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درآمـدي بـر
اقتصاد شهـرى
 بهروز هادى زنوز
دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايى

چكيده
در اين مقاله برآنيم تا به مرور تحوالت علم اقتصاد شهري در 
جهان، از بدو شكل گيري آن در اوايل دهه ى1960 تا به امروز 
بپردازيم. براي اين منظور ادبيات موضوع واكاوي شده است و 
پس از مرور تاريخچه ى شكل گيري و تحول علم اقتصاد شهري، 
مباحث اصلي اين رشته از علم اقتصاد به شرح زير مطرح شده 

است:
• تحليل ساختار فضايي شهر، اندازه و رشد آن؛

• اقتصاد مسكن شهري؛
• اقتصاد ترابرى شهري؛

• مكان يابي تسهيالت شهري و
• مهاجرت به شهرها و رشد شتابان مناطق شهري.

زمينه ى  در  علمي  پيشرفت هاي  باال،  موارد  از  هريك  در 
نظريه پردازي و مدل سازي به اجمال تشريح شده و در قسمت 
در  عمومي  بخش  سياستگذاري  به  مربوط  مسائل  مقاله،  سوم 
به  مشخص  طور  به  زمينه  اين  در  است.  شده  بررسي  شهرها 

موضوعات زير پرداخته ايم:
• ماليه ى شهري؛

• ايجاد تأسيسات و تسهيالت شهري؛
• مسائل شهري در كشورهاي در حال توسعه و رويكرد دولت ها 

به آن؛
برنامه ى  تهيه ى  طريق  از  شهرها  اقتصادي  توسعه ى  تسهيل   •

توسعه ى اقتصاد محلي و
سكونتگاه هاي  ساماندهي  و  فرسوده  بافت هاي  نوسازي   •

غيررسمي.
اقتصاد  علم  تحوالت شگرف  بيان  مباحث، ضمن  اين  با طرح 
شهري در جهان، نشان داده ايم كه اين علم تا چه اندازه مي تواند 

در خدمت سياست گذاري و برنامه ريزي شهري قرار گيرد.

كليدواژه : اقتصاد شهرى، مكان يابى بنگاه ها، مكان يابى خانوارها ، 
مسكن شهرى، حمل و نقل شهرى، ماليه ى شهرى 

مفهـوم و ابـعــاد
اقتـصـاد شهــري
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مقدمه
ابزارهاى  از  رشته،  اين  در  مى پردازد.  مناطق شهرى  اقتصادى  مطالعه ى  به  اقتصاد شهرى  علم 
در شهر(كاربرى  خانوارها  و  بنگاه ها  مكان يابى  به  مربوط  مسائل  تحليل  و  تجزيه  براى  اقتصاد  علم 
اراضى شهرى)، مسكن شهرى، ترابرى شهرى، زيرساخت ها و تسهيالت شهرى، ماليه شهرى و فقر و 
حاشيه نشينى در شهر استفاده مى شود. به عبارت دقيق تر، علم اقتصاد شهرى شاخه اى از اقتصاد ُخرد 

است كه در آن ساختار فضايى شهر و مكان گزينى خانوارها و مؤسسات اقتصادى مطالعه مى شود.
در ايران اقتصاد شهرى و منطقه اى در دانشكده هاى معمارى و شهرسازى و در دوره كارشناسى 
ارشد رشته هاى برنامه ريزى شهرى و طراحى شهرى تدريس مى شود. اين دروس در دوره ى كارشناسى 
ارشد برخى از رشته هاى مديريت و علوم اجتماعى و اقتصاد نيز ارائه مى شود؛ اما از آنجا كه دانشجويان 
اين رشته ها با مبانى نظرى اقتصاد ُخرد و ابزارهاى تحليلى آن آشنايى كافى ندارند، در عمل مهارت 

الزم را براى انجام مطالعات كاربردى اقتصاد شهرى به دست نمى آورند. 
گرايش  اقتصاد،  دانشكده هاى  از  برخى  اقتصاد  دكتراى  دوره ى  در  اخير  در چند سال  هر چند 
اقتصاد شهرى و منطقه اى شكل گرفته است و آموزش اقتصاد شهرى و منطقه اى به طور جدى تر 
دنبال مى شود، به جرأت مى توان گفت اين رشته در ايران هنوز نوپاست و جايگاه آن در نظام مشاوره 

و تصميم سازى به خوبى شناخته نشده است.
با توجه به اهميت اقتصاد شهرى در تحليل نظام مند و مبتنى بر نظريه ى مسائل اقتصاد شهرى و 
در پيش گرفتن سياست هاى مناسب براى حل معضالت شديد شهرى در كشور، بر آن شديم كه اين 
حوزه علمي را به صورت خالصه به عالقمندان معرفى كنيم و شرح مختصرى از پيشرفت هاى اقتصاد 

شهرى را در اين مقاله ارائه دهيم.
براى اين منظور، در اين مقاله ابتدا به پيشينه ى تاريخى موضوع اشاره خواهد شد و سپس مباحث 
عمده ى اقتصاد شهرى و در بخش پايانى نيز به ارتباط اقتصاد شهرى با سياستگذارى بخش عمومى 

پرداخته مى شود.

