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  چکیده

و منافع ناشی از این عوامل  ؛گیرند شکل می 1هاي ناشی از مقیاس اي و وجود صرفه هاي منطقه شهرها به دلیل مزیت

هاي  هزینه عمدتاً(شهري  هاي تجمع و افزایش تراکم در تعامل با هزینه) جویی ناشی از مقیاس اي و صرفه هاي منطقه مزیت(

. کنند تعادلی شهر را مشخص می ي اندازه) آلودگی و نیز افزایش قیمت زمین و مسکن ،تراکم جرم و جنایت، حمل و نقل

. ندا ي شهري مواجه توسعه ي ي کشورهاي جهان با پدیده امروزه همه .هاي متفاوتی دارند شهرها بر اساس نوع عملکرد خود اندازه

ي شهرها  توسعه شهر و شهري شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه ،ي آن یک جنبه: ي دو جنبه داردي شهر توسعه

بر ) پرداخت یارانه بنزین(ي حاضر به بررسی و تحلیل اثرات ابزار سیاستی مهم دولت  مطالعه .باشد در یک سیستم شهري می

هاي  تکنیکداده تابلویی و استفاده از  و با 1379- 1388ي  در دورههاي استانی  ي نخست شهري در ایران براي داده پدیده

  .پرداخته استو غیر فضایی اقتصاد سنجی فضایی 

ي بنزین در ایران  اخت یارانهست که پردا توان گفت این ها می آنچه در مجموع بررسی نتایج حاصل از برآورد مدل

ي حمل و نقل پیشرفته، گسترده و  شده و این به دلیل کمبود شبکهرغم آنچه انتظار می رود، موجب افزایش نخست شهري علی

هاي کشور وجود دارد؛ یعنی عامل  همچنین در ایران وابستگی فضایی مثبت بین نخست شهري استان. سراسري در کشور است

هاي  زمونها داراي تأثیر مثبت مورد انتظار بر نخست شهري یکدیگر است که این مسئله از نتایج آ مجاورت استان

  .شود خودهمبستگی فضایی استنباط می

  

اقتصاد سنجی فضایی - ي بنزین یارانه -نخست شهري - تمرکز شهري: واژگان کلیدي  
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  مقدمه - 

ي شهري نیز رخ  رنشینی توسعهو همزمان با افزایش شه یابد می ي کشورها شهرنشینی در آنها گسترش  توسعه با  

در مطالعات مربوط به . دهند ابند که به احتیاجات ساکنین خود پاسخ مثبت میی توسعه میشهرهاي اولیه بدان جهت . دهد می

عوامل اقتصادي از جمله عواملی است که در بسط و . گردند ي شهرها می ها باید توجه داشت که چه عواملی موجب توسعه شهر

به عنوان ها  سیاست این .هاي دولت است سیاستي عوامل دیگر در این زمینه  از جمله .سزایی دارندهري تأثیر بي ش توسعه

در  .حائز اهمیت است ،تأثیرگذار باشد )تمرکز شهري( تواند بر شکل توسعه شهري از طریق آنها میدولت ی که یابزارها

  .ي تمرکز شهري به صورت خاص قابل مشاهده است کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران پدیده

به طور خاص قابل مشاهده است، به طوري ) گیري تمرکز شهري هاي اندازه از ابزار(شهري نخست  ي در ایران پدیده

همین مسئله در . ي نخستین شهر کشور نسبت به دومین شهر در مقایسه با میانگین کل کشور بیش از ده برابر است که اندازه

مشکالت ناشی از تمرکز شدید جمعیتی و . وردخ ي نخستین شهر استان از دومین آن به چشم می هر استان و به صورت فاصله

این الگوي نامتوازن مراکز شهري تاثیر  .هاي مختلف نشان داده است به بعد خود را به شکل 1350سال فعالیتی در ایران از 

حوزه پرتوان با جذب نیروي کار بیشتر و  زا و حوزه هاي اشتغال زیادي بر روند توسعه شهري به جاي گذاشته است، بطوریکه

در  -ها مراکز استانتهران و  - رو بوده است و شبکه شهري همچنان در جهت تمرکزگرایی توان با دفع نیروي کار روبه هاي کم

  .حال تحول است

ها و نتایج  ي تمرکز و نخست شهري و بر طبق تئوري آنچه در مورد این مسئله واضح است، انحراف از حد بهینه

   ).2002، هندرسن( کاهش رشد اقتصادي به دلیل این انحراف است ،مطالعات مختلف

در ي نخست شهري  بر پدیده) ي بنزین پرداخت یارانه(هاي مالی دولت  سیاستتأثیر  تحلیلدر تحقیق حاضر به 

جهت رسیدن به اهداف تحقیق به بررسی مبانی نظري مسئله و برآورد . پرداخته شده است 1379-1388ایران در دوره ي 

  .و اقتصاد سنجی فضایی، پرداخته شدهاي تابلویی  هاي داده هاي رگرسیونی با استفاده از روش مدل

  ضرورت  - 

 لاز جمله حمل و نق هاي مختلف اقتصادي اي که در بخش نقش عمده ي بزرگ دولت در ایران و با توجه به اندازه  

هاي دولت در این بخش  ي تأثیرات بخش حمل و نقل بر تمرکز شهري در ایران مستلزم در نظر گرفتن سیاست ، مطالعهدارد

ي دولت  ي از بودجها در بخش حمل و نقل بخش قابل توجه بنزیني  ها به خصوص یارانه یارانه پرداخت در ایران همچنین .است

براي مناسب اي  به منظور ایجاد زمینهبر تمرکز شهري،  ي بنزین یارانه پرداخت اثر ي مطالعه لذا .دهد را به خود اختصاص می

  . رسد تمرکز شهري به همراه یک سیستم حمل و نقل سالم ضروري به نظر می ریزي برنامه

موضوع و مروري لذا در ادامه ادبیات . ي بنزین بر تمرکز شهري پرداخته شده است در این مقاله به تحلیل تاثیر پرداخت یارانه

در بخش سوم مدل مورداستفاده، نتایج حاصل از تخمین مدل و . بر مطالعات انجام شده در این زمینه ارائه شده است

  .بندي این نتایج آورده شده است جمع

  مبانی نظري - 1

ي آن  جنبهیک : ي شهري دو جنبه دارد توسعه. اند ي شهري مواجه ي توسعه ي کشورهاي جهان با پدیده امروزه همه

ي شهري  ي دیگر توسعه جنبه .باشد ي شهرها در یک سیستم شهري می شهري شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه

دهد که منابع شهري تا چه حد در یک  در واقع تمرکز شهري نشان می ؛در ارتباط با شکل شهري شدن یا تمرکز شهري است

ادبیات شهري . )2003هندرسن، (یا در میان شهرهاي مختلف پراکنده گشته است یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده 

  .پذیرند ها تأثیر می هستند که از سیاست) مهاجرت(کند که شهري شدن و تمرکز شهري هر دو فرآیندهایی جغرافیایی  بیان می
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ي شهري  ي شهري و نیز یک سطح بهینه معتقدند که یک سطح مشخص توسعه) 1998( 4و ساکس 3، گاالپ2ملینگر

همانطور که در باال اشاره شد . شود هاي اقتصادي می شدن و تمرکز شهري وجود دارد که انحراف از این سطوح موجب زیان

هاي  مزیت(افع ناشی از این عوامل گیرند و من هاي ناشی از مقیاس شکل می اي و وجود صرفه هاي منطقه شهرها به دلیل مزیت

هاي حمل و نقل،  عمدتاً هزینه(هاي تجمع و افزایش تراکم شهري  درتعامل با هزینه) جویی ناشی از مقیاس اي و صرفه منطقه

این ساختار خاص . کند ي تعادلی شهر را مشخص می اندازه) آلودگی، تراکم و جرم و جنایت و نیز افزایش قیمت زمین و مسکن

ها و منافع ناشی از زندگی در کنار هم را با یکدیگر مبادله  ها هزینه دهد چگونه انسان انسان نشان می) مکان زندگی(گی زند

وري باال، تعارضات نژادي و  هاي با بهره ها، زمین ها، سواحل، تاالب ي عوامل زیادي از قبیل کوه این مبادالت به وسیله. کنند می

. )2000و دیگران،  5کناپ(شوند  ، قیمت مسکن و مرزهاي سیاسی شکل گرفته یا محدود میهاي حمل و نقل قومی، هزینه

و ) کارخانجات(هنگامی که کشورها در صنعت . )1969، 6ژاکوبز( ها است هاي شهري عامل به حرکت افتادن ثروت ملت صرفه

هاي مارشالی، ابداعات، تجارت و  صرفهکنند، براي تبدیل  شوند و کمتر به بخش کشاورزي توجه می تر می خدمات پیشرفته

هایی به خصوص براي کشورهاي در  یک چنین صرفه. کنند ي انسانی، مناطق شهري اهمیت بیشتري پیدا می انباشت سرمایه

به طور اساسی افزایشی  1950دهد که سهم جمعیت شهري از سال  روند شهري شدن نشان می. حال توسعه حائز اهمیت است

در کشورهاي در ) نسبت جمعیت شهري به کل جمعیت(شهري شدن  2000تا  1950هاي  طوري که بین سالاست؛ به  یافته

 7برتینلی و استروبل (درصد بوده است38این آمار در کشورهاي صنعتی  .درصد رشد داشته است 124حال توسعه در حدود 

2003(. 

