ قٟطٞب قسٜ اؾتثبػث ٘بضيبيتي ؾبوٙ... تهبزفبت ٚ  ٚ تطافيه، آِٛزٌي
 ٔيبٖتٛاظٖ ٔٙبؾت  يٕٗ وٝ خٕؼيت اؾتاظ  يآٖ ؾُحانّي ايٗ تحميك، تؼييٗ 

ثسيٗ  ي ذبِم زض قٟطٞبي ايطاٖ حساوثط قٛز.ٞب نطفٝ ا٘ساظٜ خٕؼيت،ٚ تدٕيغ  ٞبي نطفٝ
 ٗثي بٚتاظ تف وٝ وُ ٔبظاز تبثغ ضٚـ يب تميٓضٚـ ٔؿثب اؾتفبزٜ اظ ايٗ تحميك  ٔٙظٛض زض

 ثعضي ٟطٞبيظ٘سٌي يه ذب٘ٛاض زض ٘ٛاحي ق ٚ وبض ٞبي ٞعيٙٝ تٕبْ ٚ تهطف لبثُ وُ زضآٔس
ثطآٚضز قسٜ  1385-1394ٞبي  َي ؾبَ ايطاٖ ٟطٞبيقوالٖ ثٟيٙٝ  قٛز، ا٘ساظٜ ٔي تؼطيف
 اؾت.

                                                           
کالن شُر یا مادر شُر بٍ شُرَایی بر اساس یک تعریف بیه المللی کٍ تًسط سازمان ملل متحد ارائٍ گردیدٌ  ياژٌ  .1

میلیًن وفر داشتٍ باشىد. در َمیه راستا، از میان شُرَای کشوًر موا، تىُوا تُوران      8گردد کٍ جمعیت باالتر از اطالق می
-تًاوود در زمورٌ کوالن   میلیًن وفر بالغ گردیودٌ اسوت موی    8میالدی کٍ سطح جمعیتی آن بٍ بیش از  0222پس از سال 

 اود.ًب گردد. در حال حاضر در ایران شُرَای با جمعیت یک میلیًن وفر کالن شُر تعریف شدٌشُرَای جُان محس
2  .  The World’s Cities 
3 . Agglomeratio Economies 
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ؾبذتبض ايٗ تحميك ثٝ ايٗ نٛضت اؾت وٝ زض ثرف زْٚ پؽ اظ ثطضؾي ازثيبت ٘ظطي 
ي ٔٛيٛع اضايٝ قسٜ اؾت. ثرف ؾْٛ ثٝ ضٚـ تحميك ٚ ٔؼطفي ا٘ساظٜ قٟط، ؾٛاثك تدطث

ٞبي  ٔسَ تدطثي تبثغ ٔبظاز وُ اذتهبل يبفتٝ اؾت. ثرف چٟبضْ تحميك ثب تٛخٝ ثٝ زازٜ
ٔبظاز وُ ٕ٘ٛزٜ ٚ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ  زضيبفتي اظ ٔطوعآٔبضايطاٖ ٚ ثب٘ه ٔطوعي الساْ ثٝ ثطآٚضز تبثغ

پبيبٖ يٕٗ اضائٝ خٕغ ثٙسي، ٘تبيح وبضثطزي ٚ  قٟطٞبي ايطاٖ ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت ٚ زض والٖ
 پيكٟٙبزات ػّٕي اقبضٜ قسٜ اؾت.

 مباوی وظری ي پیشیىٍ تحقیق

 2(، ٞٙسضؾ1971ٖٛ) 1ُٔبِؼبت ٘ظطي زض ٔٛضز ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط اثتسا تٛؾٍ آِٙؿٛ
 ( ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت.1980) 4( ٚ وبٕ٘ٛت1979ٛ) 3(، اض٘ٛت1974)

ي ٞب ٙٝيٞعا٘ساظٜ قٟط، اغّت زض پي يبفتٗ اضتجبٌ ثيٗ ُٔبِؼبت ٘ظطي اِٚيٝ زض ٔٛضز 
ذسٔبت قٟطي ٚ ا٘ساظٜ قٟط، ا٘ساظٜ وبضآٔس قٟط ٚ يب ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ثٛز٘س. آِٙؿٛ ٔٛيٛع 

وٝ ا٘ساظٜ قٟط تبثؼي اظ تِٛيس ؾطا٘ٝ اؾت، ثٙبثطايٗ  وٙس ئا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ضا چٙيٗ ُٔطح 
تِٛيس ٚ ٞٓ ػٛأُ تِٛيس زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛ٘س. اٌط قٟط ثطاي تؼييٗ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ثبيس ٞٓ 

ي ٞعيٙٝ ٚ تِٛيس ثطاي ٘ٛاحي ٞب ئٙحٙضا ثٝ ٔثبثٝ يه ٚاحس تِٛيسي وُ زض ٘ظط ثٍيطيٓ، 
 ٔثُ ٕ٘ٛزاض ظيط تطؾيٓ وطز.  تٛاٖ ئقٟطي ضا 

                                                           
1  . Alonso 
2  .  Henderson 
3  . Arnott 
4  . Kanemoto 
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 (: اودازٌ بُىیٍ شُر در مدل آلىس1ًومًدار )

( ٚ APتِٛيس ٔتٛؾٍ )(، MCٟ٘بيي ) (، ٔٙحٙي ٞعيACٝٙي ٞعيٙٝ ٔتٛؾٍ )ٞب ئٙحٙ
 قجيٝ قٟط، آِٙؿٛ، ( ضؾٓ قسٜ اؾت اظ ٘ظط1زض ٕ٘ٛزاض )( MCتِٛيس ٟ٘بيي ٘يطٚي وبض )

 اظ حبنُ ٔٙبفغ اظ قٟط، حبنُ ٔٙبفغ ٚ ثبقس ئ ٞعيٙٝ يٞب ئٙحٙ يزاضا وٝ اؾت ثٍٙبٞي

٘بقي اظ ، قٛز ئفكبضي وٝ ٔٙدط ثٝ افعايف خٕؼيت اؾت.  ؾبوٙبٖ تٛؾٍ قٟط زض ؾىٛ٘ت
ٔكتطن  ٞب ٟ٘بزٜٞبي زاذُ قٟط اؾت. ٞط چٝ خٕؼيت افعايف يبثس،  آثبض تدٕيغ ثطاي ثٍٙبٜ

. زضٚالغ خٕؼيت ثيكتط، بثٙسي ئٞب ٘يع افعايف  ، تمبيب ٚ ٕٞچٙيٗ ثبظزٞي ثٍٙبٜقٛ٘س ئ
زٞس،  قٛز ٚ ٞعيٙٝ ٔتٛؾٍ تِٛيس ضا وبٞف ٔي ٞبي ٔميبؼ زض تِٛيس ٔي تٟٙب ٔٙدط ثٝ نطفٝ ٘ٝ

ضا  ا٘س ٘جٛزٜ زٜ ؾٛزٞبيي ضا وٝ لجال زض قٟطٞبي وٛچه  ٌيطي فؼبِيت أىبٖ قىُ ثّىٝ
ٞبي ٘بقي اظ ايٗ ٔميبؼ، افعايف ثبظزٞي ٘يطٚي وبض اؾت وٝ  وٙس. ٘تيدٝ نطفٝ فطاٞٓ ٔي
 قٛز ئتٛؾٍ زِٚت اضائٝ  ،يقٟطزاض ذسٔبت وٝ اظآ٘دبيي قسٜ اؾت ٘كبٖ زازٜ APثب ٕ٘ٛزاض 