1ـ پيشينه تاريخى اقتصاد شهرى
آدام اسميت، در كتاب ثروت ملل بحثى با عنوان برآمدن و پيشرفت شهرها بعد از سقوط امپراتورى 
رم دارد. او به تمايل مالكان براى ساختن بناهاى خود در كنار يكديگر و محصور كردن آنها براى 
آسانى دفاع اشاره كرده است. اما بعد از فروپاشى امپراتورى رم، مالكان تمايل داشتند در قصرهاى 
و  امالك  كنار  در  چنين  هم  و  بود  شده  احاطه  استوار  قلعه هايى  با  كه  كنند  زندگى  پراكنده اى 

پيوستگان خود باشند.
موقعيت  در  ايام  آن  در  كه  بود  افزارمندان  و  تاجران  محل سكونت  بيشتر  زمان شهرها  آن  در 
اجتماعى پست1 قرار داشتند. بعدها شهرنشينان حقوقى را در زمينه ى مالكيت خصوصى و آزادى 

ازدواج دخترانشان به دست آوردند. 
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شهرنشينان مردم فقيرى بودند كه بايد انواع ماليات را پرداخت مى كردند؛ مهمترين آنها ماليات 
بر فروش، ماليات عبور از پل و ماليات سرانه بود. وصول ماليات شهرها به صورت يكجا به اهالى شهر 
واگذار مى شد تا خود آن را جمع آورى كنند و به پادشاه يا ارباب تحويل دهند. آدام اسميت، به طور 
رونق  او هم چنين  است.  داده  توضيح  اروپا  را در  خالصه چگونگى شكل گيرى شهرهاى خودفرمان 

شهرهاى ساحلى را در سايه داد و ستد به روشنى بيان كرده است.
پنجاه سال بعد از اسميت، فون تانن2 به بيان مفاهيم نظرى اى پرداخت كه اقتصاددانان شهرى از 
آن بهره جستند. آلفرد مارشال و اغلب نويسندگان نئوكالسيك- با كمال شگفتى- با وجود سرعت 

باالى شهرنشينى در دوره خود، سخنى در مورد مناطق شهرى به ميان نياورده اند. 
بعد از جنگ جهانى دوم با توجه به رشد سريع تحقيقات اقتصادى و افزايش تدريجى كميت و 
افزايش يافت. در سال 1951، كالرك  كيفيت اطالعات آمارى، تحقيقات مربوط به مسائل شهرى 
تخمين هاى خود را درباره ى تراكم جمعيت در شهرهاى مختلف جهان منتشر كرد. يكى از مهمترين 
به  بزرگى  تحقيقاتى  برنامه ى  از  كار وى بخشى  بود.  وينگو3  كار  از سال 1964،  قبل  تئوريكى  آثار 
مقاله ى  زمينه،  اين  در  بود.  انجام  دست  در  آينده»4  براى  «منابع  مؤسسه ى  در  كه  مى رفت  شمار 
اقتصادسنجى نيدركورن5 نيز كه بخشى از برنامه ى تحقيقاتى شركت رند6 در مورد اقتصاد شهرى بود، 

از جمله آثار در خور يادآورى است.
انتشار كتاب آلنسو7 با عنوان «مكان و كاربرى اراضى» را مى توان نقطه ى آغازين اقتصاد شهرى 
با عنوان رشته اى علمى با بنيان نظرى سازگار دانست. بعد از سال 1964 جهان شاهد انفجار كارهاى 
نظرى در مورد اقتصاد شهرى بوده است. الگوهاى نظرى، چهارچوبى سازگار به وجود مى آورند كه 
مى توان در قالب آن به مسائل تجربى فكر كرد. افزون بر اين، آثار نظرى، فرضيه هاى علمى مشخصى 
را مطرح مى كنند كه به كمك داده ها مى توان آنها را آزمون كرد. نكته ى مهم ديگر اين است كه 
كارهاى نظرى مسائل مفهومى نوينى را مطرح مى كردند كه عالقه ى نظريه پردازان به اقتصاد شهرى 
را - هرچند به طور موقت - جلب مى كرد. در اين مورد مى توان از عالقه ى اقتصاددانان برجسته اى 

مانند ديكسيت8، ميرلس9 و سولو10 به اقتصاد شهرى ياد كرد.
اقتصاد شهرى كه در دهه هاى 1960 و 1970 رشد كرد، از پيشرفت هاى اقتصاد خرد در دهه هاى 
گذشته و ابزارهاى غنى تحليل رفتار مصرف كننده، بنگاه ها و بازارها بهره مند شد. مى توان گفت زبان 
اقتصاد  اقتصاد شهرى تا حدودى حاصل پيشرفت هايى بود كه در نظريه ى  تحقيقات نظرى درباره 

خرد، در دوره ى بعد از جنگ صورت گرفته بود.
يك نكته ى درخور تأمل در مورد پيشرفت هاى مفهومى اقتصاد شهرى اين است كه نظريه ى اقتصاد 
شهرى نيازمندكاربرد ابزارهاى نظريه ى اقتصاد خرد در بستر ويژه ى فضايى آن است. نكته ى جالب اين 
است كه با آن كه اغلب تحليل هاى اقتصاد خرد به زبان انگليسى بود اما اغلب كارهايى كه در زمينه ى 
تحليل فضايى صورت گرفته بود، به زبان آلمانى بود. بنابراين شاهد يك درنگ زمانى در تلفيق اين دو 
جزء اقتصاد شهرى بوده ايم. اثر كالسيك لوش11 كه در سال 1954 ترجمه شد، رويداد مهمى در آموزش 
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اساتيد انگليسى زبان در زمينه ى تحليل فضايى به شمار مى رود.
اثباتى و هنجارى  انگيزش هاى  بايد به رابطه ى ميان  در نهايت 
در تاريخ اوايل شكل گيرى اقتصاد شهرى نيز اشاره كرد. اوج گيرى 
عالقه به اقتصاد شهرى در دهه ى1960 و همزمانى آن با نگرانى هاى 
مربوط به فقر در بسيارى از كشورها و مسائل نژادى در اياالت متحده 
و  فقر  مسأله  به  دولت ها  افزون  روز  توجه  نيست.  تصادفى  چندان 

مسائل نژادى توجه اقتصاددانان را به مسائل شهرى برانگيخت.
مى بريم.  پايان  به  هوور12  نام  بيان  با  را  تاريخى  پيشينه ى  اين 
تا  دارد  قرار  منطقه اى  اقتصاد  حوزه ى  در  او  آثار  اغلب  چند  هر 
اقتصاد شهرى، اما پافشارى صبورانه ى او در زمينه ى كاربرد بهترين 
ابزارهاى موجود اقتصاد خرد و برخورد آنها با داده هاى فضايى، دانش 
آموختگان اين رشته را آموزش داد و انگيزه اى براى تحقيق در آنها 

به وجود آورد. 