هنگامی که . روند شهري شدن وجود دارد شکل در Sي  ست که یک رابطها ي دیگر درباره شهري شدن این مسئله

GDP یابد و بعد  اي سرعت می یابد، در ابتدا یک نرخ پایینی از شهري شدن وجود دارد و سپس در یک دوره سرانه افزایش می

  .) 2003و هندرسن  8دیویس(یابد  از آن به تدریج کاهش می

ال توسعه در مقایسه با همین مرحله از توسعه ي تمرکز بیش از حد، تمرکز شهري در کشورهاي در ح مطابق فرضیه

برتینلی و (ي خود است  هاي شهرنشینی آنها باالتر از سطح بهینه در کشورهاي توسعه یافته بیشتر است؛ و بنابراین نرخ

ست که شهري شدن و صنعتی شدن در کشورهاي در ا اي که در شهرنشینی بیش از حد وجود دارد این مسئله. )2003استروبل

در عوض یک رویکرد بهتر، تحلیل . اند ي امروزي اتخاذ کرده ل توسعه باید در همان مسیري باشد که کشورهاي توسعه یافتهحا

اگر چه . شود ي بیشتري می این مسئله است که آیا شهري شدن کمتر از حد در کشورهاي در حال توسعه موجب رشد و توسعه

ي تمرکز شهري به طور ظاهري و اسمی پر اهمیت است، اما این  عنوان درجهدر نظر گرفتن توزیع جمعیت در بین شهرها به 

پس ممکن است که تمرکز شهري از خود شهري شدن هم با . گیرد بحث قدیمی بسیاري از نکات اساسی را در نظر نمی

  .)2003برتینلی و استروبل، (تر باشد  اهمیت

ي  ي شهري که همان درجه ي شهري را تحت تأثیر قرار دهد و نیز شکل توسعه تواند نرخ توسعه هاي ملی می سیاست

ي شهري یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در  در هر لحظه از زمان، با توجه به سطح توسعه. تمرکز شهري است

یا ممکن است منابع در . هاي ناشی از مقیاس کوچک گردد جویی هي صرف بین شهرهاي مختلف پراکنده شود و بنابراین درجه

هاي رفت و آمد، تراکم و در کل  یک یا چند شهر بسیار بزرگ، تمرکز بیش از حد داشته باشد که در این صورت هزینه

خدمات شهري  ي هاي تولید کاالها و کاهش کیفیت ارائه رود و باعث افزایش هزینه هاي زندگی درآن شهرها باال می هزینه

ها و  ي متقابل هزینه ي تمرکز شهري را در نظر گرفت که از طریق رابطه ي بهینه توان یک درجه بنابراین می. گردد درآنها می

تواند  تمرکز شهري بیشتر یا کمتر از این حد بهینه می. شود منافع اجتماعی ناشی از افزایش تمرکز شهري حاصل می
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به عبارت دیگر در هر اقتصاد با افزایش . هاي رشد ملی بر اقتصاد تحمیل کند اقتصادي و نرخ هایی را از نظر کارایی هزینه

رسد و سپس با افزایش بیشتر تمرکز شهري، رشد  ي اوج می یابد به یک نقطه تمرکز از سطوح پایین رشد اقتصادي افزایش می

  .)2003هندرسن، (کند  اقتصادي شروع به کاهش می

ي  ي توسعه ، در مراحل اولیه)1965( 9طبق نظر ویلیامسون. یح تمرکز شهري بهینه، پویا بودن آن استي دیگر در تشر نکته

هاي اقتصادي از جمله  ي باالیی از تمرکز فضایی یا شهري مفید است زیرا با تمرکز فضایی، صنایع، زیرساخت اقتصادي درجه

این تمرکز باعث افزایش سرریزهاي . شود ع مدیریتی ایجاد میو مناب) حمل و نقل و ارتباطات(هاي زیربنایی  گذاري سرمایه

هاي اقتصادي به  ساخت نشر دانش و زیر -1: به دو دلیل ؛دهد رخ می 10اما نهایتاً تمرکز زدایی. شود اطالعات و انباشت دانش می

هندرسن، (شود  نه میکنندگان پرهزی ي باالي تمرکز براي تولیدکنندگان و مصرف شهرهاي با درجه -2نواحی غیر شهري 

اي مناطق کالن شهري به شهرهاي تابعه و مجاور آنها  اي از شهرهاي هسته زدایی از طریق انتقال صنایع کارخانه تمرکز. )2003

  .گیرد تر است، صورت می هاي دستمزد و زمین پایین اي که درآنها هزینه و سپس به شهرهاي حاشیه

ي  دهد که هزینه رد بنگالدش، مصر، اندونزي و پاکستان انجام داد نشان میي کارهایی که در مو ریچاردسون بر پایه

ي اضافی در مناطق شهري سه برابر مناطق روستایی است و حتی براي بزرگترین شهر در  نهایی اجتماعی جذب یک خانواده

ي  خانواده به یک منطقهجایی یک  این پیش فرض وجود دارد که منفعت نهایی اجتماعی جابه. شود یک کشور بیشتر هم می

که (هاي الگوي تمرکز شهري در کشورهاي در حال توسعه  آزمون. )2002هندرسن، (شهري دقیقاً به همین اندازه نیست 

ي تمرکز شهري در  دهد که کشورهاي در حال توسعه یک نرخ رشد قابل مالحظه نشان می) همراه با افزایش شهري شدن است

هاي در حال  جایی که رشد شهرهاي بزرگ در دنیاي صنعتی اندك و حتی صفر بوده است، ملتازآن . اند سال داشته 50طی 

) شهرهایی با جمعیت بیش از ده میلیون نفر(شهرها  توسعه تمرکز جمعیت بزرگتري را در تجمعات شهري بزرگ در کالن

ورهاي در حال توسعه افزایش پیدا کرده در کش 15به  3تعداد کالن شهرها از  2000-1975هاي  مثالً بین سال. تجربه کردند

  .)2003برتینلی و استروبل، (افزایش داشته است  4به  2است؛ در حالی که این افزایش در کشورهاي توسعه یافته از 

   :شود که عبارتند از هایی به کار برده می گیري تمرکز شهري شاخص براي اندازه  

این معیار توسط . مجموع مربع سهم هر شهر از کل جمعیت شهري استهیرفندال که معادل  -شاخص تمرکز هریشمن) الف

 .به کار برده شده است) 1988(و هندرسن ) 1981( 11ویتون و شیشیدو

دهد  ي آن نشان می ي شهرها است و اندازه ي کلی پراکنش در توزیع اندازه پارامتر پرتو حاصل از توزیع اندازه شهرها که درجه

 12این شاخص را رزون و رزنیک. یابد ي شهرها، اندازه ها با چه سرعتی کاهش می پایین توزیع اندازهکه با حرکت از باال به 

 .به کار گرفتند) 1980(

معیار نخست شهري براي . شود گیري می نخست شهري که از طریق سهم بزرگترین شهر در جمعیت شهري ملی اندازه

 14، جونیوس)1995(، آدز و گالسر )1989( 13گیرد و توسط مالتو می هاي زیاد مورد استفاده قرار هاي زیاد و سال نمونه

 .)1386فرهمند،(به کار برده شده است ) 2000(و هندرسن ) 1999(

  . است» نخست شهري«رود  گیري تمرکز شهري به کار می معیاري که در این تحقیق براي اندازه

  نخست شهري  1- 1

اي تحت عنوان قانون نخست شهري  در مقاله 1939در سال  15وني نخست شهري اولین بار توسط مارك جفرس ایده

هاي اقتصادي کشورها در آنها  اي از جمعیت و فعالیت ي شهرهاي بسیار بزرگ که بخش عمده او براي توضیح پدیده. مطرح شد
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به نظر او . نامید هاي این کشورها بودند، اینگونه شهرها را نخست شهر و پدیده را نخست شهري متمرکز شده و اغلب پایتخت

در نظام شهري کشورهاي کمتر توسعه یافته در مقایسه با نظام شهري کشورهاي توسعه یافته، ) بزرگترین شهر(نخست شهر 

او مدعی شد که اغلب کشورهاي در حال توسعه و . به طور نسبی بیش از حد بزرگتر از دومین و سومین شهر این کشورهاست

بدین ترتیب که نخست شهرهاي موجود در نظام . هاي نخست شهري هستند ه داراي نظامبرخی از کشورهاي توسعه یافت

معموالً وقتی که نسبت جمعیت . هاي تمرکز ملی بوده و بر نظام شهري این کشورها مسلط هستند شهري این کشورها، کانون

  .)1939جفرسون، ( گویند ي شهر را نخست شهر می بیشتر باشد، اندازه 2بزرگترین شهر به دومین شهر از عدد 

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

هاي استعماري  ساخت گیري نخست شهرها را حاصل و اثر زیر برخی شکل. میان شهرهاي کوچک شده است، اختالف نظر دارند

