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  چکیده

در ارتباط با رشد تعداد و اندازه  توسعه شهري دو جنبه دارد، یک جنبه آن خود توسعه شهري و شهري شدن است که

در واقع، . جنبه دیگر توسعه شهري مرتبط با شکل شهري شدن یا تمرکز شهري است. شهرها در یک سیستم شهري است

دهد که منابع شهري تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهاي تمرکز شهري نشان می

هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست  - گیري تمرکز شهري، از سه شاخص هیرمنبراي اندازه .استمختلف پراکنده شده 

هاي مختلف اقتصادي، از جمله اي که در بخشباتوجه به اندازه بزرگ دولت در ایران و نقش عمده. شودشهري، استفاده می

هاي ز شهري در ایران، مستلزم در نظر گرفتن سیاستحمل و نقل دارد، بنابراین، مطالعه تأثیرات بخش حمل و نقل بر تمرک

ها به خصوص یارانه بنزین، در بخش حمل و نقل، بخش درخور همچنین، در ایران پرداخت یارانه. دولت در این بخش است

یارانه  گذاري در بخش حمل و نقل و پرداختدهد، بنابراین، مطالعه اثر سرمایهتوجهی از بودجه دولت را به خود اختصاص می

ریزي تمرکز شهري به همراه یک سیستم حمل و نقل اي مناسب براي برنامهبنزین بر تمرکز شهري، به منظور ایجاد زمینه

بر تمرکز شهري در قالب پدیده ) هایارانه(هدف این مقاله، تحلیل اثر متغیرهاي سیاستی دولت  .رسدسالم ضروري به نظر می

و تکنیک  1389تا  1355هاي هاي سري زمانی، سالدین منظور با استفاده از دادهب. باشدنخست شهري در ایران می

مدت و بلندمدت پرداخت یارانه بنزین بر نخست شهري کل کشور پرداخته به بررسی اثرات کوتاه) ARDL(خودتوضیح برداري

، همچنین با توجه باشدتمرکز شهري میپرداخت یارانه بنزین بر  تحقیق نشان دهنده اثر مثبت اما بی معنی نتایج. شده است

 .باشدتمرکز شهري در ایران، برقرار نمیشکل بودن رابطه درآمد سرانه با  Uبه نتایج بدست آمده، فرضیه 

  

)ARDL(خودتوضیح برداري - هاهدفمندسازي یارانه -نخست شهري - تمرکز شهري: واژگان کلیدي



 مقدمه

و ثأثیر آن بر رشد اقتصادي  1شود، شکل توسعه شهريشهري به آن پرداخته میات اقتصاد هایی که در ادبییکی از جنبه

شکل توسعه شهري ). 2002هندرسن،( معکوس است Uبه شکل  2مطابق تئوري، رابطه رشد اقتصادي و تمرکز شهري. است

   ي مورد بررسی قرار در ارتباط با نحوه پراکندگی منابع در شهرهاي موجود در سیستم شهري است و تحت عنوان تمرکز شهر

دهد که منابع شهري تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و در حقیقت، تمرکز شهري نشان می. دگیرمی

هاي پایه از ي شدن، در پاسخ به جابه جایی بخشخود شهر .)1388فرهمند، (اند ر میان شهرهاي مختلف پراکنده شدهیا د

این فرآیند را تحت هاي تجاري از صنعت، ها و حمایتکنترل قیمت: هاي دولت مانندد و سیاستدهحالت کشاورزي رخ می

  .کنندتمرکز شهري است را نیز متأثر می سیاست هاي دولت، حتی شکل توسعه شهري که همان درجه. دهندتأثیر قرار می

     نحراف از آن موجب زیان هاي اقتصادي اقتصاددانان شهري معتقدند که یک سطح بهینه تمرکز شهري وجود دارد که ا

هاي حمایتی دولت از یک یا چند شهر بزرگ موجب تمرکز بیش از حد و به در کشورهاي در حال توسعه، سیاست .شودمی

  ).1386فرهمند، (شودمیدنبال آن فاصله زیاد بین نخست شهر و شهرهاي دیگر 

حمل و . هاي دولت در بخش حمل و نقل کشور استهري، سیاستگذار بر میزان تمرکز شهاي تأثیراز جمله سیاست 

ها از طریق مسأله این سیاست. باشدهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی میوسعه شبکه حمل و نقل، از پیش شرطنقل و ت

 با توجه به. شودو حتی حرکت به سمت بهینه آن می 3توانند موجب افزایش و یا کاهش میزان نخست شهريمی دسترس

هاي مختلف اقتصادي، از جمله حمل و نقل دارد، بنابراین، مطالعه اي که در بخشه بزرگ دولت در ایران و نقش عمدهانداز

همچنین، . هاي دولت در این بخش استیران، مستلزم در نظر گرفتن سیاستتأثیرات بخش حمل و نقل بر تمرکز شهري در ا

هاي پرداختی توسط دولت را به خود درصد از کل یارانه 40نقل بیش از و  در ایران پرداخت یارانه بنزین، در بخش حمل

گذاري در بخش حمل و نقل و پرداخت یارانه بنزین بنابراین، مطالعه اثر سرمایه). 1388ترازنامه انرژي، ( دهدمی   اختصاص 

). 1389اکبري، ( رسدوري به نظر میریزي تمرکز شهري ضراي مناسب براي برنامهري، به منظور ایجاد زمینهبر تمرکز شه

هدف از این مطالعه، تحلیل روند تمرکز شهري و عوامل مؤثر بر پدیده نخست شهري، تحلیل اثر متغیرهاي سیاستی دولت 

  . باشددر ایران می 4معکوس هندرسن Uمانند پرداخت یارانه بنزین، بر میزان تمرکز شهري در ایران و همچنین آزمون فرضیه 

هاي خود توضیح برداري گیري از روش، و بهره1389تا  1355نه از سال هاي ساالمقاله، با استفاده از داده ر ایند
5(ARDL)  6و ساز و کار تصحیح خطا(ECM) تالش شده تا رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهاي تأثیرگذار بر ،

هاي هاي مورد نیاز در سالاستا با جمع آوري آمار و دادهن ردر ای. برآورد شود) پدیده نخست شهري( میزان تمرکز شهري

و کوتاه  شوند و سپس روابط بلند مدتمتغیرها از نظر مانایی آزمون می ، ابتداmicrofit 4مختلف و با استفاده از نرم افزار 

صه؛ در بخش اول خالبخش تنظیم شده است که به صورت  بنابراین، این مطالعه در شش. شودمدت میان آنها بررسی می

 شود و در بخش چهارماي از مطالعات قبلی عنوان میسوم مبانی نظري تحقیق و تاریخچه شود، در بخش دوم ومقدمه بیان می

سی در این مطالعه به بحث و برر شود، در پایان، بخش ششمبیان می مدل مورد نظر معرفی و نتایج تخمین هاي آن و پنجم

 .پردازدیمورد نتایج و پیشنهادات م

 
 
 

  

                                                        
1  Urban Development. 
2  Urban Concentration. 
3  Urban Primacy 

 .هندرسن معتقد است که با افزایش درآمد سرانه نخست شهري افزایش یافته، به حداکثر خود می رسد و سپس شروع به کاهش می کند 4 
5
  Autoregressive Distributed Lag Model(ARDL). 