2ـ مباحث اقتصاد شهرى
نظرى  تحليل  انفجارى  دوره ى  را   1965-1975 دهه ى  اگر 
دهه  آن  طى  در  نكرده ايم.  اغراق  بناميم،  شهرى  فضايى  الگوهاى 
اقتصاد خرد درباره ى تحليل فضايى شهر  ابزارهاى نظريه ى جديد 

به كار گرفته شد. 
2ـ1ـ تحليل ساختار فضايى شهر، اندازه و رشد آن

مكان يابى خانوارها، در بسيارى از تحقيقات انتشار يافته در شهر تحليل مى شد. اغلب در همه ى 
اين آثار واكنش يا برهم كنش ميان تقاضاى مسكن و هزينه ى رفت و آمد در چهارچوب حداكثرسازى 
قيمت  بود كه زوج هاى  اين مطلب  تحقيقات درك  اين  نكته ى كليدى  بررسى مى شود.  مطلوبيت، 
مسكن- مصرف مسكن در ميان استفاده كنندگان مسكن در مكان هاى مختلف يك منطقه شهرى 
يك معادله تقاضاى جبرانى براى مسكن به دست مى دهد. هم چنين اين قضايا براى وضعيت هايى 
مهم بود كه در آن افراد با درآمد همانند، امكان تجمع مى يابند. در اين موارد و موارد ديگر مدل هاى 
از كشورها  آنها به كمك آمارها و داده هاى ديگر در بسيارى  نظرى داللت هايى داشتند كه آزمون 

امكان پذير بود.
تحليل مهم ديگر مربوط به مكان يابى كسب و كار است. چنين تحليلى بسيار قبل از تولد علم 
اقتصاد شهرى انجام شده بود. اما در آثار متأخر، نظريه ى پايه ى مكان كسب و كار به طور مشخص 
در زمينه ى شهر به كار رفته است. اين كار بسيار پيچيده تر است؛ زيرا مشخصه هاى فضايى مناطق 
شهرى به گونه اى آشكار متفاوت از آن چيزى است كه در كار لوش و ديگران در مورد مكان گزينى 

يك نكته ى درخور تأمل در مورد 
پيشرفت هاى مفهومى اقتصاد شهرى 
اين است كه نظريه ى اقتصاد شهرى 

نيازمندكاربرد ابزارهاى نظريه ى اقتصاد 
خرد در بستر ويژه ى فضايى آن است. 
نكته ى جالب اين است كه با آن كه 
اغلب تحليل هاى اقتصاد خرد به زبان 
انگليسى بود اما اغلب كارهايى كه در 
زمينه ى تحليل فضايى صورت گرفته 
بود، به زبان آلمانى بود. بنابراين شاهد 
يك درنگ زمانى در تلفيق اين دو جزء 

اقتصاد شهرى بوده ايم. اثر كالسيك 
لوش كه در سال 1954 ترجمه شد، 

رويداد مهمى در آموزش اساتيد 
انگليسى زبان در زمينه ى تحليل فضايى 

به شمار مى رود
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فعاليت هاى اقتصادى ديده مى شود. هر چند لوش درباره ى تجمع فعاليت هاى اقتصادى در يك مكان 
بحث كرده بود، اما مطلبى در مورد ساختار فضايى درون يك منطقه شهرى مطرح نكرده بود.

انتخاب محل سكونت خانوارها از عوامل مختلف، از جمله مكان فعاليت هاى اقتصادى تأثير مى پذيرد. 
دليل آن نيز اين است كه خانوارها براى اغلب فعاليت هاى اقتصادى در شهرها هم مصرف كننده و هم 
عرضه كننده ى نيروى كار، مهارت مديريت و سرمايه به شمار مى روند. به همين دليل نوع سومى از 
تحليل ها به صورت الگوهاى تعادل عمومى هستند كه در يك منطقه ى شهرى به كار مى روند و در 

آنها به طور همزمان عوامل مؤثر بر مكان يابى خانوارها و فعاليت هاى اقتصادى تحليل مى شوند.
اغلب كارهاى انجام شده در زمينه ى تجزيه و تحليل اقتصاد شهرى مبتنى بر الگوى خاصى از 
ساختار فضايى شهر، يعنى شهر تك هسته اى است كه ابتدا آن را ويليام آلنسو13، ريچارد موث14 و 