هاي مدرن یا صنعتی که در یک شهر و به  ی دیگر به زیرساختبرخ. دانند هاي مستعمره متمرکز بودند، می که در پایتخت

هاي شهري باعث رشد  ي حائز اهمیت آنست که رشد زیرساخت نکته. کند شوند اشاره می ي دیگر شهرها ساخته می هزینه

  .)1386زبردست، (شود  جمعیت شهري می

گذاري شامل وضع  فرایند قیمت .گذاري آن است ترین مسائل مرتبط با حمل و نقل عمومی قیمت یکی از مهم

حمل و نقل عمومی توسعه یافته در . هاي دولت است گذاري در این بخش و سایر سیاست ها، سوبسیدها و میزان سرمایه مالیات

 20ي سوبسید در نیمه دوم قرن  در بسیاري از کشورها مسئله. یک فعالیت اقتصادي بود که نیاز به سوبسید نداشت 19قرن 

ي حمل و نقل عمومی به دلیل افزایش نسبی  قتی که تملک و استفاده از اتومبیل به سرعت زیاد شد و هزینهمطرح شد؛ و

ها تصمیم گرفتند توسط انواع سوبسیدها کسري موجود را کاهش  در بسیاري از کشورها دولت ،هاي کارگر افزایش یافت هزینه

  :ي داشتهاي زیاد البته وضع این سوبسیدها دالیل و انگیزه. دهند

درآمد،  هاي کم پذیر مانند خانواده هاي آسیب گروه. شوند مین حمل و نقل عمومی اتخاذ میأسوبسیدها به دلیل ت) 1  

افراد مسن، افراد بدون مجوز رانندگی و افرادي که در وضع نامناسبی هستند، براي جلوگیري از مشکالت اجتماعی نیاز به 

  . سوبسید دارند

؛ شود، نیست ي مستقیم مسائل حمل و نقل شهري که با استفاده از اتومبیل ایجاد می مطالعههنگامی که امکان ) 2

. این مسائل شامل سر و صدا، آلودگی، تراکم و وسعت پارکینگ است. سوبسید حمل و نقل عمومی بهترین ابزار است

نقل خصوصی به عمومی صورت جایی از حمل و  ي سوبسید حمل و نقل عمومی یک جابه رود که به وسیله  انتظار می

 .)2006، 16گووردن(گیرد 

اي کردن سیستم حمل و نقل عمومی، یک رهیافت جایگزین براي کنترل آلودگی هوا توسط  سولیوان معتقد است که یارانه

هر مسافر سازند، ولی آلودگی در ازاء  ها و هم وسایل حمل و نقل عمومی هوا را آلوده می اگر چه هم اتومبیل. ها است اتومبیل

چنانچه مالیات بر آلودگی وجود نداشته باشد، سفر با اتومبیل نسبت به . باشد ها می تر از اتومبیل در حمل و نقل عمومی پایین

حجم (ي یک حجم زیادي از ترافیک  تر بودن سفر با اتومبیل به وجود آورنده ارزان. تر خواهد بود حمل و نقل عمومی ارزان

ي شمار کمی مسافر در حمل و نقل عمومی خواهد  و همچنین به وجود آورنده) رود حجم بهینه فراتر میها از  ی اتومبیللتعاد

تر تمام شدن سفر با  واکنشی به ارزان). شمار مسافران تعادلی حمل و نقل عمومی از شمار مسافران بهینه کمتر است(بود 

تواند براي  یارانه بر حمل و نقل عمومی می. باشد جانشین می اي کردن حمل و نقل عمومی به عنوان یک کاالي اتومبیل، یارانه

اي کردن حمل و نقل  مشکل اصلی یارانه. شان به کار رود انتقال بازارهاي اتومبیل و حمل و نقل عمومی به نزدیکی نقاط بهینه

کاهش داده و باعث افزایش  ي نهایی اجتماعی تر از هزینه ي حمل و نقل عمومی را به سطحی پایین عمومی این است که هزینه

به صورت ناکارا مورد ) مانند نیروي کار، سرمایه و سوخت(چون منابع جامعه . شود سفرهاي عمومی به بیش از حد بهینه می

هاي  کند که وجود یارانه سولیوان همچنین اشاره می. باشد بر می ي سفر هزینه تر از حد بهینه گیرند، میزان باال استفاده قرار می

ي اضافی  چون رانندگان هزینه. گذاري شده است ل و نقل عمومی به این دلیل است که سفر با اتومبیل کمتر از واقع قیمتحم

                                                        
16 Goeverden 
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پردازند؛ بنابراین حمل و نقل عمومی نسبت به سفر با اتومبیل بیش از واقع  همراه با تراکم جاده و آلودگی هوا را نمی

برد  ها به کار هاي پایین مصنوعی اتومبیل توان براي تعدیل قیمت مومی را میهاي حمل و نقل ع گذاري شده و یارانه قیمت

  .)1386سولیوان، (

بنابر یک سیستم . باشد مینقل عمومی  هاي متقابل بین بازارهاي اتومبیل و حمل و ي کنش نشان دهنده )1(شکل 

ي اجتماعی سفر  جایی که منحنی تقاضا منحنی هزینه( ∗� با حجم ترافیکی Bي  مالیات بر تراکم بهینه، بازار اتومبیل به نقطه

ي  جایی که منحنی تقاضا، منحنی هزینه(∗�  ، با مسافرانQي  رسد و بازار حمل و نقل عمومی تا نقطه می) کند را قطع می

شان هستند که به  بهینهدر صورت وجود مالیات بر تراکم هر دو بازار در نقاط . یابد ادامه می) کند نهایی اجتماعی را قطع می

  .ي نهایی اجتماعی برابر است با هزینه) از منحنی تقاضا(شوند که در آن منفعت نهایی اجتماعی  عنوان نقاطی تعریف می

 حمل و نقل انبوه  

 

 

 

 

 

 

 

  هاي حمل و نقل بر حجم اتومبیل و حمل و نقل همگانی مسافران اثرات یارانه) 1(شکل 

 

جایی که منحنی تقاضا منحنی  ؛یافت امتداد می Cي  اگر مالیات بر تراکم وجود نداشت، بازار اتومبیل تا نقطه

ي سفر با اتومییل،  کاهش هزینه. باشد می Aي یک حجم ترافیک تعادلی  ي سفر شخصی را قطع کرده و به وجود آورنده هزینه

ي  نقطه ي تعادل به وسیله. دهد به سمت پایین انتقال می) به عنوان کاالي جانشین(منحنی تقاضا را براي حمل و نقل عمومی 

R چنانچه قیمت سفر با اتومبیل کاهش داده شود، حجم تعادلی اتومبیل بر حجم بهینه . نشان داده شده است �� با مسافران

  .باشد غلبه یافته و مسافران حمل و نقل عمومی از مسافران حمل و نقل بهینه کمتر می

در بازار حمل و . سازد تر می شان نزدیک ي بهینه قطهي کم بر حمل و نقل عمومی هر دو بازارها را با هم به ن یک یارانه

ي حمل و نقل عمومی را کاهش داده و باعث حرکت به سمت پایین بر روي منحنی تقاضا تا  نقل عمومی پرداخت یارانه هزینه

�  شود؛ مسافران تا می Sي  نقطه ی و حجم بهینه ي میان حجم تعادل تر شدن حدود دو سوم فاصله افزایش یافته، باعث نزدیک ̋

جا کرده و باعث  در بازار اتومبیل کاهش در قیمت حمل و نقل عمومی منحنی تقاضاي اتومبیل را به سمت پایین جابه. شود می

��حجم تعادلی از. شود می Dبه  Cي  انتقال بازار از نقطه ي میان حجم تعادلی و  از فاصله 4/1کاهش یافته، نزدیک به  ̋� به  

 ̋�  ؛)کند اما آن را حذف نمی(کند  تر می هاي بهینه و تعادلی را باریک ي میان حجم فاصله ،یارانه. یابد میحجم بهینه کاهش 

� و  ∗� هنوز هم از   . )1386سولیوان، (کمتر است  ∗�  هنوز از ̋

  ي پرداخت یارانه در ایران یارانه و پیشینه 2- 1

ي فرصت براي برخی  ي کاالها و خدمات و یا هزینه ي تمام شده هزینهتوان شکاف بین قیمت پرداختی و  یارانه را می

در برخی تعاریف  .اي دارد هاي یارانه ي حمایت از اهداف و سیاست از کاالها و خدمات دانست که میزان آن بستگی به درجه

 اتومبیل و جاده

 هزینه هاي اجتماعی سفر
 منحنی تقاضاي اولیه

 هزینه ي شخصی سفر

  منحنی تقاضا با

  یارانه بر حمل و 

 نقل عمومی 

 )وسیله ي نقلیه در هر ساعت(حجم ترافیک 

s 

 ي سفر ههزین

B 

D 

C 

A
* 

A
* A

* 

 ي سفر هزینه

منحنی تقاضا 

بدون مالیات بر  منحنی تقاضا با 

  مالیات

هزینه ي نهائی 

 اجتماعی

هزینه ي شخصی 

 تحت یارانه

 نقل عمومیتعداد مسافران حمل و 

S 

T
* 

T T
* 

 یارانه



7 
 

 ود توزیع درآمد، از محل خزانهدرآمد و بهب انتقالی که به منظور حمایت از اقشار کم یارانه عبارت است از هر گونه پرداخت