6
  Error Correction Model(ECM). 



  مبانی نظري

 نخست شهري و نحوه اندازه گیري آن 

اي با عنوان قانون نخست شهري مطرح در مقاله 1939در سال  1ایده نخست شهري، اولین بار توسط مارك جفرسون

ا متمرکز آنهورها در هاي اقتصادي کشاي از جمعیت و فعالیتبزرگ که بخش عمدهاو براي توضیح پدیده شهرهاي بسیار . شد

جفرسون، ( شهر و پدیده را نخست شهري نامید هاي این کشورها بودند، این گونه شهرها را نخستشده بود اغلب پایتخت

در ) نخست شهر(هایی که باعث به وجود آمدن و شکل گیري یک شهر بسیار بزرگ نظریه پردازان در مورد مکانیزم. )1939

هاي ست شهرها را حاصل و اثر زیر ساختگیري نخبرخی شکل. دارند است، اختالف نظرمیان شهرهاي کوچک شده 

هاي مدرن یا صنعتی که در یک برخی دیگر به زیر ساخت. دانندهاي مستعمره متمرکز بودند، میپایتختاستعماري که در 

  .)1386زبردست، ( ها ساخته می شوند، اشاره می کنندشهر و به هزینه دیگر شهر

هاي را از نظر کارایی اقتصادي و نرخ هاییتواند هزینهبیشتر یا کمتر از حد بهینه می) يخست شهرپدیده ن(تمرکز شهري

معکوس هندرسن، در هر اقتصاد با افزایش تمرکز از سطوح پایین، رشد  Uطبق نظریه . رشد ملی بر اقتصاد تحمیل کند

       یشتر تمرکز شهري، رشد اقتصادي رو به کاهش رسد و سپس با افزایش بیابد به یک نقطه اوج میاقتصادي افزایش می

  ).2003هندرسن، (گذارد می

  : گیرند که عبارتند ازشاخص هاي مختلفی مد نظر قرار می گیري میزان تمرکز شهريبراي اندازه

 شاخص نخست شهري)  3  پارامتر پرتو) 2   2هیرفندال -شاخص تمرکز هرشین )1

  .باشدشاخص نخست شهري میدر این تحقیق  شاخص مورد استفاده

 سیاست هاي مالی دولت

هم در  هاي بسیار گسترده هم در زمینه تئوري وي بر فعالیت اقتصادي، یکی از بحثگذارنقش سیاست مالی در تأثیر

زار صورت اقتصاد با هاي دولت براي دخالت درت مالی و محدودیتمطالعات زیادي در مورد امکانا. گذاران استبین سیاست

هر . و سیاست توازن بودجه کل) و عمرانی جاري(ها، مخارج دولت مالیات: اي مالی دولت عبارتند ازهابزار سیاست. رفته استگ

ي اهاي پایهنوان یکی از بخشحمل و نقل، به ع. یک از این ابزارها بر شرایط و متغیرهاي اقتصادي تأثیرهاي مختلفی دارند

  .)1387فرهمند، (پذیرد اي دولت تأثیر میهاقتصاد به طور گسترده از سیاست

   گذاري شامل وضع مالیات، فرآیند قیمت. گذاري آن استل مرتبط با حمل و نقل عمومی قیمتترین مسائیکی از مهم

حمل و نقل عمومی در قرن نوزدهم، یک فعالیت . هاي دولت استگذاري در این بخش و سایر سیاستها و میزان سرمایهیارانه

در بسیاري از کشورها مسأله یارانه در نیمه دوم قرن بیستم، مطرح شد؛ وقتی که تملک . صادي بود که نیاز به یارانه نداشتاقت

ارگر افزایش هاي کعمومی به دلیل افزایش نسبی هزینهو استفاده از اتومبیل به سرعت زیاد و هزینه حمل و نقل 

دهد و به طور بالقوه موجب گسترش هرینه سفر بین شهرها را کاهش می هاي حمل و نقل،یارانه. )2006، 3گووردن(یافت

هاي حمل و نقل باید به وسیله درآمد مالیاتی شود، زیرا یارانهاین نتیجه بصورت آنی پدیدار نمی البته،. شودمی فضایی شهرها 

- هد، بار مالیاتی کل را افزایش میدمی ه از سیستم حمل و نقل را کاهشتأمین شود؛ در حالی که یارانه هزینه مستقیم استفاد

منجر به ) اضا براي فضابا کاهش تق(در ابتدا باعث گسترش شهر، و اثر ثانویه آن . دهدهد و درآمد قابل تصرف را کاهش مید

   .)2005بروکنر، (ص نیست بنابراین اثر خالص بر تراکم شهري مشخ. شودمی عدم گسترش

 روند نخست شهري در ایران

عنی متورم شدن بیش ر کشورهاي در حال توسعه، در طی فرآیند توسعه و شهري شدن، با پدیده نخست شهري، یبیش ت

هاي گزافی را این امر هزینه. )1387فرهمند،  (اند سلسله مراتب شهري، مواجه بوده) يیا شهرها( ترین شهراز حد در بزرگ

                                                        
1 Jefferson 
2 Herishman & Herfindal 
3 Goeverden 



ایران نیز یکی از کشورهاي در حال . شودویی سبب کاهش رشد میکند و از سوندان این شهرها و دولت ایجاد میبراي شهر

تهران شهري است که در طی . ن پدیده مواجه شده استرآیند توسعه و شهري شدن خود با ایاي است که در طول فتوسعه

ر در سال میلیون نف 5/1چند دهه گذشته بیش از حد متورم شد و جمعیت آن طبق برآوردهاي مرکز آمار ایران، از حدود 

پدیده ( سهم جمعیت تهران از کل جمعیت شهري کشور. رسیده است 1389میلیون نفر  در سال  8/7، به بیش از 1335

 1389روند صعودي داشته و پس از آن سیر نزولی خود را آغاز کرده است؛ به طوري که در سال  1355تا سال ) نخست شهري

ها، به منظور جلوگیري از تهران به دلیل اعمال برخی سیاست معیت در شهراین روند نزولی تمرکز ج. رسیده است 1/14به 

ت دولت از محصوالت و صنایع توان به تشویق و حمایها میاز جمله این سیاست. ران بوده استرشد شتابان و گسترده شهر ته