ادوين ميلز15 در اوايل دهه ى1960 مطرح كرده بودند. 
اما با گذر زمان اهميت شهرهاى تك هسته اى و مركز كسب وكار16 كمتر شد، زيرا به دليل تحوالت 
فناورى، به ويژه پيدايش شيوه هاى ترابرى ارزان تر و سريع تر به خانوارها امكان مى داد دورتر از مركز 
كسب و كار اسكان گزينند. به همين دليل در دهه ى 1980 اقتصاددانان به ساختن مدل هاى تعادل 
عمومى پرداختند كه در آنها از فرض تجمع فعاليت هاى اقتصادى در مركز شهر صرف نظر شده بود. اين 
تحليل ها به درك بهتر ما از علل شكل گيرى شهرها، كاركردهاى آنها و توسعه ى شهرها كمك شايان 
توجهى كرده است. تصميمات مربوط به مكان يابى خانوارها و مؤسسات اقتصادى شهرهايى را به وجود 
مى آورند كه از نظر اندازه و ساختار اقتصادى متمايزند. ماهيت و رفتار بازارها تا حدودى به مكان آنها 
بستگى دارد؛ بنابراين مى توان گفت عملكرد بنگاه هاى اقتصادى تا اندازه اى متأثر از عامل جغرافياست 
(McCann, 2001). بايد گفت عملكرد يك بنگاه در يك منطقه ى جغرافيايى جدا افتاده با عملكرد بنگاهى 
كه در منطقه ى پرتراكم قرار دارد، متفاوت خواهد بود. وقتى صنايع به صورت خوشه17 در مى آيند 
(مانند خوشه ى صنايع با فناورى پيشرفته ى دره سيلكون در كاليفرنيا)، مناطق شهرى را با شركت هاى 
مسلط و اقتصادهاى متفاوت به وجود مى آورند. اقتصاددانان شهرى با مطالعه ى تصميمات بنگاه ها و 
خانوارها مى تواند به پرسش هايى از اين دست پاسخ دهند كه چرا شهرها توسعه مى يابند؟ در كجا شكل 
مى گيرند؟ چرا برخى از شهرها بزرگ و برخى ديگر كوچكند؟ چه عواملى موجب رشد و افول شهرها 

.(O' Sullivan, 2003) مى شود؟ و چگونه شهردارى ها بر رشد شهرها تأثير مى گذارند؟
هر چند تحليل فضايى تا حدودى جوهر اقتصاد شهرى به شمار مى آيد، اما جزئيات فضايى به 
قيمت بااليى به دست مى آيد. اگر اطالعات بخشى و فضايى اندك باشد، بسيارى از نتايج كيفى نظريه 
از دست مى رود. به همين دليل محققان به سوى تحليل عددى18 رفتند. در اين تحليل ها، الگوهاى 
رفتارخانوارها و بنگاه ها مشخص و برنامه اى نوشته مى شود كه مدل ها را براى مجموعه اى از مكان 
خانوارها و بنگاه ها حل مى كند. اين گونه مدل ها براى يك منطقه شهرى در يك سال معين و مشروط 
به مشخصه هاى فضايى واحدهاى مسكونى و موجودى سرمايه ى كسب و كار حل مى شوند. چنين 
مدل هايى مى توانند حاوى متغيرهاى برون زاى مختلفى باشند، به ويژه متغيرهايى كه به برنامه هاى 
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را  كامپيوترى  مدل هاى  مى شوند.  مربوط  دولت  توسط  شهرى  ساخت هاى  زير  توسعه ى  و  مسكن 
مى توان شبيه سازى كرد و از اين راه اثرات اقدامات دولت، از جمله بهبود ترابرى عمومى يا برنامه هاى 

مسكن براى گروه هاى كم درآمد را تخمين زد.
مدل هاى كامپيوترى اغلب پويا هستند. بدين معنا كه در طول زمان تحوالتى را كه در منطقه ى 
اواخر  تا  اما  مى كنند.  رديابى  مى دهد،  رخ  برون زا  شوك  يك  به  بازارها  واكنش  دنبال  به  شهرى 
دهه ى1970 اغلب كارهاى نظرى در اقتصاد شهرى ايستا بوده اند. اما از اواخر آن دهه الگوهاى نظرى 
پوياى پيچيده در مورد واكنش محيط شهرى به شوك هاى بيرونى ظاهر شدند. وجود جزئيات فضايى 
در اين الگوها، آنها را بسيار پيچيده مى كند؛ اما به هر حال پيشرفتهاى نمايانى در اين زمينه صورت 
مى باشند.  نيز  مدت  دراز  بودن  ايستا  بر  افزون  شهرى  اقتصاد  نظرى  مدل هاى  اغلب  است.  گرفته 
الگوهاى شبيه سازى اى وجود دارد كه در آنها تغييرات از سالى به سال ديگر رد يابى مى شوند، در اين 
مدل ها به دليل دوام مسكن و ساير سازه هاى با دوام، واكنش عامالن اقتصادى به تغييرات قيمت ها 
جزئى است و با كندى صورت مى گيرد. و تمام شواهد موجود بيانگر آن است كه تحوالت فضايى و 

ديگر تحوالت بسيار به كندى صورت مى گيرند. 

2ـ2ـ اقتصاد مسكن شهرى
پيشينه ى آثار و تحقيقات اقتصاددانان در زمينه ى بازارهاى مشخص شهرى و مسائل شهرى به 
مهم  از حوزه هاى  ديگر  يكى  باز مى گردد.  اقتصاد شهرى،  توليد  زمان  يعنى   1960، اواسط دهه ى 
بازار  مهمترين  ميان مسكن شهرى  اين  در  است.  بازارهاى مشخص شهرى  بررسى  اقتصاد شهرى 
اندازه گيرى  شهرى به شمار مى رود. مسكن شهرى بر اساس ارزش دارايى يا ارزش استيجارى آن 
مى شود. در اواخر دهه ى1970 و دهه ى1980شاهد تحقيقات نظرى و كاربردى با كيفيتى باال در 

زمينه ى بازار مسكن شهرى بوده ايم. اين پيشرفت در اثر سه تحول به شرح زير ايجاد شده است:
1- ابزارهاى نظرى بهتر و نرمش پذيرتر؛

2- تخمين ها و آزمون هاى بهتر اقتصادسنجى و مدل سازى و
3- در دسترس بودن داده هاى مسكن در سطح خرد.