ٞعيٙٝ ٔتٛؾٍ ٔحسة ٞؿتٙس؛  ضٚ، زاضاي ٔٙحٙي زاض٘س؛ اظايٗي غيطضلبثتي ٞب يػٌيٚ ٚ
وٝ زض يه ٔحسٚزٜ خٕؼيتي ٘عِٚي ثٛزٜ ٚ پؽ اظ يه ؾُح خٕؼيت ثب افعايف  َٛضي ثٝ

 .بثٙسي ئخٕؼيت، افعايف 
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تٛاٖ ثٝ ؾٝ زؾتٝ تمؿيٓ ثٙسي وطز  ُٔبِؼبت تدطثي زض ٔٛضز ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ضا ٔي
 (2015ٚ ٕٞىبضاٖ،  1ٔيعٚتب٘ي)

ا٘س ثطاي ٔثبَ  ٞبي تدٕيغ قٟطي ثٛزٜ ٜٚ اَٚ ثٝ ز٘جبَ ضاثُٝ ثيٗ ا٘ساظٜ قٟط ٚ نطفٌٝط
( ضاثُٝ ثيٗ زؾتٕعز، اقتؼبَ ٚ اثؼبز قٟطي ٔب٘ٙس خٕؼيت قٟط، خٕؼيت 1977) 2وّي

 قٟط٘كيٗ ٚ تطاوٓ خٕؼيت ضا ترٕيٗ ظزٜ اؾت. 

 3ٛضي ٞٙطي خٛضجٌطٜٚ زْٚ ُٔبِؼبت تدطثي زض ٔٛضز ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ثب اؾتفبزٜ اظ تئ
(  ٚ وبٕ٘ٛتٛ ٚ 1996ا٘س. زٚ ُٔبِؼٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ تٛؾٍ وبٕ٘ٛتٛ ٚ ٕٞىبضاٖ ) اضظيبثي قسٜ

 ( ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت. 1998) 4ؾبيتٛ

ُٔبِؼبت تدطثي ٌطٜٚ ؾْٛ، ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ضا ثب ضٚيىطز تبثغ ٔٙفؼت ٚ ٞعيٙٝ ثطآٚضز 
( ٚ 2001) 6ٚ وب٘بچي (، ٘بوبٔٛضا2000) 5ٙيا٘س. ُٔبِؼبتي ايٗ ٌطٜٚ قبُٔ وبپّٛ ٚ وبٔبخ وطزٜ
 ( اؾت.2007) 7غا٘ه

زض ؾبَ  قٟط غاپٗ والٖ 43ثطاي  (، زض ُٔبِؼٝ ذٛز ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ضا2007) غاً٘
ثط اؾبؼ تبثغ ٔٙفؼت ٚ  ترٕيٗ ظزٜ اؾت. غاً٘ زض ايٗ ُٔبِؼٝ ٔيٙبي ترٕيٗ ذٛز ضا 2000

اظ زضآٔس لبثُ تهطف ٚ تبثغ ٞعيٙٝ وُ ثط  لطاض زاز. تبثغ ٔٙفؼت وُ ثب اؾتفبزٜ ٞعيٙٝ وُ
اؾبؼ ٞعيٙٝ وُ ذب٘ٛاض تؼطيف قسٜ اؾت. ٘تبيح ُٔبِؼٝ غا٘ه ٘كبٖ زاز وٝ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ ثطاي 

 ٔيّيٖٛ ٘فط اؾت. 18قٟطٞبي غاپٗ  والٖ

تٛاٖ ٌفت وٝ ٞط چٙس ُٔبِؼبت تدطثي  ثب تٛخٝ ثٝ ُٔبِؼبت تدطثي ا٘دبْ قسٜ لجّي، ٔي
ا٘س أب ٞٓ تؼساز ايٗ ُٔبِؼبت وٓ ثٛزٜ ٚ  ييٗ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط زاقتٌٝصقتٝ ؾٟٓ ٟٕٔي زض تؼ

ا٘س. چطا وٝ ثؿيبضي اظ ُٔبِؼبت فبلس ٔجب٘ي ٘ظطي ثٛزٜ ٚ ٞيچ  ٞٓ ثؼًب ثب قىؿت ٔٛاخٝ قسٜ

                                                           
1 . Mizutani 
2 . Kelly 
3  . Henry George Theorem 
4 .Saito 
5. Capello and Camagni 
6 . Nakamura and Kaneuchi 
7. Zheng 
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تٛييحي ثطاي ا٘تربة ٔتغيطٞب اضائٝ ٘كسٜ اؾت؛ ٕٞچٙيٗ ثؼًب ٘تبيح ُٔبِؼبت تدطثي 
ػٙٛاٖ ٔثبَ ٘تبيح ُٔبِؼٝ ٘بوبٔبضٚ  (. ث2015ٝضاٖ، ٔيعٚتب٘ي ٚ ٕٞىبٔتٙبلى ثٛزٜ اؾت )

ٔيّيٖٛ ٘فط اؾت زض  1/5تب  2/3( ٘كبٖ زاز وٝ خٕؼيت ثٟيٙٝ قٟط ثيٗ 2001) وب٘بچي
تط  ٔيّيٖٛ ٘فط اؾت ٚ ٟٔٓ 18( ٘كبٖ زاز وٝ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط 2007نٛضتيىٝ ُٔبِؼٝ غاً٘ )

نٛضت ٔبٞطا٘ٝ ٔٛضز تٛخٝ لطاض  ثٝ اظ ٕٞٝ ٞيچ ُٔبِؼٝ اي ٚخٛز ٘ساقت وٝ ٞعيٙٝ اِٛزٌي ضا
 زازٜ ثبقس. 

قٟطٞبي غاپٗ ضا ثب  زض ُٔبِؼٝ اي ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط والٖ (،2015ٔيعٚتب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )
ٞب اظ زٚ  ا٘س. آٖ ثسؾت آٚضزٜ 2ٚ ضٌطؾيٖٛ ثٝ ظبٞط ٘بٔطتجٍ 1زٚ ضٚـ حسالُ ٔطثؼبت ٔؼِٕٛي

قٟط غاپٗ زض ؾبَ  والٖ 269ي ٔؼبزِٝ ضٌطؾيٛ٘ي تبثغ ٔٙفؼت وُ ٚ تبثغ ٞعيٙٝ وُ ثطا
ا٘س. تفبٚت ايٗ ُٔبِؼٝ ثب ؾبيط ُٔبِؼبت لجّي نٛضت ٌطفتٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ،  اؾتفبزٜ وطزٜ 2000

تحميك ٘كبٖ زاز وٝ ٞبي لطاض زازٖ ٞعيٙٝ اختٕبػي اِٛزٌي ٞٛا زض تبثغ ٞعيٙٝ وُ ثٛز. يبفتٝ
 .اؾت ٞعاض ٘فط 433ٞعاض تب  393قٟطٞبي غاپٗ ثيٗ  ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ والٖ

ٌيطي التهبزي ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ثب ؾٝ  (، زض يه ُٔبِؼٝ تدطثي ثٝ ا٘ساظ2016ٜ) 3ٚٚ
 ضٚيىطز حسالُ ٞعيٙٝ، حساوثط ٔٙفؼت ٚ حساوثط ؾٛز زض ثّٙس ٔست زض ٞفت قٟط ا٘سٚ٘عي

پطزاذت. زض ايٗ ُٔبِؼٝ ثطذالف ؾبيط ُٔبِؼبت لجّي، تطاوٓ خٕؼيت ثدبي وُ خٕؼيت 
 ثط ب تبثيط تطاوٓ خٕؼيت ثط ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ٔكرم قٛز. ػالٜٚقٟطي زض ٘ظط ٌطفتٝ قس ت