بر درآمد براي صنایعی که در استان استقرار ها، معافیت از مالیات گذاري در استانی آسان براي سرمایهاي، ارائه وام بانکمنطقه

  .یابند و غیره اشاره کرد

 مصرف بنزین در ایران

طبق این نمودار  . نشان داده شده است) 1( در نمودار شماره 1389تا  1355روند مصرف مصرف بنزین در سال هاي 

یش تولید خودروهاي داخلی و واردات توان افزابوده است که دلیل آن را می 1385 بیشتري مصرف بنزین مربوط به سال

آوري به کار رفته در تولید آنها و همچنین پرداخت خودرو، باال بودن متوسط مصرف خودروهاي داخلی به دلیل پایین بودن فن

  . یارانه بنزین دانست

 
)1355-1389(روند مصرف بنزین در سال هاي): 1(نمودار  

 
  ازنامه انرژي کشورتر: مأخذ                              

که در کاهش پیدا کرده است بطوري 1389و  1388همانطور که از نمودار مشخص است، مصرف بنزین در سال هاي 

 22265درصد کاهش داشته و به  4/5نسبت به سال قبل  89درصد کاهش داشته و در سال  6/3نسبت به سال قبل  88سال 

بندي و کاهش سهمیه خودروهاي سواري و همچنین شی از اعمال طرح سهمیهان کاهش نااین میز. میلیون لیتر رسیده است

هاي برداري از جایگاه، بهره)رح هدفمند کردن یارانه هاط( هاي پرداختی بنزینز کارت هوشمند سوخت، کاهش یارانهاستفاده ا

CNG مصرف بهینه توسط مردم و کاهش ، استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع توسط خودروهاي دوگانه سوز، کنترل و مدیریت

  .)1388ترازنامه انرژي، ( باشدهم زمانی با ماه مبارك رمضان می سفرهاي تابستانی بویژه در شهریور ماه به دلیل

 هدفمند کردن یارانه ها طرح یارانه بنزین و 

   صرف کنندگان و همچنین کاهش ها، براي ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن، کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر میارانه

ها، ایجاد ا، تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمتههدف از پرداخت یارانه. شوندو حمایت از تولیدکننده، ارائه میهاي تولید هزینه



یح ي تصحهاي حمایتی دولت در راستابنابراین، یارانه جزو سیاست. باشدتقاضا و توزیع مجدد درآمدها می تعادل بین عرضه و

ها و افزایش پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت هاي اخیر با هدفتوزیع یارانه ها در دهه .باشدو هدایت امور اقتصادي می

هاي دولتی حجم بسیار زیاد حمایتاي که گونهالزم در اقتصاد شده بود، بهکننده، مانع از ایجاد تحرك و پویایی رفاه مصرف

دولت را با مشکالت بسیاري مواجه کرده بود و تولید خالص سرانه در  - ولید ناخالص داخلیت% 26حدود  –) تخصیص یارانه(

طبق آمارهاي ترازنامه انرژي کشور، بیشترین سهم یارانه در . اي را نداشته استبیش از سه دهه، رشد قابل مالحضه کشور طی

برابر  22یارانه بنزین ثروتمندترین خانوار  درصد اختصاص داشته است؛ همچنین 2/40به بخش حمل و نقل با  1388سال 

ها را دو چندان اي اجراي طرح هدفمند کردن یارانههاین دالیل، ضرورت. کشور بوده استیارانه بنزین فقیرترین خانوار در 

  .کرده بود

ندیشیده شد اما به هاي توسعه سوم و بویژه چهارم تدابیري براي آن اقالب برنامهطرح موسوم به هدفمند کردن یارانه در 

این  1389اما با توجه به اجماعی که براي اجراي این طرح در سطح حاکمیت بوجود آمده بود در سال . هر علتی اجرایی نشد

ی آمادگی خویش را اعالم مدیریت شهري و مجموعه شهرداري در راستاي اجراي هرچه بهتر این طرح مل. طرح اجرایی گردید

و بررسی هاي مدیریت شهري دارد، مطالعه ه تأثیراتی که این طرح بر برنامهمل آوردند اما با توجه بهاي الزم را بعو همراهی

  .نمایدعلمی و تخصصی آن الزم می

تحت تأثیر ) هادرآمدها و هزینه( ها را از دو جهت، نظام مالیه شهرداري)وم به طرح موس(هاي انرژي افزایش قیمت حامل

مواجه خواهد مدهاي شهرداري، عوارض ساخت و ساز به عنوان مهمترین عامل درآمدي با کاهش در بخش درآ. دهدقرار می

هزار میلیارد ریال با فرض ثبات سایر  5/5دهد که اجراي این قانون، درآمد ساخت و ساز را به میزان محاسبات نشان می. شد

هاي اعث افزایش چند برابري قیمت حاملهمچنین ب هاهدفمندکردن یارانه). 1389یاوري، ( سازدا کاهش روبرو میشرایط ب

. دهدرا افزایش می انرژي از جمله سوخت وسایل حمل و نقل شده، هزینه جابه جایی افراد بین شهرهاي اقماري و شهر اصلی

  .شود کاسته) پدیده نخست شهري(رود از میزان تمرکز شهري تظار میبا کاهش ساخت و ساز و افزایش هزینه جابه جایی، ان

  :تاریخچه

داخته است، براي این بررسی، در تحقیقی به بررسی پدیده نخست شهري در منطقه آمریکاي التین پر 1)1985(دان

اي است که به طور این تحقیق، اولین مطالعه. ده استرا ترکیب کر) 1800-1975(هاي هاي جدیدي در فاصله سالداده

وي در . کندا با جوامع پیشرفته تر مقایسه میشدن در آمریکاي التین رسیستماتیک و گسترده الگوي بلند مدت شهري 

طقه، هاي خود به این نتیجه رسیده است که درجه باالیی از تمرکز شهري در آمریکاي التین وجود دارد و در این منبررسی

بالقوه داراي درجه باالي دهد که کشورهاي آمریکاي التین بطور همچنین نشان می. اشدبنخست شهري در حال افزایش می

  .نخست شهري هستند زیرا سهم موسسات استعماري که در شهرهاي اداري واقع شده اند، بسیار زیاد است

-تماال نشان میدر مقاله اي با بررسی پدیده نخست شهري در کشورهاي آمریکاي التین و خصوصاَ گوا 2)1995(اسمیت 

ی زیرساختی در بررسی نخست شهري حایز اهمیت است؛ به این صورت دهد که دو موضوع نخستینگی جمعیت و نخستینگ

توان غیرمرتبط بر دانست؛ ولی این دو را نیز نمینوان براا با روند نخستینگی زیرساختی نمیکه روند نخستینگی جمعیت ر