  .گیرد خانوارها و تولیدکنندگان تعلق می به نقديغیر به صورت نقدي یا ،تواند به خزانه دولت واریز شود دولت و هر آنچه می

در بخش خصوصی . شود ي منابع می هاي نسبی، مانع تخصیص بهینه هاي تولیدي با تحریف قیمت پرداخت یارانه در بخش

شان به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده  ي مصرفی قیمت گذاري در تولید کاالهایی که با پرداخت یارانه ایهرقابت و سرم

. ي ناگزیر این سیاست حمایتی در بلند مدت ناکارایی تولید و اتالف منابع و امکانات تولیدي است نتیجه. یابد است، کاهش می

ثیر گذاشته و مصرف أکننده نیز ت هاي نسبی، بر ترجیهات مصرف ثیرگذاري بر قیمتأهاي مصرفی، پرداخت یارانه با ت در بخش

به این ترتیب در بلند مدت الگوي نادرست تولید و مصرف در اقتصاد نهادینه شده و با گذشت . یابد اي افزایش می کاالهاي یارانه

  .شود زمان رفع عیوب آن دشوارتر می

شود؛ لذا در ادامه  ي بنزین و تأثیرات آن بر تمرکز شهري پرداخته می پرداخت یارانه در تحقیق حاضر به طور خاص به تحلیل

  .شود ي پرداختی به آن مرور می ي مورد بررسی و نیز یارانه وضعیت مصرف بنزین در کشور در طول دوره

 ایران بنزین در ي بررسی وضعیت مصرف و یارانه

جهان از  و دررسد  ن در بخش حمل و نقل به مصرف میآ درصد از 98که  است هاي مهم نفتی سبک بنزین از جمله فرآورده

 رشد بسیار سریع تقاضاي این فرآورده از ،هاي اخیر در سال. گونه است همین وضع در ایران نیز ؛برخوردار است اهمیتی خاص

هاي سنگین  پرداخت یارانه واردات وساز رشد سریع  سوي دیگر سبب مصرف داخلی از در تأمینناتوانی تولید داخلی  و وس  یک

 .به آن شده است

 روند مصرف بنزین  1- 2- 1

سهم بنزین در کل . شود درصد بنزین موتور در ایران در بخش حمل و نقل مصرف می 99هاي موجود  اساس آمار بر

 .درصد بوده است 4/24هاي نفتی  درصد و سهم آن در مجموع مصرف فرآورده 4/11، 1381 مصرف انرژي کشور در سال

 8/8هاي اخیر دارد، بطوریکه مصرف بنزین از میانگین  بررسی آمار موجود حکایت از روند رو به رشد مصرف بنزین طی سال

رسیده  1387میلیون لیتر در روز در سال  7/71طی یک شیب صعودي فزاینده به میانگین  1353میلیون لیتر در روز در سال 

مین کسري تقاضا از طریق أمین این مقدار بنزین، دولت مجبور به تأشگاهی در تیت منابع پاالکه با توجه به محدودی ؛است

  .قیمت گردیده است واردات این محصول گران

درصد  8/6و  5/7، 1/23هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي به ترتیب به سهم  هاي کشور استان در بین استان

درصد  7/0و  6/0، 5/0ن شمالی، ایالم، و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب با سهم هاي خراسا بیشترین میزان مصرف و استان

استان تهران به علت تراکم جمعیت زیاد بزرگترین . اند کمترین میزان مصرف بنزین موتور را به خود اختصاص داده

هت وجود مشکالت ساختاري کشور به ج در بنزین مصرف شده بخش عمده. هاي کشور است کننده بنزین در بین استان مصرف

  . رود زیر به هدر می

به  1372دهد که قیمت اسمی بنزین تا سال  نشان می 1386تا  1350هاي  ي سال روند قیمت بنزین در فاصله

برابر  12قیمت بنزین تنها  1350ها نسبت به سال  صورت بسیار نامحسوسی در حال افزایش بوده است به طوریکه در این سال

البته با اجراي . هاي دهه هشتاد شکاف میان قیمت اسمی و واقعی بنزین بسیار افزایش یافته است از طرفی در سال. شده است

 .این شکاف به طور قابل توجهی افزایش یافته است 1383ها در سال  طرح تثبیت قیمت

 ي تیابی به یک مقایسهالمللی براي دس آمارهاي مربوط به مصرف بنزین در کشور با آمارهاي مصرف بیني  مقایسه

مصرف  ي میالدي رشد ساالنه 2005تا  2000هاي  انرژي وزارت نیرو، در سال ي بر اساس ترازنامه .تطبیقی بسیار اهمیت دارد

این رقم نشان . درصد در سال است 9در حالیکه این رشد براي ایران  درصد بوده، 3/2انواع بنزین در جهان به طور متوسط 

و  1388ي انرژي  ترازنامه( بنزین در مدت مورد نظر در مقایسه با دیگر نقاط جهان است گیر مصرفچشم رشد ي دهنده

1385.(  
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  ایران  دربنزین دالیل عمده مصرف باالي  2- 2- 1

  پایین بودن قیمت  

  افزایش تعداد خودرو ،  

  صحیحفقدان یک الگوي مصرف  

 شهري  بینبردن وسایل نقلیه فرسوده در حمل و نقل شهري و  کاره ب  

 استاندارد با مصرف باال توسط سازندگان خودروهاي غیر تولید اتومبیل  

 تنظیم نبودن موتور بسیاري از خودروها براي مصرف بهینه سوخت  

  ساختار غلط مدیریت ترافیکی شهري  

  ضعف ساختار حمل و نقل شهري در شهرهاي بزرگ  

 بنزین ي یارانه

اما آنچه در زمینه پرداخت  ؛بهبود توزیع درآمد است درآمد و حمایت از اقشار کم هدف از پرداخت یارانه در جوامع مختلف،

برخورداري  در کشور مطرح است، برخورداري بیشتر طبقات باالدرآمدي و  خاص بنزین به طوري  ها به طور کلی و یارانه یارانه

نیرو، سهم طبقات باالدرآمدي  وزارت اساس ارقامبر . )1378آخانی، ( ستا ها درآمدي از این گونه پرداخت کمتر طبقات پایین

درصد از  3/62خانوارهاي شهري . ها است درآمدي از این یارانه سهم طبقات پایین برابر 15پرداختی بنزین، بیش از  ي از یارانه

اهداف حمایتی دولت براي  که که این نشان می دهد ؛اند اختصاص داده به خود 1384کل یارانه پرداختی به بنزین را در سال 

  .درآمدهاي باال شده است زیرا در ظاهر بیشترین سهم از یارانه بنزین نصیب افراد با ،پذیر تحقق نیافته حمایت از اقشار آسیب

  ها ضرورت هدفمندسازي یارانه 3- 2- 1

  آثار اقتصادي پرداخت یارانه     )1

 را در تر، افزایش مصرف و کاهش کارایی آن  هاي پائین و تولیدکننده از طریق قیمت کننده پرداخت یارانه به مصرف

 .پی دارد

 گذاري و در نتیجه کاهش انگیزه  هاي انرژي، موجب کاهش بازده سرمایه کاهش قیمت دریافتی تولیدکنندگان حامل

 .شود گذاري جدید می سرمایه

 شد اقتصادي و درآمدهاي مالیاتی را به همراه دارندکاهش ر ،هاي غیرمستقیم در درازمدت پرداخت یارانه. 

  هاي انرژي    اجتماعی یارانه آثار )2

در نتیجه، . شوند ها منتفع نمی ها به نفع خانوارهاي شهري هستند و حتی گاهی اوقات فقرا از این یارانه در دنیاي واقعی یارانه

هاي جدید را ازطریق  یا دسترسی جوامع روستایی به سوخت بیشتر یارانه انرژي به جاي اینکه قدرت خرید خانوارهاي فقیر

  .شود تر افزایش دهد، به نفع خانوارهاي پردرآمد پرداخت می هاي پایین قیمت

  هاي انرژي     محیطی یارانه آثار زیست )3

داراي اثرهاي مثبـت و منفـی    ها بسیار پیچیده بوده و با توجه به نوع انرژي و طبیعت یارانه هاي انرژي محیطی یارانه آثار زیست

بـار هسـتند، بـراي مثـال،     نکنند، براي محیط زیست بسـیار زیا  هاي فسیلی را تشویق می ی که مصرف سوختیها یارانه. هستند

دي اکسید کربن بـه   2010هاي فسیلی تا سال  دهد در صورت حذف یارانه سوخت مطالعه سازمان همکاري اقتصادي نشان می

  . درصد افزایش خواهد یافت 1/0درآمد  درصد کاهش و 6میزان 

توان  هاي انرژي می حامل  هایی مانند اصالح قیمت نظران اقتصادي معتقدند که با استفاده از سیاست گروهی از صاحب

نظـران اقتصـادي بـر ایـن      گروهی دیگر از صاحب ،ها هدایت نمود و در مقابل کننده را به سمت مصرف بهینه این حامل مصرف