 ضا زض قٟط ثٟيٙٝ ا٘ساظٜ تب يبقس ٘ؿجي قبذم تٛا٘س يه ٔي خٕؼيت، تطاوٓ اظ اؾتفبزٜ ايٗ،
٘تبيح ايٗ ُٔبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ثب ضٚيىطز حسالُ  .وطز ٔمبيؿٝ ٔٙبَك ؾبيط

٘فط زض ٞط ويّٛٔتط ٔطثغ  2507طثغ، ثب ضٚيىطز حساوثط ؾٛز ٘فط زض ٞط ويّٛٔتط ٔ 2448ٞعيٙٝ 
 ٘فط زض ٞط ويّٛٔتط ٔطثغ ترٕيٗ ظزٜ قسٜ اؾت. 4558ٚ ثب ضٚيىطز حساوثط ؾٛز زض ثّٙس ٔست 

(، ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛي التهبز ٔحّي ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ 1393يبضٔحٕسيبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ )
ا٘س. زض  انفٟبٖ ٚ ٔكٟس( ضا ثطآٚضز وطزٜقٟطٞبي ٔٙترت ايطاٖ )تٟطاٖ، اٞٛاظ، قيطاظ،  والٖ

                                                           
1 . Ordinary Least Squares 
2. Seemingly Unrelated Regression  
3. Wau 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinary_least_squares
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ايٗ ُٔبِؼٝ اثتسا تبثغ ٔبظاز ثٝ وٕه تبثغ ٔٙبفغ وُ ٚ ٞعيٙٝ وُ قٟطي تؼطيف قسٜ اؾت. 
-ؾپؽ ثب تهطيح يه ٔؼبزِٝ ضٌطؾيٛ٘ي ٚ ثطآٚضز ٞط وساْ اظ ايٗ تٛاثغ، ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ والٖ

قٟطٞبي ٔٙترت  والٖ قٟطٞبي ٔٙترت ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. ٘تبيح تحميك ٘كبٖ زاز وٝ تٕبْ
 ا٘س.  اظ ٔمساض ثٟيٙٝ ذٛز ػجٛض وطزٜ

ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاضز فٛق ٚ زقٛاضٞبي تؼييٗ ٔيعاٖ ثٟيٙٝ قٟطي، زض ايٗ ُٔبِؼٝ ؾؼي قسٜ 
ٞبي ايٗ ُٔبِؼٝ، ٌبٔي ٟٔٓ ٚ ٔٛثط زض خٟت  ػٙٛاٖ ٘ٛآٚضي اؾت ثب ايبفٝ وطزٖ ٔٛاضز ظيط ثٝ

 قتٝ قٛز. قٟطٞبي ايطاٖ ثطزا تؼييٗ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ والٖ

ٞبي اختٕبػي حُٕ ٚ ٘مُ )تهبزفبت( زض ٔسَ ٌٙدب٘سٜ  اثطات ذبضخي ٔٙفي ٞعيٙٝ .1
 قسٜ اؾت؛

زٞس زض  زض ٔسَ تدطثي، ثرف ػٕٛٔي )زِٚت( وٝ ٞعيٙٝ تهبزفبت ضا وبٞف ٔي .2
 ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت؛

 تط اؾتفبزٜ قسٜ اؾت تط ثب زٚضٜ ظٔب٘ي َٛال٘ي زض ايٗ ٔمبِٝ اظ يه ٕ٘ٛ٘ٝ ثعضي .3

اظ  ثيفثب  قٟطٞبيي تٕبيعات تٛاٖ ٔي قٟطٞبي ايطاٖ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ والٖ ثب ثطآٚضز .4
  ٕ٘ٛز.ٔكرم  تط خٕؼيت وٓ قٟطٞبيضا اظ  ثيكتط يب خٕؼيت٘فط  ٔيّيٖٛ يه

 َامًاد ي ريش
ٞبي ٔسَ، ٔٛضز  ٞبي اؾبؾي ٚ ٔكرهٝ لجُ اظ تكطيح ٔسَ، اثتسا الظْ اؾت فطو
ٚ زِٚت ٔحّي.  ذب٘ٛاضوّيسي زاض٘س. ثٍٙبٜ، ثطضؾي لطاض ٌيط٘س. زض ايٗ ٔسَ ؾٝ ػبُٔ ٘مف 

ثٍٙبٜ، تِٛيسوٙٙسٜ وبالٞبي نبزضاتي اؾت ٚ ثطاي تِٛيس ايٗ وبال، ٘يبظ ثٝ ٘يطٚي وبض زاضز. 
زٞٙسٜ ا٘حهبضي ٘يطٚي وبض زض ثبظاض ٞؿتٙس ٚ زض لجبَ اضائٝ ايٗ ذسٔبت، زؾتٕعز  ذب٘ٛاضٞب اضائٝ
وبالٞبي ٚاضزاتي ٚ ٔؿىٗ ٞؿتٙس. ذب٘ٛاضٞب وٙٙسٜ  ٔهطف ٗيٕٞچٙوٙٙس. ذب٘ٛاضٞب  زضيبفت ٔي

-ثبيس ثٝ زِٚت ٔحّي، ٔبِيبت پطزاذت وٙٙس. زض ََٛ ٔست ايٗ فؼبِيت، ذب٘ٛاض ٚ ثٍٙبٜ ٞعيٙٝ

وٙٙس وٝ  اختٕبػي )آِٛزٌي ٞٛا، ؾطٚنسا، اظزحبْ خٕؼيت ٚ تطافيه، تهبزفبت( ايدبز ٔيٞبي 
ي ػٕٛٔي )وبٞف تهبزفبت( زٞٙسٜ وبال زٞس. زِٚت، اضائٝ ُّٔٛثيت ذب٘ٛاض ضا وبٞف ٔي

ػٙٛاٖ يه وبالي ػٕٛٔي ثب ليس  اؾت. زِٚت ٔحّي ثطاي ٔمبثّٝ ثب وبٞف تهبزفبت ثٝ
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ا٘ساظٜ زضآٔس ٔبِيبتي، ٔٛاخٝ اؾت. زض ازأٝ تٛاثغ ضفتبضي ٞط يه اظ ػٛأُ اضائٝ  اي ثٝ ثٛزخٝ
 قسٜ اؾت.

 بىگاٌ:

ثٝ تطتيت  ،QX  ٚNXقس وٝ ثب ، زاضي تبثغ تِٛيس ظيط ٔيXتِٛيسوٙٙسٜ وبالي نبزضاتي  
 ٔمساض وبالي تِٛيسقسٜ ٚ ٟ٘بزٜ ٘يطٚي وبض اؾت: 

    (1)  

( ُٔبثك ثب ضفتبض حساوثط وٙٙسٜ ؾٛز *Wوٙس ) زؾتٕعزي وٝ ثٍٙبٜ ثٝ ذب٘ٛاض پطزاذت ٔي
 قٛز: نٛضت ظيط حُ ٔي ثبقس وٝ ثٝ ثٍٙبٜ ٔي

   

   (2     )                                                        

 ليٕت وبال اؾت. ثٙبثطايٗ زؾتٕعز پطزاذتي ػجبضت اؾت اظ: Pزض ضاثُٝ ثبال، 

   (3)                                                                     

 خاوًار: 

حبَ، تؼساز  ايس زضػيٗ ٔي، ثسؾت Sٚ ٔؿىٗ  Zُّٔٛثيت ذب٘ٛاض ثب ٔهطف وبالي ٚاضازتي 
قٛز. زضٚالغ، زض ايٗ  ( ثب يطيت ٚاحس، ٔٙدط ثٝ وبٞف ُّٔٛثيت ذب٘ٛاض ٔيCتهبزفبت )

زٞٙسٜ ُّٔٛثيت اؾت.  ضٚيىطز، تؼساز تهبزفبت زاضاي ٚيػٌي ُّٔٛثت ظزايي يب وبٞف
ط وٙس وٝ اظ ٞ وٙٙسٜ ثب حساوثط وطزٖ تبثغ ُّٔٛثيت ثب تٛخٝ ثٝ ليس ثٛزخٝ، تؼييٗ ٔي ٔهطف

 قسٜ اؾت. وبال چٝ ٔيعا٘ي ٔهطف وٙس. زض ازأٝ ٔؿئّٝ ثٟيٙٝ يبثي ذب٘ٛاض، اضائٝ

    

   (4)                                                       
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وبالي  ثٝ ػٙٛاٖ Z  ٚSٝ و اؾت Z ،S  ٚCوٙٙسٜ زاضي وبالي  تبثغ ُّٔٛثيت ٔهطف
ثٟبي يه ٚاحس  ثٝ تطتيت، اخبضٜ r  ٚt قٛز. ئثٝ ػٙٛاٖ وبالي ثس زض ٘ظط ٌطفتٝ  Cذٛة ٚ 

 ؾىٛ٘ت ٚ ٔمساض ٔبِيبت پطزاذتي ثٝ زِٚت ٔحّي ٞؿتٙس.