  .نسبت به هم تلقی کرد

ا التی و مرکزي بر روي الگوي توسعه شهرههاي محلی، ایاي به بررسی تأثیر دولتدر مقاله) 2000( 3کناپ و همکاران

ندگی هاي جدید طراحی شده براي جلوگیري و یا کاهش پراکشود که قبل از اعمال سیاستدر این تحقیق فرض می. پرداختند

   نتایج حاصل از این تحقیق نشان . هاي جاري بر روي پراکندگی شهري در نظر گرفته شودشهري، الزم است اثرات سیاست

  .تواند تأثیر بسزایی در الگوي توسعه شهري داشته باشدهاي دولت مرکزي و محلی میهد که سیاستدمی

                                                        
1 Dunn 
2 Smith 
3 Knnap et al 



یکی از محققانی است که شاید بیشترین مطالعه را در زمینه نخست شهري ) 2003، 2002، 2001، 1988(  1هندرسن

هاي بسیار باالي حمل و نقل و مسکن در هزینهد نخست شهري که معموالَ با گیراي نتیجه میدر مطالعهوي . انجام داده است

شد، ي بهبود کیفیت زندگی انها جذب مینخست شهرها همراه است، با جذب منابعی که در غیر اینصورت به دیگر شهرها و برا

 دهد و در نتیجه، کیفیت زندگی در شهرهاي دیگر این کشورها رو بهشورها را تحت الشعاع خود قرار میکل نظام شهري ک

دهد که بسته به شرایط و هاي اقتصاد سنجی چنین نظر میمطالعه دیگري با استفاده از روش هندرسن در. رودمی  زوال 

خور هاي درد دارد که نخست شهري کمتر و یا بیشتر از آن باعث زیانهاي کشورها، میزان بهینه نخست شهري وجوویژگی

  . شودتوجهی از نظر رشد اقتصادي می

هاي حمل و نقل و پراکندگی شهري و نیز توسعه فضایی شهرها در در مقاله خود به بررسی یارانه) 2005( 2بروکنر

اي حمل و نقل از طریق انتخاب مجموعهوي همچنین با این فرض که در یک شهر سیستم . آمریکاي التین پرداخته است

نتایج حاصل از . پردازداب سیستم حمل و نقل شهري میانتخ شود، به مطالعههاي پولی و زمانی انتخاب مینهپیوسته از هزی

کند؛ به طوري که این مسأله موجب به پراکندگی نامطلوب شهري کمک میدهد که سیستم حمل و نقل ها نشان میبررسی

مقیاس وقتی سیستم حمل و نقل بازده فزاینده نسبت به . شودها میم از حمل و نقل عمومی به بزرگراهانحراف انتخاب سیست

  .ها مطلوبند و اثرات فضایی خوبی دارنددهد، یارانهمی نشان 

خته است به بررسی این مسأله پردا هاي بررسی میزان نخست شهري،در مقاله خود با بکارگیري روش) 1386(زبردست 

نتایج . هران بکاهدر تهاي تمرکز زدایی، توانسته است از تمرکز بیش از حد فعالیت و جمعیت دکه آیا به کارگیري سیاست

بیش از حد بهینه بوده  1355میزان نخست شهري تا سال . دهد که نخست شهري هنوز در ایران وجود داردمطالعه نشان می

  .هاي تمرکز زدایانه از میزان نخست شهري به تدریج کاسته شده استپس از این سال با بکارگیري سیاستاست، اما 

 1335- 1375د به بررسی و تحلیل فضایی توسعه شهري در ایران در فاصله سال هاي در پایان نامه خو) 1386(فرهمند 

هاي هاي توسعه شهري را با تکنیکهمچنین فرهمند مدل. پرداخته است؛ وي این بررسی را در قالب دو بخش انجام داده است

صل از این تحقیق، حاکی از این نتایج حا. اقتصاد سنجی فضایی تلفیق کرده و مدل توسعه شهري فضایی تصریح شده است

هاي مختلف، تمرکز شهري در ایران در طول زمان بیشتر اندازه در دهه -است که بر اساس روند نزولی ضریب برآوردي رتبه

  .شده است

و تکنیک حداقل مربعات   1347-1385هاي سري زمانی اي با استفاده از دادهدر مطالعه) 1387(همند و همکاران فر

دهنده این است  نتایج تحقیق نشان. ه بررسی تأثیر پرداخت یارانه حمل و نقل بر نخست شهري کل کشور پرداختندمعمولی ب

  .ها نتوانسته است موجب کاهش نخست شهري در ایران شودکه پرداخت یارانه

                                                        
1 Henderson 
2 Brueckner 



  :معرفی مدل و توضیح داده هاي آماري

. است) 2003( ري در این مطالعه، مدل هندرسنمدل استفاده شده براي تحلیل عوامل مؤثر بر پدیده نخست شه

و مقیاس ملی را به ) معکوس Uجهت بررسی فرضیه ( هندرسن در مدل خود متغیرهاي درآمد سرانه، توان دوم درآمد سرانه

دل رانه بنزین به این مدر این مقاله، متغیر پرداخت یا. عنوان متغیرهاي تأثیرگذار بر پدیده نخست شهري در نظر گرفته است

شود ولی بهترین مدل همان مدل هاي مختلف تخمین زده مین ذکر است که مدل هندرسن به صورتشایا. استاضافه شده

آمارهاي مربوط به متغیر . شودقاله نیز مدل لگاریتمی برآورد میکه در این م ).1388اکبري، ( لگاریتمی هندرسن می باشد

هري کل کشور مورد استفاده قرار گرفته، درآمد سرانه، توان دوم درآمد سرانه مقیاس ملی، که در این مطالعه متغیر جمعیت ش

هاي مجلس، مرکز آمار مرکز پژوهش( هاي معتبر داده در داخل کشوراز سایت 1و همچنین آمارهاي مربوط به تمرکز شهري

در مورد متغیر پرداخت یارانه . اندههاي ثابت جمع آوري شدو بر اساس قیمت )هاي سري زمانی بانک مرکزيداده     ایران و 

داختی دولت در هر و قیمت داخلی بنزین ضرب در میزان مصرف ساالنه بنزین، میزان یارانه پر 2بنزین، اختالف قیمت جهانی

  :باشدرد استفاده به صورت رابطه زیر میبنابراین مدل مو. دهدسال را نشان می

)1(                   

  :آن که در

Lgdper =تولید ناخالص داخلی هر سال تقسیم بر جمعیت کل کشور در آن سال( لگاریتم درآمد سرانه(  

(Lgdper)2 =توان دوم لگاریتم درآمد سرانه  

Lscale =لگاریتم مقیاس ملی که از طریق میزان جمعیت شهري، محاسبه می شود.  