امـا الزم اسـت    ،ناپذیر و ضروري در کشور مطرح اسـت  هاي انرژي به عنوان امري اجتناب چه اصالح قیمت حامل ه اگرباورند ک

هـا   ي این حامـل  هاي انرژي، شرایط الزم جهت حرکت به سمت مصرف بهینه هاي قیمتی در مورد حامل قبل از اجراي سیاست

  .فراهم شود
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  آثار و تبعات قیمت پایین انرژي  1-2-4

به طور عموم مصرف . انرژي بعنوان یکی از اقالم مهم مصرفی در سبد خانوار، نقش بسزایی در تأمین رفاه جامعه دارد

در . برداري از کاالها و خدمات متنـوع، بیشـتر اسـت    یافته، به دلیل درآمد سرانه باال و امکان بهره سرانه انرژي در جوامع توسعه

ی که از ذخایر انـرژي  یدر ایران و کشورها. وري منجر به تعدیل مصرف انرژي شده است عین حال در این کشورها افزایش بهره

تـوان   می مثال براي .قابل توجهی برخوردارند، مصرف انرژي در مقایسه با دیگر کشورهاي در حال توسعه به وضوح بیشتر است

اشاره کرد که مصرف سـرانه  ) ون منطقه چینبد(قا و متوسط آسیا آفری پاکستان، ،هنگ کنگ ،چین ،هند به کشورهاي ترکیه،

اسـتفاده از کاالهـا و خـدمات    بـرداري و مصـرف انـرژي و همچنـین      وري پایین در بهره این امر از بهره. آنها از ایران کمتر است

  .شود بر در ایران ناشی می انرژي

ی ضروري است، بلکه براي تأمین مالی ها نه تنها براي بهبود کارآی معتقدند که اصالح یارانه) 2000(گوپتا و همکاران 

در عـین حـال،   . رشد اقتصادي کشورهاي فقیر و رهاسازي منابع براي خدمات اجتماعی ضروري افـراد کـم درآمـد الزم اسـت    

مالحظـات  (له أایـن دو مسـ  . د تعیـین شـود  اهاي نفتی، باید با توجه به درآمد واقعی افر افزایش قیمت کاالي اساسی و فرآورده

بـه طـوري    ؛اي هسـتند  هاي یارانه گذاران در طراحی، اجرا یا اصالح قیمت راهنماي مناسبی براي سیاست) و اجتماعیاقتصادي 

ها باید  ، اصالح یارانهدر صورت فقدان این دو .ها بسیار موثرند که مباحث اقتصادي و مالحظات اجتماعی در فرایند اصالح یارانه

و سازوکارهاي اجتمـاعی محـدود    تر بخشی هزینه و هدفمندي مناسباین امر از طریق اثرثار اجتماعی به تدریج انجام گیرد و آ

  . شود

افراد کم درآمد ارتباط ها و خوددراي از آثار زیانبار آن بر  گوپتا و همکاران براین باورند که بین حذف سریع یارانه

انداز و تصحیح انحراف در تخصیص  فزایش سریع پسها هر چند منجر به ا ها و حذف یارانه تعدیل یکباره قیمت . وجود دارد

انداز  بنابراین اگر رشد پس. شود اما کاهش استاندارد زندگی به ویژه براي خانوارهاي کم درآمد را به دنبال دارد منابع می

قدرت خرید به نحوي  اهشاي قبل از اصالحات باشد، باید این ک ها کمتر از هزینه کاالهاي یارانه خانوارها در اثر اصالح یارانه

انجامد  زیرا منافع اقتصادي آن زمان بیشتري به طول می ؛ها نیز بدون آثار منفی نیست بعالوه اصالح تدریجی یارانه. جبران شود

ها طی چندین مرحله در مقایسه با افزایش  ، افزایش اندك قیمتاز طرف دیگر. گاهی این منافع تحقق نخواهد یافتو حتی 

  .ست موجب اعتراض عموم مردم نسبت به ادامه فرآیند اصالحات شودیکباره ممکن ا

توان  هاي انرژي می حامل  هایی مانند اصالح قیمت نظران اقتصادي معتقدند که با استفاده از سیاست گروهی از صاحب

اقتصادي بر این نظران  گروهی دیگر از صاحب ،ها هدایت نمود و در مقابل کننده را به سمت مصرف بهینه این حامل مصرف

اما الزم است  ،ناپذیر و ضروري در کشور مطرح است هاي انرژي به عنوان امري اجتناب باورند که اگرچه اصالح قیمت حامل

ها  ي این حامل  هاي انرژي، شرایط الزم جهت حرکت به سمت مصرف بهینه هاي قیمتی در مورد حامل قبل از اجراي سیاست

ها ضروري  اي در قالب هدفمندي یارانه ه به موارد ذکر شده از مضرات پرداخت یارانه، وجود برنامه با توجبنابراین . فراهم شود

  17.باشد می

  مطالعات انجام شده - 2

کشور  12جایی از یک مکان به مکان دیگر براي  ي یک مدل دو بخشی براي چگونگی جابه به مقایسه) 1988(18پوچر

هاي عمومی  هاي سیاست هاي رفتار سفر از تفاوت وي معتقد است که تفاوت. استاروپاي غربی و امریکاي شمالی پرداخته 

ي حمل و نقل تأثیر  ها در یارانه به عالوه تفاوت. باشد در مالیات بر خودرو می  شود و به طور خاص متأثر از تفاوت می ناشی

به موفقیت حمل و نقل عمومی بستگی . مستقیم استه گاهی این تأثیر فقط به طور غیرچ اگر. داري بر انتخاب سفر دارد معنی

  .ي حمل و نقل بستگی دارد بندي بر خودرو و سپس به یارانه هاي مالیات کننده و سیاست ي شهري حمایت هاي توسعه سیاست

                                                        
1388، ها اي هدفمندسازي یارانه انی، برآورد اثرات تورمی و هزینههاي بازرگ سسه مطالعات و پژوهشؤم 17 

18 Pucher 
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با استفاده از بسط مدل تعادل جزیی به دنبال بررسی اصالحات و تغییرات در مالیات ) 2007(سین، تیوار و آپادیاي 

اند و این  ي شهر دهلی انجام داده آنها تحلیل خود را درباره. باشند می) مثبت و منفی( هاي خارجی حمل و نقل با و جود صرفه

ي حمل و نقل با  اند که آیا به منظور افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی باید هزینه ي اصلی را مطرح کرده مسئله

هاي منظم در حمل و نقل  ي قیمت و سیاست ستفاده ازمدل انتخاب شده، ترکیب بهینهسپس با ا. اتوبوس داراي سوبسید باشد

ي آنها  نتایج حاصل از مطالعه. ها به دست آوردند ي محدودیت شهري را از طریق بهینه کردن تابع رفاه با توجه به مجموعه

  : دهد که نشان می

  .دار است یمت حمل و نقل خصوصی معنیکشش قیمتی متقاطع تقاضاي حمل و نقل عمومی با توجه به ق-1

دهند،  هاي دیگر که این کار را انجام می کمتر ازسیاست ،آیند ي تراکم برنمی ي رفع مسئله ابزارهاي قیمتی که از عهده -2

  .کارایی دارند

ه با اتومبیل ها چه با اتوبوس و چ هاي خارجی از طریق کاهش تعداد مسافران و مسافرت براي مورد دهلی کاهش در هزینه-3

  .در ساعات اوج ترافیک و حتی غیر از آن امکانپذیر است

جایی به سمت حمل و نقل عمومی موجب افزایش سرعت سفرها  ترکیب مقدار ترافیک کاهش یافته در زمان اوج با جابه

 .شود می

هاي  نزین در بخشأثیرگذار بر تقاضاي بنامه کارشناسی ارشد خود به تحلیل عوامل ت در پایان) 1387(خانزادي 

ي  هاي تقاضاي این عوامل و ارائه دازه گیري کشش، ان)صنعت ومعدن، کشاورزي، خدمات و حمل و نقل(مختلف اقتصادي 

 ،به کارگیري مصرف بنزین در هر بخشبا  1372- 1385ي  ها طی دوره اي کاهش تقاضاي بنزین در این بخشکارهایی بر راه

) ARDL(هاي گسترده  وش الگوي پویاي خودتوضیح با وقفههر بخش و با استفاده از ر ي قیمت واقعی بنزین و ارزش افزوده

ي همجمعی در بلندمدت در بخش حمل و نقل  ه در این تحقیق فرضیه وجود رابطهبر اساس نتایج به دست آمد. پرداخته است

هاي مختلف  تقاضاي بنزین در بخش دهد که مدت نشان می صل از الگوي بلندمدت و نیز کوتاهنتایج حا. پذیرفته شده است

اي بودن قیمت این فرآورده و وجود  دلیل اصلی این امر یارانه. ن استثیر قیمت آن نبوده و داراي کشش قیمتی پاییتحت تأ

 1کشش درآمدي کوتاه مدت تقاضاي بنزین در بخش حمل و نقل کمتر از  .هاي غیر واقعی براي بنزین ذکر شده است قیمت

   .ي ضروري بودن این فرآورده در بخش حمل و نقل است شان دهندهاست و این ن

ها بر مصرف بنزین در  اي با عنوان بررسی اثرات اجراي طرح هدفمندي یارانه در مقاله) 1389( علی رازینی و صبوري