ثب ؾُح ُّٔٛثيت ٔكرم، ٔؿئّٝ ثٟيٙٝ يبثي حسالُ وطزٖ ٔربضج ذب٘ٛاض ثط ضٚي 
 قسٜ اؾت. اضائٝ( 5وبالٞبي ٔهطفي اظ َطيك ٔؼبزِٝ )

                            

           (5)                                                                                                             

ب ثٝ ػجبضتي، تبثغ ي  Z  ٚSتٛاٖ ٔهطف ثٟيٙٝ وبالي ثب حسالُ وطزٖ تبثغ ٞعيٙٝ ذب٘ٛاض ٔي
 تمبيب آٖ ضا ثٝ زؾت آٚضز.

 * 
=                                                (6)  

 S*
=    (7                            )                                          

 Z  ٚ S  *ثب خبيٍصاضي
 آيس. ليس ثٛزخٝ، تبثغ ٔربضج ذب٘ٛاض ثٝ زؾت ٔيزض  *

  *= (8)  

 اجتماعی: َای اثرات خارجی َسیىٍ

ػٙٛاٖ اثطات ذبضخي تِٛيس ٚ ػطيٝ ٘يطٚي وبض ٚ افعايف  زض ايٗ اٍِٛ، تؼساز تهبزفبت ثٝ
   قٛز. ئَٛضيىٝ، افعايف خٕؼيت ٔٛخت افعايف تهبزفبت  قسٜ اؾت. ثِٝ خٕؼيت ِحب

     (9 )  

 (، تبثؼي اظ افعايف خٕؼيت اؾت.cثٙبثطايٗ ٔيعاٖ تهبزفبت ) 

    (10)  
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 ديلت محلی:

ي التهبزي زيٍطي وٝ قبُٔ ثرف ػٕٛٔي اؾت، زِٚت اضائٝ ٞط اٍِٛزض ايٗ اٍِٛ ٔب٘ٙس  
ُٔ وبٞف تؼساز تهبزفبت وبالي ػٕٛٔي ضا ثط ػٟسٜ زاضز. زض ايٗ ُٔبِؼٝ وبالي ػٕٛٔي، قب

وٙس.  ئثٝ زضيبفت ٔبِيبت  الساْيب ثٝ ػجبضتي قٟطي ثب أٙيت ثبال اؾت. ثطاي ايٗ وبض، زِٚت 
وٙس. ثٙبثطايٗ ليس ثٛزخٝ  ئزِٚت تٕبْ زضآٔس ٔبِيبتي ضا نطف تِٛيس وبالي قٟط ثب أٙيت 

 نٛضت ظيط اؾت: زِٚت ثٝ

                                (11)  

، ٔمساض وبالي ػٕٛٔي اؾت. تؼساز تهبزفبت پؽ اظ q، ليٕت وبالي ػٕٛٔي ٚ mوٝ  
 تِٛيس وبالي ػٕٛٔي ثطاثط اؾت ثب:

   (12       )         
          

              

 زاضيٓ:ض ثب خبيٍصاضي ػجبضت ثبال زض ٔؼبزِٝ ٔربضج ذب٘ٛا
*
 =                      (13)

  

 تشکیل تابع مازاد شُر:

ٌطزز ٚ ثٝ قىُ ظيط تؼطيف قسٜ  يثطٔ( زض ٟ٘بيت ثٝ وُ ذب٘ٛاض TBٔٙبفغ وُ قٟط )
 اؾت:

*     (14  )                                                   
  

اختٕبػي ٞبي ذب٘ٛاض ٚ ٞعيٙٝٞبي ؾيّٝ ٔدٕٛع ٞعيٙٝثٝ ٚ( TCٞبي وُ قٟطي ) يٙٝٞع
 تؼطيف قسٜ اؾت:
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    (15)  

ٞبي وُ قٟط اؾت، تبثؼي اظ  وٝ تفبيُ ٔٙبفغ وُ ٚ ٞعيٙٝ( TWتبثغ ٔبظاز )ثٙبثطايٗ، 
تهبزفبت  ٞعيٙٝٞب، خٕؼيت، اخبضٜ ٔؿىٗ، ؾُح ُّٔٛثيت، ٔبِيبت ٚ  ليٕت ؾُح ػٕٛٔي

 ٛٔي زض قٟط اؾت.پؽ اظ تِٛيس وبالي ػٕ

(16         )  

، 1385-1394ٞبي  ٌيطي ٔيعاٖ ثٟيٙٝ زض والٖ قٟطٞبي ايطاٖ َي ؾبَ طاي ا٘ساظٜث
َٛض  ٞبي قٟط ثٝ الظْ اؾت تبثغ ٔبظاز ثطآٚضز قٛز. ثطاي ثطآٚضز تبثغ ٔبظاز، تبثغ ٔٙبفغ ٚ ٞعيٙٝ

( ٚ 2007تحميك، ُٔبِؼٝ غً٘ )ا٘س. ٔجٙبي اٍِٛي تبثغ ٔبظاز ايٗ  ٔدعا ترٕيٗ ظزٜ قسٜ
قسٜ،  ثب اػٕبَ تؼسيالت ٔٙبؾت اؾت. اظ خّٕٝ تؼسيالت ا٘دبْ( 2015ٔيعٚتب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ايبفٝ وطزٖ ٔتغيطٞبي وٙتطِي ٚيؼيت حُٕ ٚ ٘مُ زض تبثغ ٔٙفؼت وُ قٟط ٚ زض ٘ظط 
 ت اختٕبػي )تؼساز تهبزفبت( زض تبثغ ٞعيٙٝ وُ قٟط اؾٞبي ٌطفتٗ اثطات ذبضخي ٞعيٙٝ

وٝ تبثغ ٔٙفؼت وُ تبثؼي اظ ؾُح  ثط اؾبؼ اٍِٛي التهبز قٟطي ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت
Qx(، تِٛيس ٟ٘بيي ٘يطٚي وبض )ليٕت وبالٞبي نبزضاتي )

( اؾت. N( ٚ خٕؼيت قٟط )/
تِٛيس ٟ٘بيي ٘يطٚي وبض ذٛز تبثؼي اظ خٕؼيت اؾت ٚ ؾُح ثٟطٜ ٚضي، تحت تبثيط ٔحيٍ 

ِٛت زؾتطؾي ثٝ أىب٘بت قٟطي ٚ ٚيؼيت حُٕ ٚ ٘مُ زض قٟط اؾت فؼبِيت زض قٟطٞب، ؾٟ
ظيطثٙبٞبي حُٕ ٚ ٘مُ زض تٕطوع قٟطي ٘مف ٟٕٔي زاضز. زض ثيكتط (. 2001، 1)ؾطٚضٚ