Lgas =لگاریتم یارانه پرداختی دولت براي بنزین  

 )EMC(سازوکار تصحیح خطا و) ARDL(گیري از الگوي پویاي خودتوضیح با وقفه هاي توزیعیمطالعه با بهرهدر این 

بنابراین، درقسمت بعدي توضیحی . پردازیممیبلندمدت موثر بر پدیده نخست شهري کل کشور  عوامل کوتاه مدت وبه برآورد 

  .شودها ارائه میوشمختصر درباره این ر

 )ARDL( مدل تخمین 

حاصل از به کارگیري روش حداقل مربعات در یک الگوي  4همجمعی کنند که اگر بردار ثابت می 3)1996(پسران و شین 

هاي آن به خوبی تصریح شده باشند، به دست آید، عالوه بر این که از توضیح نرمال خودتوضیح با وقفه توزیعی که وقفه

      ها شامل تخمین زن ARDLدر مدل  .کمتر و کارایی بیشتري برخودار است هاي کوچک از اریبدر نمونه برخودار خواهد بود،

توان آن را به صورت کلی زیر نشان  هاي متغیرهاي توضیحی هستند، که می هاي متغیر وابسته، متغیرهاي توضیحی و وقفهوقفه

  :داد
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 همان شاخص نخست شهري که از تقسیم جمعیت بزرگترین شهر کشور به کل جمعیت شهري به دست می آید  1
2
شده و با استفاده از نرخ ارز سال هاي مختلف به ریال جمع آوري  EIAآمارهاي مربوط به قیمت جهانی بنزین از آمارهاي منتشر شده تویط سایت   

  .تبدیل شد
3   - Pesaran&Shin(1996) 
4  -  Cointegrated  



. است utو جزء اخالل  L، عملگر وقفه xt، متغیر توضیحی ytبا متغیر وابسته   ARDL(p,q1,…,qk)معادله باال مدل

Xit ،i امین متغیر توضیحی است که در آنi=1,2,…,k هاي هر یک مدت ارزش جاري و وقفه از آن جایی که در بلند. است

 :شکل زیر بیان نمود مدت را به تعادلی بلند ءتوان معادله از متغیرهاي وابسته و توضیحی برابرند، می
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معادله را براي تمام حاالت و براي  این نرم افزار. انجام گرفته است Microfitبا استفاده از نرم افزار ) 1(رابطه  برآورد

حداکثر تعداد وقفه است که توسط محقق تعیین   m.کند بار برآورد می) k+1)m+1کلیه ترتیبات ممکن مقادیر، یعنی به تعداد 

  .نیز تعداد متغیرهاي توضیحی است kشود و  می

یکی  4و ضریب تعیین تعدیل شده 3ن کویین، حنا2بیزین -، شوارز1در مراحل بعد با استفاده از یکی از معیارهی آکائیک

شود تا درجه آزادي زیادي از  بیزین استفاده می -، از معیار شوارز100هاي کمتر از در نمونه معموالً. شود از معادالت انتخاب می

  .دست نرود

د یا عدم وجود رابطه و وجو ماناییو نا ماناییالبته قبل از برآورد رابطه بلندمدت ابتدا الزم است، متغیرها به لحاظ 

هاي سري زمانی وجود کلی که در رگرسیون هاي شامل دادهعمده ترین مش .مورد بررسی قرار گیرند) 5همجمعی(بلندمدت 

متغیر وابسته و متغیرهاي (این مشکل، ناشی از آن است که هر دو متغیر سري زمانی . دارد، پدیده رگرسیون ساختگی است

- باالیی که مشاهده می R2بنابراین، . دهندنشان می) حرکت هاي صعودي و نزولی(به زمان  ، تمایل شدیدي نسبت)توضیحی

اجتناب از یک راه براي  .)1388اکبري، (اشی از ارتباط حقیقی بین متغیرها شود، ناشی از وجود متغیر زمان است، نه ن

گونه اطالعاتی در خصوص ا در مدل است، ولی چنین مدلی هیچگیري و استفاده از تفاضل متغیرهرگرسیون ساختگی، تفاضل

انباشتگی متوسل شد و مدل مورد نظر  هاي همتوان به روشتحت چنین شرایطی، می. کندرائه نمیرابطه بلندمدت متغیرها ا

العه، قبل از تخمین بنابراین در این مط .)1384تشکینی، (بر اساس سطح متغیرها برآورد کرد  را بدون ترس از ساختگی بودن

استفاده شد و با توجه ) ADF( 6هاي مورد بررسی، از آزمون دیکی فولر تعمیم یافتهت انجام آزمون مانایی براي متغیرمدل جه

-انباشتگی انگلاند، از آزمون همک یا دو بار تفاضل گیري مانا شدهتوجه به این که برخی از متغیرها در سطح مانا نبوده و با ی

  . پردازیماست که در ادامه به بررسی آن می جمله پسماند استفاده شدهگرنجر براي 

  )ECM(مدل تخمین کوتاه مدت 

مدت ارتباط  تعادلی بلند ترین دلیل شهرت این الگوها آن است که نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر عمده

مدت،  ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندآن اند که درهاي تعدیل جزییاین مدلها در واقع نوعی از مدل. دهد می

 جمله تصحیح خطا. کنند مدت را محاسبه می نیروهاي موثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلند

ECMt-1  همان جمله خطاي حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به روش ،ARDL رفته که با یک وقفه زمانی در الگو در نظر گ

  .دشو می

که با یک وقفه  ARDL، همان جمله خطاي حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به روش  ECMt-1 جمله تصحیح خطا

 :زیر نشان دادتوان مطابق  می را ARDLتصحیح خطا مدل  ءشود معادله زمانی در الگو در نظر گرفته می

                                                        
1  Akaike Information Criterion. 
2   Schwarz –Quinn Criterion. 
 3 Hannan- Quinn Criterion.  
4   Adjusted R-Square. 
5  Cointegration.  
6  Adjusted Dickey-Fuller Test.  
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),(واول است  ءعملگر مرتبه ،  که در آن p1   .دهد سرعت تعدیل را نشان می 

 ECMt-1ضریب متغیر  .شود تخمین زده می) OLS(رابطه فوق مانند رابطه بلندمدت به روش حداقل مربعات معمولی

دهد چه سهمی از عدم تعادل در متغیر وابسته  ب نشان میاین ضری. نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است

رود که عالمت این ضریب منفی و مقدار آن از منفی تا صفر تغییر  انتظار می .طی دوره قبل، در دوره جاري تصحیح شده است

  .نماید

  1گرنجر-اي انگلآزمون دو مرحله

ول این در مرحله ا. انباشته ارائه کردندیندهاي هماي براي مدل سازي فرآ، یک روش دو مرحله)1978( انگل و گرنجر 