خودرگرسیون در ایران با استفاده از روش  1350- 1387ي  به بررسی اثر تغییر قیمت بنزین بر مصرف آن طی دوره ایران

بدین منظور مدل خود را با به کارگیري متغیرهاي قیمت واقعی بنزین، مصرف بنزین، تولید ناخالص بدون . برداري پرداخته اند

دهد که مصرف بنزین بر اثر  نتایج حاصل از توابع کنش و واکنش نشان می. نفت و تعداد خودروهاي سواري برازش کرده اند

عالوه بر آن . بتدا به صورت بسیار ضعیفی کاهش یافته و در مدت زمان کوتاهی افزایش خواهد یافتتغییر قیمت این فرآورده ا

  .متغیرهاي تعداد خودرو و تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر مثبتی بر مصرف بنزین در ایران خواهند داشت

 روش تحقیق - 3

روش بدین منظور . است شهري تمرکز سطحهاي دولت بر  و تحلیل تأثیر سیاست تجزیههدف اصلی این تحقیق 

توصیفی،  حلیلهاي ت با استفاده از روش. هاي تحلیلی توصیفی و تحلیل علّی است شیوه ،تحقیق در طول مطالعه

و سپس با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی به برآورد  شود ایران توصیف می يهاي شهرنشینی و سیستم شهر ویژگی

  .شود میزان تاثیرگذاري متغیرها بر تمرکز شهري پرداخته میگیري  مدل تحقیق و اندازه
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  اقتصاد سنجی فضایی

وابستگی یا خود همبستگی (ي متقابل فضایی  اي از اقتصاد سنجی است که در رابطه اقتصاد سنجی فضایی زیرشاخه

سر و  ،سري زمانی -ترکیب مقطعیهاي مقطعی یا  هاي رگرسیونی با داده در مدل) ناهمسانی فضایی(و ساختار فضایی ) فضایی

) 2وابستگی فضایی بین مشاهدات و ) 1: تواند رخ دهد سازي روابط می مند دو مشکل در مدل هاي مکان در داده. کار دارد

شود، در اقتصاد سنجی معمول نادیده گرفته  مارکوف می - ناهمسانی فضایی و این دو مسئله که باعث نقض فروض گوس

. اند هاي تکراري، ثابت کند که متغیرهاي توضیحی در نمونه مارکوف فرض می -ارتباط با وابستگی فضایی، گوسدر . شوند می

ي  مارکوف را که یک رابطه -به همین ترتیب ناهمسانی فضایی این فرض گوس. کند وابستگی فضایی این فرض را نقض می

در حالت وابستگی فضایی یک مشاهده مربوط به یک مکان . دکن هاي مشاهدات نمونه وجود دارد، نقض می خطی یکه بین داده

�)    j هاي دیگر در ارتباط با مشاهدات مکان) iً فرضا( ≠   :یعنی. گیرد قرار می(�

       )1           (                                                                                 , � = 1, … , �  , � ≠ � y� =

����� 

  :یعنی. ي متفاوت وجود دارد رود که در نقطه از فضا یک رابطه در حالت ناهمسانی فضایی، انتظار می

       )2             (                                                                                                     y� =

f�(��β� + ε�) 
که این ماتریس بر اساس  ؛گردد استفاده می 19هاي رگرسیونی، از ماتریس وزنی فضایی مکان در مدلبراي وارد کردن اثرات 

  .گردد ي مجاورت تعریف می و یا رابطه) یا طول و عرض جغرافیایی(فاصله 

باشد  می) 1988و  1974(هاي هندرسن  ي شهري، تئوري هاي مدرن ارائه شده در ارتباط با توسعه ترین تئوري از مهم

ي شهري وي وجود  هاي توسعه یکی از ایراداتی که در تئوري .شده است  مان توسط خود وي و سایرین تکمیلکه در طول ز

تواند دشواري لحاظ نمودن  یکی از دالیل آن می. ها است هاي اقتصادهاي فضایی و شکل فضایی فعالیت دارد، توجه کم به جنبه

هاي اخیر باعث سهولت انجام این کار و  هاي اقتصادسنجی فضایی در سال پیشرفت. هاي فضایی در چارچوب تئوریک باشد جنبه

  . )1386فرهمند (کاربرد بیشتر آن در اقتصاد شده است 

با توجه به مطالب عنوان شده و هدف تحقیق ابتدا در مدل هندرسن متغیرهاي سیاستی دولت که مورد نظر در این 

شهري هندرسن ) نخست(هاي اقتصادسنجی فضایی در مدل توسعه  استفاده از تکنیک باشد را وارد نموده و سپس با تحقیق می

ي  کنیم که آیا اثرات فضایی و همسایگی نقشی در توسعه تر لحاظ نموده و آزمون می رنگ ي شهري را پر نقش مکان در توسعه

  .شهري دارند یا نه

  :شود نخست شهري استفاده میهاي کشور از شاخص  گیري میزان تمرکز شهري استان براي اندازه

        )3(                                                                                                                       ������� =
��

�
  

  )مرکز استان(جمعیت نخستین شهر هر استان از نظر جمعیت  = �� 

  استان کل جمعیت شهري  = �

بنابراین تصریح مدل استانی به صورت . شود ها در قالب مدل زیر بررسی می ثیر متغیرهاي مورد نظر بر نخست شهري استانأت

  :زیر است

       )4                  (������� = �� + �������� + ��(������)� + �������� + ������ +   �        

  :که در آن

                                                        
19 Spatial Weights Matrix                                                                                                                                                 
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Primacy =نخست شهري هر استان  

Lgdper= لگاریتم درآمد سرانه 

 =lgdper2 توان دوم لگاریتم درآمد سرانه  

  .شود مقیاس ملی که از تقسیم میزان جمعیت شهري هر استان بر مساحت استان محاسبه می= �����

 =gasي پرداختی بنزین یارانه  

استان در  25آمار و اطالعات . مشاهده است 250هاي تابلویی شامل  هاي تحقیق به صورت داده در مدل استانی داده

هاي کشور، از  آوري شده و به دلیل لحاظ اثرات مجاورت و همسایگی بر نخست شهري استان سال در این مدل جمع 10طول 

هاي  طبق مبانی اقتصاد سنجی داده. اثرات ثابت استفاده شده استهاي تابلویی با  تکنیک اقتصاد سنجی فضایی براي داده

بالتاجی (ي آماري و نمونه، مدل رگرسیونی با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفته است  به دلیل یکسان بودن جامعه ،تابلویی

2001.(  

ي  افزار مطلب نیاز به تکمیل کلیه از نرم ها و اطالعات جدید با استفاده با توجه به اینکه تخمین مدل استانی بر اساس داده

ها، جمعیت شهري و مصرف بنزین به  مد استانآمارهاي مربوط به درآهاي مورد بررسی دارد و  ي سال اطالعات استانی در همه

فضایی  هاي جدید ناچار از تخمین به صورت غیر لذا در تخمین مدل استانی با استفاده از داده ،باشد طور کامل به روز نمی

هاي تابلویی  به صورت داده 1347-1388هاي  ي سال بر نخست شهري در فاصله پرداخت یارانه بنزینثیر أبنابراین ت. هستیم

  .در ادامه ابتدا نتایج حاصل از برآورد مدل به صورت فضایی و سپس به صورت غیر فضایی ارائه شده است .برآورد شده است

هاي قم و قزوین تا  از آنجایی که استان. می باشد 1375تان بر طبق تقسیمات کشوري سال اس 25هاي مورد استفاده براي  داده

هاي مورد استفاده تا قبل از  ي داده اند، کلیه جزء استان تهران و استان گلستان جزء استان مازندران بوده 1377پیش از سال 

هاي  هاي مربوط به استان وده است و پس از آن دادهاستان ب 25بندي  بر اساس آمارهاي رسمی کشور و طبق تقسیم 1377سال

 1383استان خراسان در سال . است  قم و قزوین به صورت مجموع با استان تهران و استان گلستان با مازندران لحاظ شده

نشده هاي خراسان رضوي، جنوبی و شمالی به صورت تفکیک  به بعد آمارهاي استان 1383بنابراین از سال  .تفکیک شده است

آمارهاي رسمی . آوري شد جمع 1370متغیرهاي نخست شهري، مقیاس ملی و مصرف بنزین از سال . در نظر گرفته شده است

گیري ظرفیت  گزارش اندازه"از  1379در دسترس است ولی آمارهاي قبل از  1379ها از سال  ي استان براي متغیر درآمد سرانه

است  1388تا  1379از سال مشاهده  250ي مورد بررسی شامل  بنابراین نمونه .، استخراج شد"استان کشور 24مالیاتی در 

مند هستند و لذا مدل باید به صورت فضایی تخمین  ها در این تحقیق مکان داده. اند هاي تابلویی منظم شده که به صورت داده

  .زده شود

. گردد استفاده میري، از آزمون موران بدین منظور براي بررسی وابستگی فضایی در متغیر وابسته یعنی نخست شه