ٞب ٚ أىب٘بت اضتجبَبت اظ ٌصاضي زض خبزٜوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ، ؾٟٓ ٘بٔتٙبؾت ؾطٔبيٝ
ٌصاضي ٘ؿجتب وٓ زض ظيطثٙبٞب زض ؾطٔبيٌٝيطز. ضاٜ زٚض زض زاذُ ٚ اَطاف پبيترت نٛضت ٔي

وٙس ٚ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ ثباليي ضا زض زاذُ وكٛض ايدبز ٔيثيطٖٚ ٔٙبَك پبيترت، ٞعيٙٝ
، ٝثط ايٗ اؾبؼ زض ايٗ ُٔبِؼ(. 2008قٛز )اٚؾّيٛاٖ، ٔٙدط ثٝ تكٛيك ٌؿتطـ قٟطٞب ٔي

. ٔؼبزِٝ ٔٙفؼت ٚالؼي قٟط تبثؼي اظ ٚيؼيت حُٕ ٚ ٘مُ ٚ قٟطي ٚ خٕؼيت قٟط اؾت
 قسٜ اؾت: نٛضت ظيط تهطيح ضٌطؾيٛ٘ي تبثغ ٔٙبفغ وُ ثٝ

                                                           
1  . Cervero 
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(17)  

(: ثطاي ايٗ ٔتغيط اظ قبذم ليٕت ٔهطف وٙٙسٜ ثٝ ) ليٕت وبالٞبي نبضزاتي
 ٞبي ٔرتّف(. ٞب ؾبَ )ؾبِٙبٔٝ آٔبضي اؾتبٖاؾتفبزٜ قسٜ اؾت  قٟط والٖتفىيه ٞط 

(: ثطاي ايٗ ٔتغيط اظ تؼساز ٔؿبفطاٖ خبثدب قٟطي ) تؼساز ٔؿبفطاٖ خبثدب قسٜ ثيٗ
 ٞبي ٔرتّف(. ٞب ؾبَ قٟطٞب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت )ؾبِٙبٔٝ آٔبضي اؾتبٖ قسٜ زض والٖ

(: ثطاي ايٗ ٔتغيط اظ تؼساز پطٚاظٞبي ٚاضز قسٜ ) حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔيٞبي تؼساز ٘بٌٚبٖ
 ٞبي ٔرتّف(. ٞب ؾبَ قٟطٞب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت )ؾبِٙبٔٝ آٔبضي اؾتبٖ والٖ زض

ي ٞب ؾبَخٕؼيت قٟطي زض ؾطقٕبضي ي ٔطثٌٛ ثٝ ٞب زازٜ(: اظ خٕؼيت قٟطي )
)ؾبِٙبٔٝ ي ٔيب٘ي اظ ثطآٚضزٞبي ٔٛخٛز اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٞب ؾبَٚ ثطاي  1395تب  1385

 ٞبي ٔرتّف(.  ٞب ؾبَ آٔبضي اؾتبٖ

( تبثؼي اظ TCٕٞچٙيٗ ثط اؾبؼ اٍِٛي التهبز قٟطي ٔكبٞسٜ قس وٝ ٞعيٙٝ وُ )
( HC) ( اؾت. ٞعيٙٝ ذب٘ٛاضSCاختٕبػي )ٞبي ٚ ٞعيٙٝ (N) (، خٕؼيتHCٞعيٙٝ ذب٘ٛاض )

( t٘طخ ٔبِيبت ) (،U، ؾُح ُّٔٛثيت )(r) (، اخبضٜ ٔؿىPٗتبثؼي اظ ليٕت وبالٞبي نبضاتي )
قٛز وٝ ؾُح ُّٔٛثيت زض تٕبْ  ِؼٝ فطو ٔياؾت. زض ايٗ ُٔب (N) ٚ خٕؼيت

أىبٖ ثطآٚضز ٔؼبزِٝ ٞعيٙٝ وُ  نٛضت ٗياقٟطٞبي ايطاٖ يىؿبٖ اؾت، زض غيط  والٖ
تفبٚتي زض  پصيط ٘يؿت. اِجتٝ ايٗ فطو زض ثّٙسٔست نبزق اؾت؛ ظيطا ثط اؾبؼ انُ ثي أىبٖ

ؾىٛ٘ت زض ٕٞٝ ٞعيٙٝ ثبقس، ضيبيتٕٙسي  پصيط ٚ وٓ التهبزي وٝ ٟٔبخطت زض آٖ أىبٖ
 قسٜ اؾت: نٛضت ظيط تهطيح قٟطٞب ثبٞٓ ثطاثط اؾت ٔؼبزِٝ ضٌطؾيٛ٘ي تبثغ ٞعيٙٝ وُ ثٝ

   (18)             
         

(: ثطاي ايٗ ٔتغيط اظ قبذم ليٕت ٔهطف وٙٙسٜ ثٝ تفىيه ٞط p) ليٕت وبالٞب
 ي ٔرتّف(.ٞب ٞب ؾبَ )ؾبِٙبٔٝ آٔبضي اؾتبٖاؾتفبزٜ قسٜ اؾت  قٟط والٖ
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اي زض ٔٙبَك  (: ثطاي ايٗ ٔتغيط اظ قبذم ثٟبي ٔؿىٗ اخبضrٜ) ثٟبي ٔؿىٗ اخبضٜ
 ٞبي ٔرتّف(. ٞبي آٔبضي ؾبَ قٟطي اؾتفبزٜ قسٜ اؾت )ؾبِٙبٔٝ

ٞبي قٟطي، اظ زضآٔسٞبي  (: ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾي ٔبِيبت ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٞعيtٝٙٔبِيبت )
ٟط اؾتفبزٜ قسٜ اؾت )ؾبِٙبٔٝ آٔبضي حبنُ اظ خطايٓ ٚ ذؿبضات ثٝ اظاي ٞط ؾبوٗ ق

 ٞبي ٔرتّف(. ٞب ؾبَ اؾتبٖ

ي ٞب ؾبَخٕؼيت قٟطي زض ؾطقٕبضي ي ٔطثٌٛ ثٝ ٞب زازٜ(: اظ Nخٕؼيت قٟطي )
ي ٔيب٘ي ٘يع اظ ثطآٚضزٞبي ٔٛخٛز اؾتفبزٜ ٞب ؾبَاؾترطاج قسٜ اؾت. ثطاي  1395تب  1385

 ٞبي ٔرتّف(. ٞب ؾبَ )ؾبِٙبٔٝ أبضي اؾتبٖقسٜ اؾت 

زضأس ٚ ٞعيٙٝ قٟطٞبي ايطاٖ زض زؾتطؼ ٘جٛز ٚ ٕ٘ي ثبقس ٚ أىبٖ ٞبي ظ ا٘دب وٝ زازٜا 
ثطضؾي آٔبضي ثطاي وُ قٟطٞبي ايطاٖ ٘يع ٔمسٚض ٘يؿت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اٍِٛ ٚ ضٚ٘س وُ 

ٞب ثٝ ػٙٛاٖ قٟطٞبي قٟطاي ايطاٖ ٚ ٔطاوع اؾتبٖ ٞب ٔكبثٝ ٞؿتٙس، قٟطٞبي ٔطاوع اؾتبٖ
بِؼٝ ثٝ وبض ثطزٜ قسٜ اؾت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ فطو وٝ احتٕبال زض ثطاٚضز ايطاٖ زض ايٗ ُٔ

ٞعيٙٝ ٘بذبِم ٚ زضأسٞبي پِٛي ٚ غيط پِٛي ٞط اؾتبٖ، زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي قٟطٞبي ٔطاوع 
اؾتبٖ تؼساز ثيكتطي ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛاٞس ثٛز، زض ايٗ ُٔبِؼٝ زضآٔس ٚ ٞعيٙٝ ٘بذبِم اؾتبٖ ٞب وٝ 

اؾتبٖ ثيبٖ وطزٜ اؾت ضا ثٝ ػٙٛاٖ پطٚوؿي اظ زضآٔس ٚ ثب٘ه ٔطوعي ايطاٖ ثٝ تفىيه ٞط 
 ٞعيٙٝ ٞط قٟط )ٔطوع اؾتبٖ( ا٘تربة وطزٜ ايٓ.