از ریشه واحد داشتن متغیرهاي مورد ) فولر تعمیم یافته -فولر و دیکی -مثل دیکی( هاي ریشه واحدروش، با استفاده از آزمون

در . شوده میی، معادله مورد نظر تخمین زدبررسی، اطمینان حاصل کرده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمول

به عنوان ( مرحله دوم، با استفاده از آزمون هاي ریشه واحد، باید آزمون کرد که آیا پسماندهاي حاصل از این مدل رگرسیون 

 .آورده شده است) 1(، ماناست یا خیر؟ نتایج این آزمون در جدول شماره )Yو  Xترکیب خطی از دو سري ناماناي 

  

  د روي جمله پسماندآزمون ریشه واح): 1(جدول شماره

HQC SBC  AIC وقفه ها  آماره آزمون  

6841/102  2077/102  9083/102  7852/1-  DF 

4196/103  4666/102  8678/103  4102/2-  ADF(1)  

1795/103  7501/101  8519/103  7847/2-  ADF(2)  

5507/102  6448/100  4472/103  9509/2-  ADF(3)  

 %5آماره بحرانی در سطح =  -2504/2          محقق                محاسبات: منبع    

  

را مبناي تعیین وقفه بهینه قرار دهیم، وقفه ) SBC( 2بیزین -معیار شوارزله در جدول باال اگر بر اساس نتایج حاص   

 به لحاض( - 2504/2است، که چون از آماره بحرانی  -4102/2آماره محاسباتی در وقفه یک برابر . بهینه یک خواهد بود

بنابراین چون جمله پسماند حاصل از . شودر مانایی جمله پسماند پذیرفته میبیشتر است، فرضیه صفر مبنی ب) قدرمطلق

دت بین متغیرهاي موجود، در نتیجه وجود رابطه بلند م. انباشتگی بین متغیرهاي مدل وجود داردمعادله مورد نظر ماناست، هم

  .شودتأیید می

مطابق با مدل انتخابی ) ECM( مدت، مدل تصحیح خطاي ضمن برآورد ضرایب الگوي بلند ،ARDLدر ادامه الگوي  

 .را ارائه می کند

 
 
 

  

                                                        
1  Engel-Granger Two-Steps Test.  

2
 .بیشترین مقدار هر یک از معیارها، تعیین کننده وقفه بهینه است - 



  برآرود مدل و تحلیل نتایج

 برآورد کشش هاي بلندمدت

یان در زیر ب) 2( پردازیم که در جدولمدت متغیرهاي تأثیرگذار می ها، حال به برآورد رابطه بلندبا تعیین تعداد وقفه      

  :شده است

  نتایج تخمین بلندمدت  - )2(جدول

Lgas Lscale 2)Lgdper( Lgdper C ھا برآوردکننده 

 ضرایب  3082/7  57/34  -259/17 -902/0  0053/0

3355/0  0941/2- 14088/0-  1411/0  0176/2  T-Ratio 

 محاسبات تحقیق: منبع                        

مدت محاسبه شده به  توان دریافت که، کشش بلند ، می)2(ه شده در جدولهاي بلند مدت محاسببا توجه به کشش

معنا بر أثیر مثبت، اما از لحاظ آماري بیداراي ت 0053/0با ضریب  )پرداخت یارانه بنزین( Lgasبراي متغیر   ARDLروش 

ست، زیرا با پرداخت یارانه عالمت مثبت ضریب این متغیر نیز طبق مبانی نظري قابل پذیرش ا. باشدپدیده نخست شهري می

در صورتی که اگر . شودها را موجب مییابد و گسترش فضایی شهرها کاهش میو نقل، هزینه سفر بین شهر در بخش حمل

تواند اثر منفی بر تمرکز شهري کاهش تقاضا براي ساخت و ساز، می یارانه پرداختی از محل درآمدهاي مالیاتی تأمین شود، با

رانه، از لحاظ همانطور که از نتایج تخمین مشخص است، ضرائب متغیرهاي درآمد سرانه و توان دوم درآمد س. داشته باشد

هندرسن معتقد است . معکوس هندرسن در ایران است Uباشد و این بیان کننده معنی دار نبودن فرضیه آماري معنادار نمی

  . کندیرسد و سپس شروع به کاهش ماکثر خود میافزایش یافته، به حد که با افزایش درآمد سرانه نخست شهري

درصدي در جمعیت شهري کل کشور  1دهد افزایش که نشان می باشدمی - 902/0طبق جدول Lscale  ضریب متغیر

  .باشدمنفی و معنادار بر تمرکز شهري میاین متغیر داراي اثري . شوددرصدي در پدیده نخست شهري می 90/0باعث کاهش 

 ARDLروش  به برآورد تابع

همانطور که قبال نیز اشاره شد به . ایماستفاده نموده) 1997( پسران و شین ،ADRLاز روش  منظور برآورد ضرایب به

نتایج . ایموقفه را درنظر گرفته یک بیزین استفاده شده که در این مطالعه -منظور تعیین تعداد وقفه بهینه از معیار شوارز

  :ارائه شده است) 3( کند که در جدولمدل را بیان می، رابطه بلندمدت میان متغیرهاي ARDLحاصل از برآورد به روش 

 
  ARDL(1,0,0,1,0)به روش  نتایج تخمین -)3(جدول

T-Ratio(Pro)  برآوردکننده ها  ضرایب  خطاي استاندارد  

)000/0(0473/12  0771/0  9298/0  Lprimacy(-1) 

)887/0(1439/0  8486/16  4247/2  Lgdper 

)887/0(1436/0 -  4236/8  2102/1-  (Lgdper)2  

)000/0(5533/5-  1558/0  8653/0-  Lscale  

)000/0(7828/4  1677/0  8020/0  Lscale(-1)  

)679/0(4186/0  8891/0  3723/0  Lgas 

999/0  R-Bar-Squared  

9845/0  DW- statistic  

  محاسبات تحقیق: منبع           

، در مدل تخمین زده شده پدیده نخست شهري تابعی از میزان یک سال شودمی مالحظه) 3( همانطور که در جدول

که طبق نتایج بدست آمده از تخمین مدل تأثیري مثبت و معنادار از لحاظ آماري، بر . گذشته خود در نظر گرفته شده است



هاي بنزین بنابراین پرداخت یارانه ،معنا بودهنه بنزین مثبت و از نظر آماري بییارا متغیر ضریب .پدیده نخست شهري دارد

االي مدل نشان دهنده آن ب  R2 .نخست شهري داشته باشد نتوانسته تأثیر معناداري در جهت افزایش یا کاهش، بر پدیده

  . توسط مدل توضیح داده شده است پدیده نخست شهريدرصد از تغییرات  99است که 

کند سیک ارائه میبراي چک کردن انحراف از فروض کال 1یصیهاي تشخهمچنین یکسري آزمون Microfitنرم افزار 