  .آمده است) 1(نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

  )نخست شهري(ي حاصل از آزمون وابستگی فضایی در متغیر وابسته  نتیجه  - 1جدول

  احتمال  انحراف معیار  میانگین  مقدار برآورد شده  آماره ي آزمون

  I(  725/1  095/0 -  056/0  084/0(آماره ي موران

   محاسبات تحقیق: منبع                  

. دار است درصد معنی 90است و در سطح اطمینان بیشتر از  - /095و مقدار میانگین آن  725/1ي موران  مقدار آماره

هاي مورد بررسی  توان گفت که خودهمبستگی مثبت میان داده با توجه به بزرگتر بودن این آماره از مقدار میانگین آن می

  :توان لحاظ نمود در مدل رگرسیون استاندارد خطی، وابستگی فضایی را به دو طریق مجزا می. دارد وجود
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در این مدل یک . این مدل براي ارزیابی وجود و شدت وابستگی فضایی مناسب است): SAR(ي فضایی  مدل وقفه

ي فضایی هم نامیده  تغیر که متغیر هموارکنندهاین م. گردد ي فضاي متغیر وابسته وارد مدل می متغیر جدید به نام متغیر وقفه

  .آید در بردار متغیر وابسته به دست می یضرب ماتریس وزنی فضای شود، از حاصل می

ي خطاي یک  یعنی جمله ؛در این حالت وابستگی فضایی میان جمالت خطا وجود دارد): SEM(مدل خطاي فضایی 

  .مشاهده به جمالت خطاي مشاهدات مجاور وابسته است

نتایج ) 2(جدول . ي مورد بررسی در نظر بگیریم با توجه به مطالب بیان شده باید تشخیص فضایی مدل را براي نمونه

ان وابستگی فضایی را آزمون مور. دهد هاي مربوط به تشخیص شکل مدل فضایی را بر اساس مدل برآوردي نشان می آزمون

بنابراین از . ي فضایی باشد یا خطاي فضایی کند که مدل باید به صورت وقفه دهد، ولی این آماره روشن نمی نشان می

و همانطور که در جدول نشان داده شده ) 1991( 20بر اساس توجیه انسلین و ري. شود هاي ضریب الگرانژ استفاده می آزمون

ي فضایی در  باشد و این در حالی است که مدل وقفه معنی می ایی بسیار ضعیف و در حقیقت بیاست، احتمال مدل خطاي فض

  .شود انتخاب می SARدار است و بدین صورت مدل  درصد معنی 95سطح 

  هاي تشخیص مدل فضایی آزمون - 2جدول                   

  احتمال  مقدار  آزمون  ردیف

1  LM (Error) 235/0  627/0  

2  LM(lag) 75/3  052/0  

  محاسبات تحقیق: منبع                   

در ادامه مدل با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن عنصر مجاورت به عنوان یکی از متغیرهاي   

  . ها، تخمین زده شده است ثیرگذار بر نخست شهري استانأت

بالتاجی، [شود  ي آماري در این مطالعه، نتایج برآورد اثرات ثابت پذیرفته می به دلیل یکی بودن نمونه و جامعه  

2001[.  

به . هاي مدل استانی باشد تواند گویاي ویژگی نمی 21،هاي ترکیبی پیش از بیان نتایج باید توجه داشت که مدل داده

هاي کشور  هاي خاص استان زیرا ویژگی. ب در مدل استانی غیر واقعی استاین دلیل که فرض ثابت بودن عرض از مبدأ و شی

در زیر نتایج حاصل از . هاي مشابه نیستند کنند و داراي ویژگی هم در طول زمان و هم از یک استان به استان دیگر تغییر می

ضرب ماتریس مجاورت  حاصلعبارتست از W*dep الزم به ذکر است که در این مدل متغیر . تخمین مدل گزارش شده است

  .ي وابستگی فضایی در متغیر وابسته است در متغیر وابسته و نشان دهنده

  

  هاي ترکیبی داده) SAR(نتایج تخمین مدل به صورت وقفه فضایی  -3جدول                        

  متغیر  ضریب  tآماره ي 

71/0  000037/0  gas  

92/0-  43/3-  gdper  

38/0  23/12  gdper2  

36/1  001/0  scale  

49/4  39/0  W*dep  

                                                        
20 Anselin & Rey 
21 Pooling data 
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  R�� = 11/0  �� = 14/0  

  محاسبات تحقیق: منبع                               

  

  اثرات فضایی ثابت) SAR(نتایج تخمین مدل به صورت وقفه فضایی - 4جدول              

  متغیر  ضریب tآماره ي 

07/2  000012/0  gas  

08/0-  317/0 -  gdper  

46/0-  9/14  gdper2  

7/2  002/0  scale  

4/5  45/0  W*dep  

  R�� = 07/0  �� = 23/0  

  محاسبات تحقیق: منبع                              

  

 اثرات زمانی ثابت) SAR(نتایج تخمین مدل به صورت وقفه فضایی -5جدول              

  متغیر  ضریب tآماره ي 

3/2  000011/0  gas  

94/1 -  15/6-  gdper  

6/1  42/43  gdper2  

57/3  002/0  scale  

9/2  33/0  W*dep  

  R�� = 39/0  �� = 43/0  

  محاسبات تحقیق: منبع                            

  

  اثرات فضایی و زمانی ثابت) SAR(نتایج تخمین مدل به صورت وقفه فضایی -6جدول                          

  متغیر  ضریب tآماره ي 

95/3  0002/0  gas  

003/1-  214/3 -  gdper  

71/0  56/19  gdper2  

20/5  0039/0  scale  

49/2  27/0  W*dep  

  R�� = 37/0  �� = 5/0  

 محاسبات تحقیق: منبع                                           

داري آنها حالت اثرات فضایی و زمانی ثابت به عنوان بهترین مدل انتخاب شده  با توجه به عالمت ضرایب و معنی

  .است
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  هاي تابلویی غیر فضایی نتایج حاصل از تخمین مدل به صورت داده -7جدول

  متغیر  ضریب tآماره ي 

1.82  0.064  lgas 

0.43  0.018  lgdper 

0.46  0.002  lgdper2 

0.46-  0.040 -  lscale 

1.10-  1.065-  cons 

  Prob>F=0.000 �� = 0.10 

   تحقیقمحاسبات : منبع                         

هاي تحقیق و وجود  مند بودن داده همانطور که از نتایج تخمین مدل در جدول مشخص است، به دلیل مکان

  .شده استندار  معنی ،بین آنها، تخمین مدل به صورت غیرفضاییفضایی وابستگی 

  و جمعبندي نتیجه گیري

ي هندرسن مبنی بر وجود  سرانه، فرضیه در این مدل با توجه به عالمت متغیرهاي درآمد سرانه و توان دوم درآمد

ثیر متغیر مقیاس ملی که از تقسیم جمعیت أت. شود معکوس بین درآمد سرانه و نخست شهري پذیرفته نمی Uي  یک رابطه

دهد که هر یک  نشان می 0039/0ضریب . است دار شهري هر استان بر مساحت استان به دست آمده است، مثبت و معنی

از آنجا . شود می 0039/0موجب افزایش نخست شهري به میزان ) تراکم جمعیت در یک متر مربع(مقیاس درصد افزایش در 

که نخست شهري عبارتست از تقسیم جمعیت بزرگترین شهر به کل جمعیت شهري استان، هرچه تراکم جمعیت شهري 

دار متغیر مورد نظر کامالً  ثبت و معنیبنابراین ضریب م .ي میزان نخست شهري بیشتر منطقه است بیشتر باشد نشان دهنده

  .مورد انتظار است

مثبت و ) ي پرداختی بنزین شاخص یارانه(دهد که ضریب مصرف بنزین  نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می

بدین معنی است  0002/0ضریب . شود ي نخست شهري می ي بنزین موجب افزایش پدیده یعنی پرداخت یارانه. دار است معنی

  . شود واحد می 0002/0ي پرداختی بنزین، موجب افزایش نخست شهري به میزان  زایش یک واحد یارانهکه اف

دهد و به طور بالقوه  ي سفر بین شهرها را کاهش می هاي حمل و نقل هزینه هاي اقتصاد شهري یارانه طبق تئوري

هاي حمل و نقل باید به  شود، زیرا یارانه البته این نتیجه به صورت آنی پدیدار نمی. شود موجب کاهش تمرکز شهري می

دهد،  ي مستقیم استفاده از سیستم حمل و نقل را کاهش می هزینه ،ي درآمد مالیاتی کل تامین شود؛ در حالیکه یارانه وسیله

با (اثر دوم در حالیکه . شود اثر اول کاهش تمرکز را باعث می. دهد بار مالیاتی کل را افزایش و درآمد قابل تصرف را کاهش می

مشخص ) افزایش یا کاهش تراکم(شود؛ بنابراین اثر خالص بر تراکم شهري  منجر به افزایش تمرکز می) کاهش تقاضا براي فضا

  .]2005 بروکنر،[نیست 

در بخش حمل و نقل  هاي سرمایه و عملیات درصدي از هزینه αاگر فرض کنیم که ها،  این تئوري بر اساسهمچنین 

 ،از یک طرف :دو اثر متضاد دارد) یارانهافزایش ( αکاهش در  ،شود پوشش داده می کنندگان پرداختی استفادهاست که توسط 