ٞعيٙٝ اختٕبػي ٘يع اظ حبنًّطة ٞعيٙٝ ٔتٛؾٍ تهبزفبت زض تؼساز تهبزفبت زض ٞط 
 قٟطؾتبٖ ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت

 ؾت.ا ٔسَ ٔٛضز ثحث ٚ ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ ٘تبيح حبنُ اظ اٍِٛي تدطثي زض ازأٝ
ٌيطي ٔيعاٖ ثٟيٙٝ والٖ قٟطٞبي  طاي ا٘ساظٜثلجُ اقبضٜ قس، ٞبي ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض لؿٕت

تبثغ ٔبظاز ثطآٚضز قٛز. ثطاي ثطآٚضز تبثغ ٔبظاز،  ، الظْ اؾت1385-1394ٞبي  ايطاٖ َي ؾبَ
( ثطآٚضز قسٜ 18ٞب وُ ) ( ٚ ؾپؽ تبثغ ٍِبضيتٕي ٞعي17ٝٙاثتسا تبثغ ٍِبضيتٕي ٔٙبفغ وُ )

ٞبي تبثّٛيي اؾت وٝ ثٝ ٔٙظٛض خساؾبظي اثطات ٔمبَغ ثطآٚضز ٔؼبزِٝ، ضٚـ زازٜ ضٚـ اؾت.
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 ٞبي ٔسَ ثطآٚضز اظ حبنُ )اؾتب٘ي( اظ يىسيٍط، ضٚـ اثطات ثبثت اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٘تبيح
 اؾت. قسٜ ( آٚضز1ٜ)َ خسٚ زضتبثغ ٔٙفؼت ٚ ٞعيٙٝ وُ 

 ٝ ذب٘ٛاض٘تبيح ثطآٚضز ٔسَ ٔٙفؼت وُ، ٞعيٙٝ وُ ٚ ٞعيٙ ( :1خسَٚ )

 مدل مىفعت کل 

ln TB/p 
 مدل َسیىٍ کل

ln TC 

 مدل َسیىٍ خاوًار

ln HC 
 45/2*** (ln N)جمعیت شُری 

(000/0) 

***03/1 
(000/0) 

***90/0 
(000/0) 

مسافران جابجاشدٌ 

 (ln NP) شُری بیه

***04/0 
(000/0) 

- - 

 ln)تعداد وايگان عمًمی 

TS) 

05/0 
(268/0) 

- - 

 -07/0*** - (ln p) شاخص قیمت
(000/0) 

13/0- 
(174/0) 

 99/0*** - ( ln r)بُای مسکه  اجارٌ
 (574/0) 

***02/0 
(174/0) 

 0003/0 - (ln t)ورخ مالیات 
(086/0) 

  

 -27/21*** عرض از مبدا
(000/0) 

***87/5- 
(000/0) 

***39/7- 
(000/0) 

Rضریب تعییه )
2 ) 99/0 98/0 98/0 

 F 4256 1485 1486آمارٌ 

 َای تحقیق مىبع: یافتٍ

 زضنس 1***: ٔؼٙبزاي ٔتؼيطٞب زض ؾُح 

(، ٔمساض يطايت ثطآٚضز قسٜ تبثغ ٔٙفؼت وُ ثٝ ٕٞطاٜ ؾُح 1زض ؾتٖٛ زْٚ خسَٚ )
(، يطيت ٔتغيطٞبي خٕؼيت قٟطي،  1ثط اؾبؼ ٘تبيح خسَٚ ) ٞب آٔسٜ اؾت ٔؼٙبزاضي آٖ

اثط ٔثجت )ٔتغيطٞبي وٙتطِي( ٔي تؼساز ٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛتؼساز ٔؿبفطاٖ خبثدب قسٜ ٚ 
ثب افعايف خٕؼيت قٟطي ٚ ٔؼٙبزاضي ثط تبثغ ٔٙبفغ وُ قٟط زاقتٝ ٚ ايٗ ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ 
 .يبثس. ٚ ثٟجٛز ٚيؼيت حُٕ ٚ ٘مُ قٟطي ٔٙبفغ وُ قٟط ٘يع افعايف ٔي
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ثب تٛخٝ ثٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙبزاض ثٛزٖ يطيت خٕؼيت زض ٞط زٚ ٔسَ تبثغ ٔٙفؼت وُ ٚ ٞعيٙٝ 
تٛاٖ ايٍٙٛ٘ٝ ثيبٖ وطز وٝ ثب افعايف خٕؼيت قٟطي ٔمساض ٞعيٙٝ ٚ ٔٙفؼت قٟط ٘يع  ٔي وُ،

ٔمساض يطيت خٕؼيت قٟطي زض ٔسَ تبثغ ٔٙفؼت  تط ثٛزٖ ثبيس ٚ ثب تٛحٝ ثٝ ثعضي افعايف ٔي
قٟطٞبي ايطاٖ ثيكتط  تٛاٖ ايٍٙٛ٘ٝ اؾتٙجبٌ وطز وٝ ٔمساض ٔٙبفغ اظ ٔمساض ٞعيٙٝ زض والٖ ٔي

 اؾت. 

ُٔبِؼٝ تبثغ ٞعيٙٝ وُ ثب تبثغ ٞعيٙٝ ذب٘ٛاض ٔمبيؿٝ ٌطزيس. يطيت خٕؼيت قٟطي زض ايٗ 
ثسؾت آٔسٜ وٝ ٘عزيه ثٝ يطيت خٕؼيت زض تبثغ ٞعيٙٝ وُ  90/0زض تبثغ ٞعيٙٝ ذب٘ٛاض 

 قٟطٞبي ايطاٖ زض حبَ افعايف اؾت. اؾت. ايٗ ثساٖ ٔؼٙي اؾت وٝ ٞعيٙٝ ذب٘ٛاض زض والٖ

آيس. ثطاي تؼييٗ ا٘ساظٜ  ٞبي قٟط، تبثغ ٔبظاز ثٝ زؾت ٔي ٙٝپؽ اظ ثطآٚضز تبثغ ٔٙبفغ ٚ ٞعي
ثٟيٙٝ قٟط اظ٘ظط وبضايي ثبيس تبثغ ٔبظاز ضا ٘ؿجت ثٝ خٕؼيت قٟطي حساوثط وطز ٚ خٕؼيت 

 وٙس، ثٝ زؾت آٚضز.  ثٟيٙٝ وٝ ٔٙبفغ ذبِم قٟط ضا حساوثط ٔي

        
               (19)  

لطاض زازٖ زيفطا٘ؿيُ ٔطتجٝ اَٚ تبثغ ثب نفط ثٝ ط ٟيٙٝ قٟط وٝ اظ ثطاثثٝ ػجبضتي، قطٌ ا٘ساظٜ ث
نٛضت ظيط ثٝ زؾت  آيس ثب حُ قطٌ ٔطتجٝ اَٚ ثطاي خٕؼيت، ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ثٝ زؾت ٔي

 آيس: ٔي

   (20)                   

(21)                   

  (22 )                   
تٛاٖ ا٘ساظٜ  (، ٔي20زؾت آٔسٜ اظ تبثغ ٔٙبفغ ٚ ٞعيٙٝ وُ زض ٔؼبزِٝ )ٝ ثب خبيٍصاضي يطايت ث

(، 2قٟطٞبي ايطاٖ ضا زض زٚضٜ ظٔب٘ي ٔٛضز ثطضؾي ثٝ زؾت آٚضز. زض خسَٚ ) ثٟيٙٝ ثطاي والٖ
ٌيطي  يٗقٟطٞبي ايطاٖ اضائٝ قسٜ اؾت. ٘حٜٛ ٔحبؾجٝ اظ َطيك ٔيبٍ٘ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ ثطاي والٖ
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(، 20ٞب زض ضاثُٝ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ) ٔتغيطٞبي تٛييحي زض زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾي ٚ لطاض زازٖ آٖ
 ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت.