انگيزه ى مهم اغلب كارهايى كه در اين زمينه صورت گرفته، كاهش تنوع انواع مسكن شهرى به 
ابعاد قابل اندازه مى باشد. از آنجا كه منبع اصلى تنوع مسكن ناشى از تنوع مكانى آن در منطقه شهرى 
است، برخى از مدل هاى نظرى بر پايه ى الگوهاى فضايى بنا شده اند كه تحليل آنها در دهه هاى 1960 
و 1970 متداول بود. انگيزه ى ديگرى كه تحليل هاى نظرى مسكن متأثر از آن بوده، اين واقعيت مهم 

تحليل فضايى تا حدودى جوهر اقتصاد شهرى به شمار مى آيد، اما جزئيات 
فضايى به قيمت بااليى به دست مى آيد. اگر اطالعات بخشى و فضايى اندك 

باشد، بسيارى از نتايج كيفى نظريه از دست مى رود



اقتصاد شهر / شماره اول / بهار 88
ش ويژه: مفهوم و ابعاد اقتصاد شهري

بخ

10

است كه خدمات مسكن جزء مهم و گران بودجه ى مصرف كننده به شمار مى رود و ارزش سرمايه ى 
مسكن نيز بزرگترين قلم پرتفوى خانوارهاى صاحب مسكن ملكى به شمار مى رود. جنبه هاى مصرف 
اگر بخواهيم مزاياى مالياتى را كه به  اما  و سرمايه گذارى مسكن را مى توان جداگانه بررسى كرد؛ 
مسكن تعلق مى گيرد در نظر بگيريم ناگزير بايد اين دو جنبه را همزمان بررسى كنيم. در اياالت 
مخارج  و  برخوردارند  مالياتى  امتياز  از  ملكى  مسكن  صاحبان  ديگر  كشورهاى  از  برخى  و  متحده 

تعميرات مسكن نيز از بدهى مالياتى مؤدى قابل كم كردن است.
مسكن  تقاضاى  سمت  مورد  در  گرفته،  صورت  مسكن  زمينه ى  در  كه  تحقيقى  كارهاى  اغلب 
بوده است؛ علت آن نيز اين است كه عرضه ى مسكن، با توجه به دوام آن، نسبت به تغييرات قيمت 
حساسيت اندكى دارد. به همين دليل فعاليت كمى در مورد واكنش بخش احداث واحدهاى مسكونى 
نوساز، تخريب و بازسازى ساختمان هاى فرسوده و تغيير كاربرى ساختمان هاى مسكونى نسبت به 

تغييرات قيمت مسكن صورت گرفته است.
موضوع تحقيقات اقتصاد شهرى، سياست هاى بخش عمومى در قبال مسكن شهرى، به ويژه در جهت 
بهبود وضع نيازمندان شهرى و تضمين دسترسى آنها به حداقل سرپناه است. در اين زمينه مكان گزينى 
خانوارهاى نيازمند در بافت هاى فرسوده، نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى با توجه به توان پرداخت 
وسيله ى  به  مسكن  عرضه ى  و  قيمت  ارزان  مسكن  احداث  براى  يارانه  اعطاى  و  نيازمند  خانوارهاى 
حكومت هاى محلى به قيمت استيجارى پايين موضوع تحقيقات گسترده بوده است. تأمين مالى مسكن 

نيز با توجه به اهميت آن خود به يك موضوع تخصصى در اقتصاد شهرى تبديل شده است. 
2ـ3ـ اقتصاد ترابري شهرى

ترابرى شهرى يكى از موضوعات اقتصاد شهرى است، زيرا ترابرى شهرى بر توانايى دسترسى مكان هاى 
مختلف تأثير گذاشته و از آن طريق نيز بر الگوهاى كاربرى اراضى در شهر تأثير مى گذارد.

اقتصاد ترابرى نيز تاريخ درازى دارد. بخشى از اين تاريخ با مدل سازى كامپيوترى درآميخته است. 
ترابرى در اصل در فضاى جغرافيايى صورت مى گيرد و همه ى تحقيقاتى كه در اين زمينه صورت 
گرفته جزئيات فضايى دارد. مدل هاى رايانه اى براى برنامه ريزى ترابرى جزو اولين مدل هايى است 
كه براى تحليل كل يك منطقه ى شهرى با جزئيات تفصيلى فضايى طراحى شده اند. اغلب كارهاى 
اخيرى كه صورت گرفته در زمينه ى انتخاب وسيله ى ترابرى (اعم از عمومى و خصوصى) بوده است. 
اين مدل ها با تأثير دستيابى به مدل هاى استوكاستيك19 مطلوبيت و تقاضا بنا شده اند. اين توابع براى 
حل مسائل مربوط به انتخاب هاى گسسته در سنجش با نظريه  ى تقاضاى نئوكالسيكى مناسب ترند.

تعداد زيادى از كارهاى تحليلى درباره ى تحليل سياست ترابرى وجود دارد كه مبتنى بر تحليل 
هزينه- فايده انواع تركيبات از وسايل ترابرى عمومى و خصوصى است. در اين تحليل ها تالش مى شود 
ميزان ريالى آثار بيرونى منفى ترابرى خصوصى، مانند آلودگى هوا، ازدحام ترافيك و خسارات مالى 
و جانى تصادفات برآورد شود و با ماليات بندى بهينه بر سوخت و راه هاى شهرى، تخصيص بهينه ى 
منابع كمياب به ترابرى شهرى به دست آيد. تا جايى كه به ترابرى عمومى درون شهرى مربوط است 
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به پرداخت يارانه، به اين گونه ترابرى، با توجه به توان و تمايل پرداخت شهروندان و عدالت اجتماعى 
در اقتصاد شهرى بحث مى شود.