و در این میان افرادي که از نخست شهر دورتر هستند از این  شود می کاهش تراکمهاي سفر در هر مایل موجب  کاهش هزینه
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هاي زیادي را  ي زیاد خود از نخست شهر و سفرهاي طوالنی، هزینه فاصلهکنند؛ چرا که آنها به دلیل  یارانه بیشتر استفاده می

مستلزم افزایش سقف مالیات است که  ،از طرف دیگر یارانه بیشتر .ها کاهش یافته است اند که اکنون این هزینه شده متحمل می

دهد  اما مطالعات تجربی نشان می. ل دارداثر دوم را به دنبا ،پس در واقع اثر اول .شود شهر می افزایش تراکماین مسئله موجب 

ي  ي حمل و نقل بر پدیده و پیشرفته در کل کشور، تأثیر پرداخت یارانه هي حمل و نقل گسترد که در صورت وجود شبکه

  .شود نخست شهري منفی است؛ یعنی موجب سرریز شدن تراکم از نخست شهر به سایر نقاط می

در بسیاري از کشورها به اشکال مختلف متداول است، موجب کاهش پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل که 

گردد؛ بنابراین مطابق تئوري باید پرداخت یارانه اثر منفی  جایی و به عبارت دیگر موجب افزایش دسترسی می هاي جابه هزینه

ي  ایران این مسئله نتیجه دهد در اما همانطور که نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می. ي نخست شهري داشته باشد بر پدیده

پرداخت یارانه نه تنها موجب کاهش تمرکز شهري نشده بلکه حتی به افزایش آن نیز منجر گشته است؛ . معکوسی داشته است

  . شود صرف می) نخست شهر کشور(ي پرداختی بنزین در تهران  به نحوي که امروزه سهم زیادي از یارانه

این دو عامل در . نیافته و نامناسب حمل و نقل در کشور جستجو کرد م توسعهتوان در سیست علت این مسئله را می

ي حمل و نقل در کشور  تا زمانی که سیستم گسترده و پیشرفته. توانند به کاهش تمرکز شهري منجر شوند  کنار یکدیگر می

هاي مترتب بر تمرکز  ش هزینهوجود نداشته باشد، مطابق مبانی نظري، پرداخت یارانه موجب افزایش نخست شهري و افزای

  .گردد بیش از حد جمعیت در نخست شهر می

ي گسترده و  عدم وجود شبکه رود به دلیل رغم آنچه انتظار می در ایران علیي قابل ذکر این است که  نکته

حمل و نقل در ي  کارایی یارانه .بسیار مشکل است ،ي حمل و نقل، دسترسی آسان و سریع به سیستم حمل و نقل یافته توسعه

در نتیجه . باشد یافته مناسب نمی ي کشورهاي توسعه ثر نیست و به طور قطع به اندازهؤکشورهاي در حال توسعه زیاد و م

ي بنزین بر نخست شهري  به دالیلی که ذکر شد تأثیر یارانه. شود موجب تمرکز بیش از حد جمعیت در نخست شهر می

هاي هر استان، موجب تمرکز بیش از حد  ها و نیز در شهر  نامتناسب امکانات در استاندر ایران توزیع . ها مثبت است استان

تهران، اصفهان، (در کل کشور تجمع امکانات در چند استان محدود . جمعیت در شهرهاي داراي امکانات بیشتر شده است

ي  یع نامناسب امکانات درکنار کمبود شبکهاین توز. و در هر استان در مرکز استان بیشتر از سایر مناطق است) فارس، خراسان

. حمل و نقل سریع و در دسترس، موجب تمرکز بیش از حد جمعیت در نخست شهر کشور و نخست شهر هر استان شده است

  .ي بنزین در ایران نه نتها موجب کاهش تمرکز شهري نشده، بلکه موجب افزایش آن نیز گشته است بنابراین یارانه

ي وابستگی فضایی  دار است و این بیان کننده مثبت و معنی ،شود، ضریب متغیر مجاورت مشاهده میهمانطور که 

هاي  دهد که اگر متوسط نخست شهري استان هاي مختلف کشور است؛ این رابطه نشان می مثبت بین نخست شهري در استان

یعنی عالوه بر متغیرهاي . یابد درصد افزایش می 27/0مجاور یک درصد افزایش یابد، میزان نخست شهري در استان مورد نظر 

  . گذار باشد ثیرأها ت بر نخست شهري استان 27/0لحاظ شده در مدل، عامل مجاورت و همسایگی نیز توانسته است با ضریب 

به بخش حمل ونقل موجب کاهش در مباحث اقتصاد شهري و به خصوص اقتصاد حمل و نقل، پرداخت یارانه 

این مسئله موجب سهولت در حمل و نقل . شود که به دالیل مختلف ناچار به سفر هستند براي افرادي می ي جابجایی هزینه

هاي توسعه و تمرکز شهري  افزایش دسترسی و سهولت در حمل و نقل، طبق تئوري. دهد شده و لذا دسترسی را افزایش می

ي حمل و نقل و به طور خاص  داریم که پرداخت یارانهلذا انتظار  .شود موجب کاهش تراکم و تمرکز شهري در نخست شهر می

دهد در تحقیق حاضر این رابطه مثبت  نشان مینتایج اما همانگونه که . ي بنزین موجب کاهش سطح نخست شهري شود یارانه

  . شود یعنی پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل در ایران موجب افزایش تمرکز شهري می ؛است

  پیشنهادات

ه را به سمت مصرف بهینـه ایـن   کنند توان مصرف هاي انرژي می حامل  هایی مانند اصالح قیمت ه از سیاستبا استفاد

امـا   ،هاي انرژي به عنوان امري اجتناب ناپذیر و ضروري در کشور مطرح است اگرچه اصالح قیمت حامل ؛ها هدایت نمود حامل
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ي این  الزم جهت حرکت به سمت مصرف بهینهي انرژي، شرایط ها هاي قیمتی در مورد حامل الزم است قبل از اجراي سیاست

  .شودها فراهم  حامل

ي مطلوب از امکانات عمومی به عنوان  و استفادههاي الزم جهت سهولت دسترسی  همچنین فراهم نمودن زیرساخت

  .ها باید مد نظر قرار گیرد زمینه ترین پیش یکی از مهم

باشد یا نـه،   آموضوع، اینکه توسعه و تمرکز شهرها به دلیل پرداخت یارانه کاربا توجه به اینکه بر طبق مبانی نظري 

بـازده فزاینـده   کـه  حمل و نقـل  هاي مدرن در بخش  تکنولوژيبه کارگیري به ماهیت تکنولوژي حمل و نقل بستگی دارد؛ لذا 

کاهش تراکم  وي حمل و نقل  عطاي یارانها ییآمی تواند منجر به کار ،داشته و نیز به طور سراسري در تمام نقاط گسترده باشد

  .شهري شود

، زمینه را براي هاي قبلی در بخش شده یاد مباحث. ي بنزین از راهکارهاي موثر است ها حتی یارانه هدفمند کردن یارانه

توجیه کننده اعمال مشکالت  آورد، اما این فراهم می بنزین ي یارانه هاي معطوف به پرداخت یارانه به ویژه سیاست بازنگري در

حساسیت خاص . اي و حذف یک شبه آنها نیست یارانه هاي محصوالت هر گونه سیاستی مبنی بر آزادسازي یکباره قیمت

غیر  ؛هاي اقتصادي، اجتماعی و گاه سیاسی مترتب بر بروز هر گونه اشتباه در این مورد هزینه ها و مربوط به یارانه هاي موضوع

توجه به ابعاد گوناگون اقتصادي و  نیازمند ها اصالح یا حذف یارانهي  گیري در زمینه ه تصمیمو هرگون پوشی قابل چشم

به هیچ عنوان به معناي پذیرش  ذکر شدهالبته مطالب . به آن است اجتماعی آن و پرهیز از هر نوع نگرش بخشی و مقطعی

یک نگرش  کید است داشتنأنیست بلکه آنچه مورد تها  کنونی پرداخت یارانه کارآمدتر ساختن نظام ایده اصالح و نیافتن

  .هاي تأثیرگذار بر آن است جامع و التفات همه جانبه به مولفه

ي  ي بهینه از سوخت و در نتیجه استفاده تواند موجب استفاده هاي ثابت استفاده از اتومبیل می هاي جاري به هزینه تغییر نسبت هزینه

  . ي سوخت شود بهینه از یارانه
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Abstract 

In Iran different problems arise since 1971 because of hard population concentration. This 

unbalanced pattern has affected urban development, as entrepreneur and rap areas face with more 

Absorption of labor and low areas face with Excretion of labors and urban network Evolving to 

centralization in Tehran and Provincial capitals. Many factors like government policies affect this 

concentration. 

This paper investigates the effect of gas subsidize on urban primacy in Iran provinces in the period 

of 1968-2009 with spatial econometric techniques. 

The results indicate that subsidize on gas increases urban primacy in Iran provinces, because of 

improved network transportation lack. Also urban primacy of provinces has positive spatial 

correlation. This means that contiguous provinces have the expected positive contribution on urban 

primacy of each other, as can be verified from the spatial autocorrelation test. 
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