 شُرَای ایران ياقعی ي وسبت مازاد جمعیت در کالن اودازٌ بُیىٍ، ( :2جديل )

 ٘ؿجت ٔبظاز ا٘ساظٜ ٚالؼي ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ 

 %62 8737510 3294835 تٟطاٖ

 51/0 3372660 3013412 ٔكٟس

 40/0 1973470 1176820 وطج

 40/0 2243249 1338247 انفٟبٖ

 42/0 1869001 1083287 قيطاظ

 38/0 1773033 1107761 تجطيع

 39/0 1302591 793799 اٞٛاظ

 41/0 1292283 761798 لٓ

 38/0 1083833 668742 وطٔب٘كبٜ

 31/0 1040565 720083 اضٚٔيٝ

 قیقتحَای مىبع: یافتٍ

قٟطٞبي ايطاٖ زض ؾتٖٛ اَٚ ٚ زْٚ خسَٚ  ٔمبيؿٝ ٘تبيح ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ ٚ ٚالؼي ثطاي والٖ
ٞبؾت اظ ؾُح ثٟيٙٝ ذٛز ػجٛض وطزٜ اؾت.  زٞس وٝ خٕيؼت ايٗ قٟطٞب، ؾبَ ( ٘كبٖ ٔي1)

ؿجت ٔبظاز خٕؼيت ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت ٚ ثٝ ٔؼٙبي ايٗ اؾت وٝ چٙس زضنس ٘زض ؾتٖٛ آذط، 
قٟطٞبي  بظاز ثط ؾُح ثٟيٙٝ اؾت. ٘ؿجت ٔبظاز قٟط تٟطاٖ زض ٔيبٖ والٖاظ خٕؼيت ؾبوٗ، ٔ

قٟطٞب وٕتط اظ قٟط تٟطاٖ  % اؾت. ايٗ ٘ؿجت ثطاي ؾبيط وال62ٖايطاٖ، ثيكتطيٗ ٚ ثطاثط ثب 
%، تجطيع 42%، قيطاظ 40%، انفٟبٖ 40%، وطج 51وٝ ثٝ تطتيت ثطاي ٔكٟس  اؾت؛ ثٝ َٛضي

قٟطٞب ثؼس  % اؾت. زض ثيٗ ايٗ وال31ٖ% ٚ اضٚٔيٝ 38ٜ %، وطٔب٘كب39%، اٞٛاظ 41%، لٓ 38
اظ قٟط تٟطاٖ، ٔكٟس ثيكتطيٗ ٔبظاز ٚ قٟط اضٚٔيٝ زاضاي وٕتطيٗ ٘ؿجت ٔبظاز زض ثيٗ 

 قٟطٞبي ايطاٖ اؾت.  والٖ
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 وتیجٍ گیری ي پیشىُادَا
ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ ٚ ثيكتطيٗ  1950ٞبي  تالـ ثطاي تؼييٗ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط اظ زٞٝ

ثحث ٚ خسَ ػّٕي ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت؛ اظ َطفي ثٝ زِيُ إٞيت لبثُ تٛخٝ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ 
يىي اظ ػٙٛاٖ  قٟط ثط ٔؿبئُ التهبزي، فطٍٞٙي، اختٕبػي، ظيؿت ٔحيُي ٚ ... ثٝ

تٛاٖ ٌفت وٝ ثطآٚضز  ِصا ٔيقٛز،  ٔٛيٛػبت ٔٛضز ػاللٝ ٔسيطاٖ قٟطي زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي
قٟطٞبي ايطاٖ ٘يع اظ ايٗ خٟبت لبثُ إٞيت اؾت. ٞسف ايٗ ُٔبِؼٝ  ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ ثطاي والٖ

 قٟطٞبي ايطاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ تبثغ ٔبظاز ٔجتٙي ثط حًٛض زِٚت ثٝ تؼييٗ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ والٖ
ػٙٛاٖ اضائٝ زٞٙسٜ وبال ٚ ذسٔبت ػٕٛٔي اؾت. زض ايٗ ضٚـ اثتسا تبثغ ٔبظاز ثٝ وٕه تبثغ 

، ؾپؽ ثب تهطيح يه ٔؼبزِٝ ضٌطؾيٛ٘ي ٚ ثطآٚضز ٞط ٔٙبفغ وُ ٚ ٞعيٙٝ وُ قٟطي تؼطيف
وساْ اظ تٛاثغ، ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚاثٍ ٔؿترطج اظ قطٌ ثٟيٍٙي ٔحبؾجٝ قسٜ 

 اؾت.

ٞبي وُ ٚ ٔٙبفغ وُ قٟطي ثب افعايف  ٞبي ايٗ تحميك ٔٛيس آٖ اؾت وٝ ٞعيٙٝ يبفتٝ
ثغ ٞعيٙٝ ذب٘ٛاض ذيّي ٘عزيه ثٝ يبثس؛ يطيت خٕؼيت قٟطي زض تب افعايف ٔي خٕؼيت قٟط

يطيت خٕؼيت زض تبثغ ٞعيٙٝ وُ اؾت. ايٗ ثساٖ ٔؼٙي اؾت وٝ ٞعيٙٝ ذب٘ٛاض زض 
تط ثٛزٖ يطيت ثطآٚضزي خٕؼيت قٟطي  قٟطٞبي ايطاٖ زض حبَ افعايف اؾت؛ ثعضي والٖ

زض تبثغ ٔٙفؼت ٘ؿجت ثٝ يطيت ثطآٚضزي خٕؼيت قٟطي زض تبثغ ٞعيٙٝ وُ ٘كبٖ زٞٙسٜ آٖ 
ثط٘س ٚ  ٝ افطاز ؾبوٗ زض قٟطٞب اظ ٔٙبفغ قٟطي وٝ ٕٞبٖ افعايف زضآٔس اؾت ؾٛز ٔياؾت و

وٙٙس ٚ ٕٞيٗ أط ؾجت فبنّٝ ظيبز ثيٗ ٔمساض  اختٕبػي ٔكبضوت ٕ٘يٞبي زض پطزاذت ٞعيٙٝ
ضؾس وٝ ثعضٌي  ثٟيٙٝ ٔحبؾجٝ قسٜ اظ ٔمساض ٚالؼي خٕؼيت قسٜ اؾت ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ ٘ظط ٔي

ٞبي ٘بقي اظ تطزز، تطافيه ٚ تهبزفبت ٚ ؾبيط  ظ ٚخٛز ٞعيٙٝايٗ قٟطٞب ٔؼٕٛال ٘كبٖ ا
 قٛز. نٛضت ٔؿتميٓ پطزاذت ٕ٘ي اختٕبػي اؾت وٝ تٛؾٍ قٟطٚ٘ساٖ ثٝٞبي ٞعيٙٝ