  .اندآورده شده) 4(ها در جدول که نتایج این آزمون

 
  نتایج آزمون هاي تشخیص -)4(جدول

Test Statistion LM Version F Version 

Serial Corrolation CHSQ(   1 ) )002/0 (66/9=  
F(   261و  ) )003/0 (

32/10 =  

Normality CHSQ(   2 ) )80/0 (42/0=  Not  applicable 

Heteroscedasticity CHSQ(   1 ) )10/0 (63/6=  
F(   321و  ) )009/0 (75/7 

= 

  محاسبات تحقیق: منبع

 

  ):4(توجه به آزمون هاي انجام شده در جدول با

 002/0ماره آادار این و حداقل سطح معن 66/9براي تشخیص وجود یا عدم وجود خودهمبستگی برابر با  LMآماره  - الف

و مقایسه آن با حداقل سطح معناداري، فرضیه صفر  %5با در نظر گرفتن سطح خطاي  ).عدد داخل براکت( بدست آمده است

  .شودمی رد) وجود خودهمبستگی(شده و فرضیه مقابل  پذیرفته مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی

به دست  80/0و حداقل سطح معنادار این آماره  42/0 برابر براي تشخیص توزیع نرمال جمالت پسماند LMآماره  -ب

نی بر بو مقایسه آن با حداقل سطح معناداري، فرضیه صفر م% 5با در نظر گرفتن سطح خطاي ). عدد داخل برکت( آمده است

  .شودپذیرفته می جمالت پسماند توزیع نرمال

و حداقل سطح معناداري این آماره  63/6انی برابر با براي تشخیص واریانس همسانی یا واریانس ناهمس LMآماره  -ج

و مقایسه آن با حداقل سطح معناداري، % 5با در نظر گرفتن سطح خطاي ). عدد داخل براکت( به دست آمده است 10/0

 .شودمیرد ) واریانس ناهمسانی(فرضیه صفر مبنی بر واریانس همسانی پذیرفته شده و فرضیه مقابل

 )ECM(اه مدت تخمین کوتنتایج   

  :آمده است) 5(نتایج  این برآورد در جدول .می پردازیم) ECM(به روش تابع تمرکز شهري اینک به برآورد کوتاه مدت 

  

  ECMنتایج برآورد کوتاه مدت به روش  - )5(جدول

ECM(-1)  DLgas DLscale D(Lgdper)2 DLgdper Dc برآوردکننده ها  

  ضرایب  512/0  424/2  -210/1  - 8653/0  3723/0  -1701/0

371/0-  4186/0  553/5-  1436/0 -  1439/0  539/1  T-Ratio  

78/0  R-Squared 

  محاسبات تحقیق: منبع    

  

                                                        
1  -  Diagnostic Tests  



باید  تولید سرانه ضریبشوند به عنوان مثال؛ در تفسیر هاي بلندمدت تفسیر میکوتاه مدت نیز همانند کشش ضرایب

شود که حاکی از آن است که می پدیده نخست شهريدرصدي در  42/2 افزایشباعث  تولید سرانهدرصد افزایش در 1گفت که 

. باشدمیاز یک  بزرگترچرا که قدرمطلق این ضریب  ،کشش است ابسرانه  تولیدنسبت به  نخست شهريدر کوتاه مدت، 

توان یدر تفسیر این ضریب م. ه مدت استدر کوتامتغیر جمعیت شهري ، نشان دهنده میزان کشش DLscale ضریب متغیر

-می )پدیده نخست شهري( تمرکز شهريدرصدي در  865/0 کاهشموجب جمعیت شهري درصدي در  1 گفت که افزایش

این ضریب به این مفهوم است که . در کوتاه مدت است یارانه بنزین، نشان دهنده کشش DLgasهمچنین ضریب متغیر . شود

، اما همانطور که از شودمی تمرکز شهريدرصدي در میزان  37/0باعث افزایش  پرداخت یارانه بنزیندرصدي در  1افزایش 

،  ECM(-1)در نتایج حاصل از برآورد باال، ضریب متغیر . باشدین ضریب از نظر آماري بی معنا میمشخص است ا) 5(جدول

دل در متغیر درصد از عدم تعا 17/0دهد که این ضریب نشان می. استمدت  نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند

  .باشدریب نیز مطابق با انتظار منفی میعالمت این ض شدهوابسته طی دوره قبل، در دوره جاري تصحیح 

 گیريبندي و نتیجهجمع

هاي بین المللی و یا تا از جمله بنزین باید تا سطح قیمت هاي انرژيها قیمت حاملمطابق قانون هدفمند سازي یارانه

مت ها اجرا شده و شکاف میان     هاي گذشته طرح تثبیت قیاینکه طی سال به دلیل. افزایش یابد سطح قیمت تمام شده آنها

هاي بین المللی بیش از پیش رشد کرده، اجراي طرح مذکور داراي پیامدهاي مهمی بر اقتصاد ایران هاي داخلی و قیمتقیمت

باشد، که هدفمند سازي یارانه ها با تأثیر بر رد شهرداري میین تغییرات قرار داخواهد بود؛ یکی از نهاد هایی که در معرض ا

تحلیل و  هدف از این مطالعه،. گذاردتأثیر می )پدیده نخست شهري( نظام مالیه عمومی شهرداري، بر روي میزان تمرکز شهري

در کوتاه  نخست شهري ، بر روي تمرکز شهري یا همان)پرداخت یارانه بنزین(ذاري سیاست مالی دولت میزان اثرگ ارزیابی،

، به تخمین 1389تا  1355هاي مربوطه در فاصله سال هاي این مقاله پس از جمع آوري داده در. باشدمی مدت مدت و بلند

  .شودپرداخته می ECMو  ARDLمدل با استفاده از روش هاي 

) ADF(ن دیکی فولر تعمـیم یافتـه   هاي مورد بررسی، از آزموت انجام آزمون مانایی براي متغیرپیش از برآورد مدل جه

  انـد، از آزمـون  ک یا دو بار تفاضل گیري مانا شـده استفاده شد و با توجه به این که برخی از متغیرها در سطح مانا نبوده و با ی

 که طبق نتایج ارائه شده، جملـه پسـماند حاصـل از معادلـه    . گرنجر براي جمله پسماند استفاده شده است -انباشتگی انگلهم

انباشتگی وجود دارد و در نتیجه وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهاي مدل مورد نظر ماناست، بنابراین بین متغیرهاي مدل هم

  .تأیید می شود

مدت محاسـبه شـده بـه     توان دریافت که، کشش بلند هاي بلند مدت مینتایج به دست آمده از برآورد کششبا توجه به 