بايد توجه داشت كه ترابرى با تمام جنبه هاى توسعه ى شهرى ارتباط متقابل دارد. افزايش در 
درآمد واقعى خانوارها و تغيير در قيمت هاى نسبى انواع خدمات ترابرى، بر انتخاب وسيله ى نقليه در 
شهر تأثير مى گذارد. افزايش درآمد نيز بر تقاضاى مسكن و از آن راه بر تقاضاى ترابرى تأثير مى گذارد. 
يك نمونه ى مهم تأثير ترابرى سريع تر و ارزان تر بر پيدايش حومه نشينى در مناطق مادرشهرى است 

كه مى توان گفت در همه جا رخ مى دهد.
2ـ4ـ مكان يابى تسهيالت شهرى

مبحث ديگرى كه در مطالعات اقتصاد شهرى به آن توجه شده و تحقيقات نسبتاً گسترده اى در آن 
زمينه به عمل آمده است، موضوع مكان يابى تسهيالت شهرى (شامل كتابخانه هاى عمومى، خدمات 
يا  خصوصى  مى توانند  تسهيالت  اين  از  بسيارى  است.  مدارس)  و  بيمارستان  آتش نشانى،  پليس، 
عمومى باشند؛ اما اشتراك همه ى آنها در اين است كه مكان ها يا محل هاى توليد آنها شبكه اى فضايى 
اين مدل سازى ها جزئيات  ارزشمند است. در  به وجود مى آورند كه دسترسى آسان به آن مكان ها 
توزيع فضايى در كانون توجه قرار مى گيرد. اما اين مدل ها از نظر مفروضاتى كه درباره ى سمت تقاضا، 

سرمايه مورد نياز و هزينه هاى متغير و هزينه هاى ترابرى به عمل مى آورند، تفاوت مى كنند.
2ـ5ـ مهاجرت به شهرها و رشد شتابان مناطق شهرى

موضوع ديگرى كه محققان اقتصاد شهرى به آن پرداختند، مهاجرت از روستا به شهر است. اين 
مطالعات بيشتر به كشورهاى درحال توسعه مى پردازد. مهاجرت خالص از روستا به شهر در كشورهاى 
صنعتى اندك بوده اما جابجايى جمعيت ميان مناطق مختلف (و از شهرى به شهر ديگر) در خور 
توجه بوده است. در بسيارى از مطالعات تأثير فاصله بر تمايل به مهاجرت تخمين زده شده است. اما 

مطالعات انگشت شمارى به ارائه ى ابعاد فضايى به صورت جامع پرداخته اند. 

3ـ مسائل مربوط به سياستگذارى بخش عمومى
از مسائلى كه توجه اقتصاددانان شهرى، جامعه شناسان و برنامه ريزان شهرى را بيش از پيش به خود 
جلب كرده است، رو در رويى با مسائل اجتماعى مهمى مانند تأمين زيرساخت هاى شهرى، تأسيسات 
و تسهيالت شهرى، مسكن، فقر و حاشيه نشينى شهرى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى مى باشد. 
دولت ها در تمام كشورها، همواره درگير ارائه ى خدمات شهرى و وضع مقررات براى فعاليت هاى شهرى 

مى باشند. به همين دليل ادبيات گسترده اى در زمينه ى انتخاب عمومى شهرى به وجود آمده است. 
3ـ1ـ ماليه شهرى

ماليه عمومى محلى براى چندين دهه يك تخصص كوچك در اقتصاد به شمار مى رفت. اغلب 
كارهاى انجام شده قبل از دهه ى1950 توصيفى بود و از تحليل پيچيده ى ماليات و هزينه، كه ديگر 
متخصصان ماليه عمومى به آن مى پرداختند، تأثير كمترى پذيرفته بود. اما اين شرايط بعد از چاپ 
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مقاله ى تيبو (Tiebout, 1956) به شدت دگرگون شد. مدل تيبو اقتصاددانان را به اين فكر واداشت كه 
به واكنش خانوارها به ماليات هاى محلى و انگيزه ى آنها براى رأى دادن و اعمال نفوذ براى ماليات هاى معين 
و نرخ آنها توجه كنند و در تحليل خود حداقلى از جزئيات جغرافيايى را وارد سازند. به دنبال مقاله ى تيبو، 
كارهاى تحقيقى در ابعاد اثباتى و هنجارى موضوع رشد بيشترى يافت. اين تحقيقات مطالب بسيارى را 
دربرداشت كه در آن به انگيزه ى خانوارهاى داراى تقاضاى همانند براى تجمع در قلمرو قانونى معين، به 
منظور برخوردارى از خدمات شهرى پرداخته بود، ولى مى توان گفت هيچ يك از تحقيقاتى كه به دنبال 

مقاله ى كالسيك تيبو و با تأثير از آن نوشته شده اند حاوى جزئيات فضايى الزم نيستند.
جنبه هاى عملى ماليه عمومى محلى نيز توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده بود. هر چند 
موقعيت قانونى و سياسى حكومت هاى محلى در اروپا و امريكا تفاوت در خور توجهى دارند، اما تفاوت 
خدمات ارائه شده توسط حكومت هاى محلى، روابط مالى ميان دولت هاى محلى و سطوح باالتر دولت 
و هم چنين چگونگى تأمين مالى دولت هاى محلى از منابع مالى محلى كمتر از آن است كه تصور 
مى شود. چنين به نظر مى رسد كه در دهه هاى گذشته اين تفاوت ها پر رنگ تر بوده اما به تدريج نوعى 

همگرايى در اين عرصه به وجود آمده است.
ادبيات  اخير  دهه ى  در  كه  است  اقتصاد شهرى  مهم  شاخه هاى  از  يكى  ماليه ى شهرى  امروزه 
گسترده اى درباره ى آن توليد و انتشار يافته است. مباحثى همچون فدراليسم مالى، تخصيص انواع 
وظايف و ماليات ها به سطوح مختلف دولت، قيمت گذارى خدمات شهرى و وصول آن، پرداخت هاى 
انتقالى دولت به شهردارى ها و قواعد حاكم بر آن و آسان سازى دسترسى دولت هاى محلى به بازار 

سرمايه و مشاركت با بخش خصوصى در اين حوزه به تفصيل بررسى شده است.
3ـ2ـ ايجاد تأسيسات و تسهيالت شهرى