 اظ َطف زيٍط ٚخٛز آِٛزٌي ثؿيبض اػٓ اظ آِٛزٌي نٛتي ٚ ظيؿت ٔحيُي، تدٕغ ثيف اظ
 چٙيٗ ضٚي آٚضزٖ ثيف اظٞب ٚ فؿبزٞبي ٔبِي ٚ غيطٔبِي ٚ ٕٞ وبضي حس خٕؼيت، ٚخٛز ثعٜ

قٟطٞب ثٝ وبضٞبي ذسٔبتي تب تِٛيسي، ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ ٘كبٖ اظ ثعضي ثٛزٖ ثيف  حس ٔطزْ والٖ
ٞب اظ حس ثٟيٙٝ ايٗ قٟطٞب  ذهٛل قٟط تٟطاٖ( ٚ فبنّٝ ظيبز آٖ قٟطٞب )ثٝ اظ حس والٖ
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ا٘ساظٜ  ٞب ثبيس ثطاي ٔتٛاظٖ وطزٖ ٌصاضاٖ والٖ وكٛض ٚ قٟطزاضي ٔتِٛيبٖ ٚ ؾيبؾت ِصا زاضز؛
 وٝ قٟطي ٔؿبئُ ظٔيٙٝ زض ٟٔٓ ثؿيبض ٔؿبئُ قٟطٞبي ايطاٖ السأي خسي ٕ٘بيٙس. اظ والٖ

 زض - ٘بثطاثطي ٚ ٔحطٚٔيت قٟطي، ضٚؾتب ٟٔبخطت: خسي زاضز ػجبضتٙس اظ تٛخٝ ثٝ ٘يبظ

 قٟطي، حىٛٔت اقتغبَ، ٞعيٙٝ ٚوبض، وؿت اِٚيٝ ظ٘سٌي، ذسٔبت اضائٝ ٚ ٔؿىٗ ثٝ زؾتطؾي

 .ثعضي ٞبي قطوت ٚ ٔبِي ٔٙبثغ افعايف قٟطي، ظ٘سٌي فيتوي قٟطي، ضٞجطي

قٛز ضاٞىبضٞبيي تٛؾٍ ٟ٘بزٞبي شيهالح زض پيف ٌطفتٝ  زض ٕٞيٗ ضاؾتب پيكٟٙبز ٔي
 قٛز وٝ زض ازأٝ ثٝ ثطذي اظ ايٗ ٔٛاضز پطزاذتٝ قسٜ اؾت:

 قٟطٞبي ايطاٖ، ٞعيٙٝ ذب٘ٛاض زض والٖ قٟطي ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح تحميك ثب افعايف خٕؼيت
 اظ ثطذي زض خسيس قٟطٞبي ايدبز ثٝ ٘يبظ يبثس ثٝ ٕٞيٗ خٟت ٚ ٞعيٙٝ وُ قٟط ٘يع افعايف ٔي

 خٕؼيت تٙظيٓ ثطاي وٝ اؾت ٔؤثط ظٔب٘ي الساْ ايٗ قٛز. ٔي احؿبؼ قسٜ، تؼييٗ پيف اظ ٘مبٌ

 قٟط ثطاي إِثٙي يه ثٝ ػٙٛاٖ خسيس قٟطي ٔٙبؾت، ظٔبٖ زض يبفتٝ تٛؾؼٝ ٚ ٘بٕٞبًٞٙ
 قٟطي خٕؼيت افعايف نٛضت ايٗ غيط زض قٛز. ايدبز تط بت ثٟتط ٚ ٔتٙٛعٔٛخٛز ثب أىب٘

 پبيساض ٚ پسيساض پطاوٙسٜ، ٚ ثي ثٙسٚثبض نٛضت ثٝ وٝ قسٜ قٟطٞب زض اي حبقيٝ ثبفت ايدبز ثبػث

 قٛز ٔي

 تجسيُ ٕٞچٙيٗ ٚ ثعضي قٟطٞبي ٚيػٜ ثٝ قٟطٞب ثٝ ضٚؾتبئيبٖ ٟٔبخطت اظ پيكٍيطي

 أىب٘بت ثٝ ضٚؾتبٞب تدٟيع ٚ ضٚؾتبيي تٛؾؼٝ ثٝ تٛخٝ يطٚضت ُٔؿبئ ايٗ .قٟطٞب ثٝ ضٚؾتبٞب

 .ٕ٘بيس ٔي ايدبز ضا اِٚيٝ ذسٔبت ٚ

ؾؼي قٛز ثب ثط٘بٔٝ  اختٕبػي،ٞبي ثٝ زِيُ ٔكبضوت وٓ قٟطٚ٘ساٖ زض پطزاذت ٞعيٙٝ
ٞب ثٝ قٟطٚ٘ساٖ ا٘تمبَ يبفتٝ ٚ ثٝ نٛضت ٔبِيبت يب  ضيعي نحيح ثركي اظ ايٗ ٞعيٙٝ

ٞب، وبضايي ا٘تربة ٔحُ ظ٘سٌي افعايف  ضيبفت قٛز. ثب اػٕبَ ايٗ ؾيبؾتٞب ز ػٛاضو اظ آٖ
قٟط ضا زاضز ٕٔىٗ اؾت زضآٔس ا٘تظبضي  يبفتٝ، ثٝ ثيبٖ زيٍط فطزي وٝ لهس ٟٔبخطت ثٝ والٖ

اـ تُبثك زاقتٝ ٚ ٚي ضا ثٝ ٟٔبخطت تطغيت ٕ٘بيس، أب اػٕبَ  ٞبي قرهي ٚي ثب ٞعيٙٝ
اختٕبػي، ٔٛخت قٛز زض ٔحُ ٞبي زفبت ٚ ؾبيط ٞعيٙٝخطايٓ ٘بقي اظ تطزز، تطافيه ٚ تهب
 ا٘تربة ظ٘سٌي ذٛز تدسيس ٘ظط وٙس.
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-Kanemoto, Y., Ohkawara, T., & Suzuki, T. (1996). Agglomeration 

economies and a test for optimal city sizes in Japan. Journal of the 

Japanese and International Economies, 10(4), 379-398. 
-Kelley, K. C. (1977). Urban disamenities and the measure of economic 

welfare. Journal of Urban Economics, 4(4), 379-388. 
-Marques, R. C., Kortt, M. A., & Dollery, B. (2015). Determining the 

optimal size of local government: the case of Tasmanian 

councils. Australian Journal of Public Administration, 74(2), 212-

226. 
-Mizutani, F., Tanaka, T., & Nakayama, N. (2015). Estimation of 

optimal metropolitan size in Japan with consideration of social 

costs. Empirical Economics, 48(4), 1713-1730. 
-Moomaw, R. L. (1981). Productivity and city size: a critique of the 

evidence. The Quarterly Journal of Economics, 96(4), 675-688. 
-Nakamura, R., & Kaneuchi, M. (2001). Efficient city size in terms of 

population: empirical study by cost and benefit approach (Jinko kara 

mita toshi no kouritsuteki kibo: hiyou beneki apurochi ni yoru 

jishoteki kenkyu). DBJ Kansai discussion paper series 0101 (in 

Japanese). 
-United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division (2016). The World’s Cities in 2016 – Data 

Booklet (ST/ESA/ SER.A/392). 

-Wau, T. (2016). Economic Measurement of Optimal City Size: The 

Case of West Sumatra, Indonesia. Journal of Urban and Regional 

Analysis, 8(2), 203. 
-Yezer, A. M., & Goldfarb, R. S. (1978). An indirect test of efficient city 

sizes. Journal of Urban Economics, 5(1), 46-65. 
Zheng, X. P. (2007). Measurement of optimal city sizes in Japan: a 

surplus function approach. Urban Studies, 44(5-6), 939-951. 
 

 