ي بی معنا بـر  داراي تأثیر مثبت، اما از لحاظ آمار 0053/0با ضریب ) پرداخت یارانه بنزین( Lgasبراي متغیر   ARDLروش 

عالمت مثبت ضریب این متغیر نیز طبق مبانی نظري قابل پذیرش است، زیرا با پرداخت یارانـه  . باشدپدیده نخست شهري می

همچنـین ضـرائب   . شودی شهر ها را موجب میو گسترش فضاییابد ل، هزینه سفر بین شهر ها کاهش میدر بخش حمل و نق

 Uدار نبودن فرضـیه  باشد و این بیان کننده معنیرانه، از لحاظ آماري معنادار نمیمتغیرهاي درآمد سرانه و توان دوم درآمد س

خود  افزایش یافته، به حداکثر هندرسن معتقد است که با افزایش درآمد سرانه نخست شهري. معکوس هندرسن در ایران است

  . کندرسد و سپس شروع به کاهش میمی

نیز حاکی از آن است که ضریب متغیرهاي نخست شهري با یک وقفه  ARDL(1,0,0,1,0)نتایج برآورد مدل به روش 

باالي به دست   R2. باشندپرداخت یارانه بنزین معنادار نمیو جمعیت شهري معنا دار بوده ولی ضرائب سایر متغیرها از جمله 

  .باشدت توضیح دهندگی باالي این مدل مینشان دهنده قدرآمده 

کشش یارانه بنزین در کوتاه مدت : شوند، به عنوان مثالمدت تفسیر می ضرائب کوتاه مدت نیز همانند کشش هاي بلند

پدیـده   درصدي در 37/0درصدي در پرداخت یارانه بنزین باعث کاهش  1است که به این مفهوم است که کاهش  37/0برابر با 

رویه و باالي بنـزین در   تواند از مصرف بی شود، ضمن آنکه آزاد سازي قیمت بنزین در بخش حمل و نقل مینخست شهري می



باشد کـه نشـان   ب نیز از لحاظ آماري معنادار نمیاي آن بوده جلوگیري نماید، اما این ضری گذاري یارانه کشور که نتیجه قیمت

البتـه ایـن   . ت یارانه بنزین نتوانسته است موجب کاهش پدیده نخست شهري در ایران شوددهنده این موضوع است که پرداخ

اي است که اغلب کشورهاي در حال توسـعه بـا آن   اخت یارانه حمل و نقل است، مسألهمسأله که نشان دهنده عدم کارایی پرد

نشـان   ایـن ضـریب  . است، ECM(-1)غیر متنکته مهم در برآرود مدل به روش تصحیح خطا در مفهوم ضریب .  روبرو هستند

درصد از عدم تعادل در متغیر وابسـته طـی    17/0که  است و حاکی از آن استمدت  دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند

   .باشدریب نیز مطابق با انتظار منفی میعالمت این ض .شده استدوره قبل، در دوره جاري تصحیح 

، که هم در بلند مدت و هـم در کوتـاه مـدت اثـر معنـی      )جمعیت شهري( Lscaleیر با توجه به نتایج تخمین براي متغ

هـاي اقتصـادي کـه باعـث     توزیـع نامناسـب امکانـات و فعالیـت     در ایـران، داري بر پدیده نخست شهري داشته است، بنابراین 

ده است، به عدم کارایی یارانـه  رویه از مناطق با امکانات کمتر به شهرهاي بزرگ و مخصوصاً نخست شهر شبی   هاي مهاجرت

  . بنزین در کاهش نخست شهري کمک کرده است

 پیشنهادات کاربردي

 :در این مقاله پیشنهادات سیاستی و کاربردي به صورت زیر خالصه شده است

-و بازنگري در سیاست یارانه بنزینپرداخت  رسد که هدفمند کردنه به نتایج این مطالعه به نظر میبا توج )1

از راهکارهاي مؤثر در کارایی پرداخت یارانه در جهـت کـاهش پدیـده نخسـت شـهري       وف به یارانه بنزین،هاي معط

ها، نیازمند توجه به ابعاد گوناگون اقتصـادي و  ي اصالح یا حذف یارانهگیري در زمینههمچنین هرگونه تصمیم .است

  .باشدنوع نگرش بخشی و مقطعی به آن می اجتماعی آن و پرهیز از هر

ه تأثیر با توجه ب گذاري در بخش حمل و نقل،به سرمایه تغییر سیاست دولت از پرداخت یارانه حمل و نقل )2

تواند به حرکت بـه سـمت حـد    ادي و اجتماعی هر کشوري دارد، میگذاري بر توسعه اقتصمثبتی که این نوع سرمایه

 .بهینه تمرکز شهري منجر شود

شـوند  کـه باعـث مـی   ... هاي گمرکـی و هاي سوخت و همچنین تعرفههاي کالن یارانهبا توجه به پرداخت  )3

تغییـر ایـن نسـبت    . ار کوچک باشدهاي ثانویه استفاده از اتومبیل به هزینه اولیه خرید اتومبیل بسینسبت     هزینه

  .تواند موجب استفاده بهینه از یارانه بنزین در ایران شودمی

هاي اقتصادي در تمام نقاط کشور وزیع مناسب امکانات و فعالیتق، تطبق نتایج به دست آمده از این تحقی )4

هاي بی رویه از مناطق با امکانات کمتر به شهرهاي بزرگ خصوصاً نخست شـهر بکاهـد و باعـث    تواند از مهاجرتمی

  .کاهش پدیده نخست شهري در کشور شود
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Abstract 
Urban development has two aspects. It is one aspect of urban development and 

urbanization, the growth in number and size of cities is a urban system. Other aspects of 
urban development associated with urban form or urban concentration. In fact, urban 
concentration, which shows how urban resources in an economy concentrated in several large 
cities, or is dispersed among different cities. For the measure of urban concentration, the 
three indicators Hirschman- Herfindahl, distribution coefficient and Urban Primacy, is used. 
Given the large size of government in Iran, and plays a major role in various economic 
sectors, including transferring. Therefore, the effects of transportation on urban concentration 
in iran, involving consideration of government policies in this sector. Also, in the payment of 
subsidies, particularly subsidies of gasoline, the transportation sector, considerable part of the 
budget allocated to the government. Therefore, the effect of investment in the transportation 
sector. And gasoline subsidies on urban concentration. To create a context for the urban 
concentration planning, along with a healthy transportation system, vital looks. This paper 
analyzes the effects of government policy variables (subsidies) to focus on the urban 
phenomenon in the first city in Iran. Therefore, using time series data, the years (1355 to 
1389) and Auto Regressive Distributed(ARDL) techniques to examine the effects of short - 
term and long term, subsidizing gasoline on the Urban Primacy in the country. The research 
results show the impact of fuel subsidies is a focus city. 
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