تسهيالت  و  تأسيسات  ايجاد  كرد  جلب  خود  به  را  شهرى  اقتصاددانان  توجه  كه  ديگرى  عامل 
شهرى و توليد خدمات مربوط به آن بود. عامل بيان شده از اعمال مردم تأثير مى پذيرد و برخى از 
ارائه  آنها توسط نهاده هاى خريدارى شده توليد مى شوند. خدمات شهردارى ها كه در قلمرو معين 
مى شود، نمونه اى از تسهيالت توليد شده است. اما كيفيت هواى شهر يا كيفيت همسايگى هر چند 
متأثر از اعمال انسانى است، اما به وسيله ى نهاده هاى خريدارى شده توليد نمى شوند. بنابراين مصرف 
عمومى در اين موارد مى تواند به وسيله ى روابط فيزيكى يا فنى يا به وسيله ى مالحظات سياسى و 

قانونى تحميل شود.

امروزه ماليه ى شهرى يكى از شاخه هاى مهم اقتصاد شهرى است كه در دهه ى اخير 
ادبيات گسترده اى درباره ى آن توليد و انتشار يافته است. مباحثى همچون فدراليسم 
مالى، تخصيص انواع وظايف و ماليات ها به سطوح مختلف دولت، قيمت گذارى 
خدمات شهرى و وصول آن، پرداخت هاى انتقالى دولت به شهردارى ها و قواعد 

حاكم بر آن و آسان سازى دسترسى دولت هاى محلى به بازار سرمايه و مشاركت با 
بخش خصوصى در اين حوزه به تفصيل بررسى شده است
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در اين حوزه بعد از مقاله ى روزن (Rozen, 1974) آثار تحليلى فراوانى شكل گرفت. مقاله ى روزن 
بنيان مفهومى تحليل اقتصادى را در اين زمينه بنا نهاد. در اين حوزه مسائل مهم عبارتند از معرفى و 
تخمين تسهيالت مورد نياز شهرى و سنجش تأثير آنها بر رفتار بازار و مشخص كردن رابطه ى آنها با 
اعمال دولت. هر چند همه ى تأسيسات و تسهيالت شهرى ابعاد فضايى دارند، مالحظات مكانى نقش 

اندكى را در اين تحليل ها ايفا مى كنند.
تأسيسات و تسهيالت شهر مهم هستند. بخش مهمى از آن چه كه در زندگى شهرى مهم است، به 
صورت مصرف جمعى است. از آن جمله كيفيت مدارس، ميزان وقوع جرم در شهر، كيفيت همسايگى 
و آلودگى هوا را مى توان نام برد. هر چند اقتصاددانان مدت هاست كه تأثيرات تسهيالت شهرى را بر 
ارزش مستغالت شهرى و نرخ مزدها مطالعه كرده اند و براى اين كار از مفهوم آربيتراژ سود جسته اند، 
از آن،  از تأسيسات و تسهيالت شهرى كار دشوارى است. مشكل تر  اما تميز منافع به دست آمده 
تحليل شيوه هايى است كه اعمال دولت و مردم مى تواند عرضه ى اين تسهيالت را بهينه سازد. اين 
پرسش نيز مى تواند مطرح شود كه كدام سامانه ى سياسى موجب مى شود كه دولت اين تسهيالت و 

تأسيسات را به ميزان مطلوب عرضه دارد.
3ـ3ـ مسائل شهرى در كشورهاى درحال توسعه

ادبيات مربوط به مسائل شهرى در كشورهاى در حال توسعه نيز عالقه ى اقتصاددانان شهرى را به 
سوى خود كشانده است. مسائل شهرى در كشورهاى در حال توسعه شديدتر از كشورهاى پيشرفته 
است. دليل اين امر را مى توان سرعت بيشتر شهرنشينى در اين كشورها، محدوديت منابع مالى و 
مهارت ها براى حل مشكالت مربوط دانست و مسئله ى ديگر اين است كه در اين كشورها دولت ها 
و  زمينه ى مسائل شهرى  تحقيقات در  دارند.  براى حل مشكالت مردم  انگيزه ى كمترى  و  مهارت 

حكمرانى شهرى از اواخر دهه ى 1970 به ويژه با توجه بانك جهانى گسترش يافته است.
يكى از مسائل شهرى كه در كشورهاى در حال توسعه توجه وسيعى را به خود جلب كرده، اندازه ى 
بسيار زياد بزرگترين شهرهاست. متأسفانه اغلب كارهايى كه در اين زمينه انجام گرفته در كشورهاى 
پيشرفته انجام شده است. آشكارترين عامل، اندازه ى بيش از حد مربوط به آثار بيرونى به ويژه آلودگى 
هوا و ازدحام ترافيك است. تولى و كريفلد20 انحراف در اندازه ى شهر را ناشى از آثار باز توزيعى نرخ هاى 
ماليات يكسان براى گروه هاى درآمدى باال و پايين در شهرها مى دانند. آنها روش هاى پيچيده اى را كه 
براى تخمين چنين انحرافاتى به كار رفته است مرور كرده اند.گفتنى است كه در كشورهاى در حال 
توسعه، ارائه ى خدمات شهرى به وسيله ى شهردارى ها و تعيين حداقل دستمزد به وسيله ى دولت و 

وجود صرفه هاى مقياس و تجمع نيز مى توانند موجب بزرگى بيش از حد شهرها شوند.
3ـ4ـ تسهيل توسعه اقتصادى شهرها

سياست اقتصادى اغلب در سطح شهرها پياده مى شود. از اين رو مى توان گفت سياست اقتصادى 
با سياست شهرى پيوند مى يابد. در دو دهه ى اخير تسهيل توسعه ى اقتصادى در سطح محلى21 توجه 
اقتصاددانان شهرى را به خود جلب كرده است. هدف LED  ايجاد ظرفيت اقتصادى در سطح محلى به 
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منظور پيشبرد آينده ى اقتصادى آن و بهبود كيفيت زندگى براى 
همه مى باشد. در فرايند تدوين برنامه ى توسعه ى اقتصاد شهرى، 
سازمان هاى  و  كار  و  عمومى، صاحبان كسب  بخش  مسئوالن 
براى  بهترى  تا شرايط  كار مى كنند  به طور جمعى  غيردولتى 
رشد اقتصادى و ايجاد اشتغال فراهم كنند. علت توجه به اين 
از  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  شهرها  كه  است  آن  نيز  موضوع 
رقابت بين المللى، ملى و منطقه اى تأثير مى پذيرند. امروزه تدوين 
راهبردى توسعه ى اقتصادى شهر با افق زمانى 5 تا 10 ساله مورد 
توجه بانك جهانى و مسئوالن برخى از شهرها قرار گرفته است.

امروزه يكى از دغدغه هاى مهم مقامات سياسى و اقتصاددانان 
شهرى شدت يافتن رقابت ميان شهرها در مقياس جهانى و ايجاد 
كار  تقسيم  در  بهتر  نقش  ايفاى  براى  شهرها  در  رقابتى  توان 
جهانى است. اقتصاددانان شهرى در دو دهه ى اخير به موضوع 
مهم جهانى شدن و نقش شهرهاى بزرگ در ايجاد توان رقابتى و 
مشاركت در تقسيم كار جهانى پرداخته اند. در عصر جهانى شدن 
تعداد اندكى از شهرهاى بزرگ به مراكز مالى در مقياس جهانى 
تبديل شده اند. در اين وضعيت تعداد روز افزونى از شهرها نيز 
براى جلب سرمايه ى خارجى، جهانگردى بين المللى و مشاركت 
فعال تر در تقسيم كار جهانى با يكديگر به رقابت برخاسته اند و 
سرنوشت تعداد روز افزونى از كشورها از نظر توسعه ى اقتصادى 

به توان رقابتى مراكز شهرى آنها وابسته شده است. 
شهرها22  توسعه ى  راهبردى  تدوين  در  شهرى  اقتصاددانان 
نيز نقش فعالى دارند. زيرا در اين گونه از برنامه ريزى، توسعه ى 
موضوع  سه  حكمرانى،  كيفيت  و  محلى  ماليه  شهر،  اقتصادى 
مهمى است كه به آن در كنار موضوعاتى مانند زيرساخت هاى 
شهرى، توسعه ى كالبدى شهر و مصرف انرژى در شهر و تأثير آن 
بر محيط زيست شهرى توجه مى شود. در اين رويكرد به ارزيابى 
برنامه ريزى شهرى و زندگى اقتصادى شهر مى پردازند كه فضاى 
كسب وكار در شهر، رقابت پذيرى شهر در مقياس منطقه اى، ملى 

و جهانى و توسعه ى منابع انسانى آن را در برمى گيرد.
يكى از مسائل مهم در چند دهه ى اخير، نوسازى بافت هاى 
چنين  هم  و  تاريخى  ارزشمند  (بافت هاى  شهرى  فرسوده ى 
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حاشيه نشينى  مسائل  حل  و  كم ارزش)  فرسوده  بافت هاى 
مشاركت  موضوع،  اين  به  اخير  رويكردهاى  در  است.  شهرى 
شهروندان، بخش خصوصى و دولت هاى محلى در كانون توجه 
قرار گرفته است. شكست رويكردهاى گذشته و ضرورت توجه 
به مالحظات اقتصادى، مالى، اجتماعى و سياسى در اتخاذ اين 
رويكرد جديد نقش داشته اند. اقتصاددانان شهرى نقش مهمى 
و  آنها  مالى  تأمين  طرح ها،  اين  فايده ى  هزينه ى  ارزيابى  در 
جلب مشاركت بخش خصوصى از راه قرار دادن نظام انگيزشى 

مناسب در اين طرح ها بر عهده دارند. 

نتيجه گيري
 در اين مقاله پس از تشريح تاريخچه ى علم اقتصاد شهري، 
و  تنوع  بيانگر  اجمالي  مرور  اين  شد.  مرور  آن  اصلي  مباحث 
پيچيدگي مباحث اقتصاد شهري و پيشرفت هاي شگرف آن در 
توانش  هاي موجود  با وجود  اخير است. متأسفانه  چند دهه ى 
اقتصاد  علم  تجربي  و  نظري  دستاوردهاي  از  استفاده  براي 
شهري و نقشي كه اين علم مي تواند در تعيين مسائل شهرها 
رشته  اين  اهميت  گيرد،  عهده  بر  مسائل  اين  چاره جويي  و 
در كشور ما به خوبي شناخته شده نيست و به ويژه مديران 
شهري و سياستگذاران و برنامه ريزان بخش عمومي به خوبي از 

توانايي هاي اين رشته آگاهي ندارند.
چنين به نظر مي رسد كه در سمت تقاضا و عرضه در بازار 
نيروي كار تخصصي در اين رشته الزم است تحوالتي رخ دهد 
اين رشته ى مهم علمي در مديريت  از دستاوردهاي  بتوان  تا 

شهري بهره گيري الزم به عمل آيد.
و  شهرداري ها  سازمان  شهرداري ها،  تقاضا،  سمت  در 
بايد  شهرسازي  و  مسكن  وزارت  و  كشور  وزارت  دهياري هاي 
نهاده ى تخصصي  افزايش  به ضرورت  قراردادهاي مشاوره،  در 
اين رشته تأكيد كنند. در سمت عرضه ى نيروي كار متخصص، 
بايد دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي در برنامه هاي آموزشي و 
پژوهشي خود بازنگري الزم را متناسب با تحول تقاضا به وجود 
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