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  چکیده

ي مانند تغییرات فناوري، از فاکتورهاي زیاد) شهري شدن و تمرکز شهري(هاي مختلف آن  ي شهري و جنبه توسعه

دهد که منابع شهري تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ  تمرکز شهري نشان می. پذیرد می تأثیردرآمد و خط مشی دولت 

اثرات آشکاري بر الگوي ) هاي حمل و نقل ساختفراهم کردن زیر(گذاري دولت در بخش حمل و نقل  سرمایه. شوند متمرکز می

  . ارداقتصاد شهر دو رشد ي شهري  توسعه

دولت در بخش حمل و نقل بر سطح نخست شهري با به کارگیري مدل  گذاري سرمایه تأثیردر این مقاله به بررسی 

بر سیستم اقتصاد  وقفه گذاري باتأثیردولت به دلیل  گذاري سرمایه. پرداخته شده است 1347- 1388ي زمانی  هندرسن در دوره

  . ه است، با یک دوره وقفه لحاظ شدشهري

داري بر  منفی و معنی تأثیري مورد بررسی  دهد که مخارج دولت در بخش حمل و نقل در طی دوره نتایج تحقیق نشان می

و همچنین کاهش  گذاري در بخش حمل و نقل موجب کاهش نخست شهري افزایش سرمایه ؛ به طوریکهنخست شهري دارد

مثبت و  تأثیرنقل شهري و دولت در بخش حمل  گذاري سرمایه تأثیر .در ایران شده است اثرات منفی تمرکز بیش از حد

  .داري بر رشد تولید ناخالص و اشتغال دارد معنی

  

  مخارج دولت ،هاي حمل و نقل زیرساخت ،نخست شهري ،شهري تمرکز :واژگان کلیدي

  

  

  

  مقدمه

بلکه در دنیاي پس از انقالب انفورماتیک و هاي انسانی نیستند،  گاه امروزه شهرها و به ویژه کالن شهرها تنها سکونت

این . شوند عنوان یکی از بازیگران مطرح و مهم نه تنها در سطح ملی که در سطح فراملی و جهانی محسوب می به ،اطالعات
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 هاي تولید، حمل و افزایش شهرنشینی تغییرات اساسی در فناوري .اهمیت به ویژه در بعد اقتصادي نمود بیشتري یافته است

.  شود ي شهري در نظر گرفته می این پدیده در ادبیات اقتصاد شهري تحت عنوان توسعه. نقل و ارتباطات را باعث شده است

 تأثیرمشی دولت  هاي مختلف آن از عوامل بسیار زیادي مانند تغییرات فناوري، درآمد فزاینده و خط ي شهري و جنبه توسعه

  .پذیرد می

هاي  از سوي دیگر، شهرنشینی در کشور. باشند ه مثبت بین شهرنشینی و توسعه میتجارب جهانی موید وجود رابط

به عبارت دیگر، مواهب توسعه بین مناطق مختلف به صورت  ؛کنند تبعیت می "تئوري تسلط تک شهري"در حال توسعه از 

به همین دلیل یکی از مشکالت اساسی توسعه در کشورهاي در حال توسعه، عدم برابري یا حتی  .است نابرابر توزیع شده

معموالً پایتخت و یکی دو شهر بزرگ اغلب امکانات آموزشی، فرهنگی . نزدیکی سطوح توسعه مناطق مختلف این کشورهاست

هاي معتبر،  آهن، صنایع پتروشیمی، دانشگاه ذوب مانند مادر هاي کارخانه. دهند به ویژه اقتصادي را به خود اختصاص می

آتر، همه و همه در ئهاي بزرگ ت هاي مادر، سالن هاي مجهز، همچنین سینماهاي پیشرفته، کتابخانه بازارهاي بزرگ، بیمارستان

ر حال شبیه وضعیتی که کشورهاي د(شوند و مابقی نواحی کشور به عنوان اقمار و پیرامونی  این چند قطب محدود مستقر می

 .فاقد چنین امکاناتی هستند) توسعه در ارتباط با جوامع پیشرفته و صنعتی دارند

ترین مشکل شهرنشینی موضوع تراکم و تمرکز بیش از حد و ظرفیت است که مخاطرات هویتی،  ترین و عمده بزرگ

که اندیشمندان مدیریت و ها است  سال. زیست محیطی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فراوانی را در پی داشته و دارد

   .شهرها هستند دایی به خصوص در کالنز کارهاي مناسب در جهت تمرکز ریزي شهري به دنبال راه برنامه

ها یکی از وظایف  فراهم کردن این زیرساخت. شهري دارد تمرکز هاي حمل و نقل تأثیر قابل توجهی بر زیرساخت

 تأثیرتحلیل  به این مطالعه. ي شهري دارد هاي دولت از این مجرا اثرات آشکاري بر الگوي توسعه بنابراین سیاست .دولت است

ي  یکی از دو جنبه(گیري تمرکز شهري  هاي اندازه ي نخست شهري به عنوان یکی از شاخص هاي مالی دولت بر پدیده سیاست

  .پردازد می) ي شهري توسعه

  ضرورت پژوهش

ثر در ؤباشد، لذا بررسی عوامل م هاي اجتماعی خاصی می که تمرکز بیش از حد داراي تبعات و بعضاً زیاناز آنجا 

 تأثیربه بررسی ي حاضر  در مقاله. شود حائز اهمیت است دایی میز افزایش میزان تمرکز و نیز عواملی که باعث تمرکز

  .پرداخته شده است 1388تا  1347دولت در بخش حمل و نقل بر تمرکز شهري در ایران طی دوره  گذاري سرمایه

آن  هاي دولت از یک یا چند شهر بزرگ سیاسی موجب تمرکز بیش از حد در در کشورهاي در حال توسعه، سیاست

ها و  درآنها شده و موجب جذب بنگاههاي زیربنایی درآن شهرها باعث جذابیت استقرار  گذاري گسترش سرمایه. شود شهرها می

هاي محلی در یک کشور بیشتر باشد،  هرچه استقالل دولت. است» استثناگرایی«این مسئله  .گردد افراد زیادي به درون آنها می

معموالً در . هاي تبعیضی خاص دولت مرکزي، کمتر خواهد بود تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر بزرگ اصلی به دلیل سیاست

هندرسن، (شود  یی میآي کشورها، شهرهاي بزرگ مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران بوده و این موجب کاهش کار مهه

ي کالن شهرها در کشورهاي در حال توسعه باعث کاهش سهم شهرهاي کوچکتر و روستاها در تخصیص منابع  توسعه ).2002

یابد اما با  بهینه پویا است و در مراحل ابتدایی توسعه، افزایش میي تمرکز شهري  درجه. و تفاوت در استاندارد زندگی است

  .ي مطلوب تمرکز شهري کاهش خواهد یافت ي بیشتر درجه توسعه

یی ها زیرساختیکی از . هندد موضوعی است که تمامی کشورهاي جهان به آن اهمیت خاصی می ها زیرساختتوسعه 

در . المللی بوده است عمومی چه درون شهري، چه بین شهري و چه بین حمل و نقلکه همواره مدنظر مسئوالن قرار داشته، 

به  جا. اند اختصاص داده ها زیرساختهاي سنگینی را براي توسعه  اند و بودجه رنگی را ایفا کرده ها نقش بسیار پر دولت راهاین 

                            ردارزیادي در جوامع مختلف بشري برخو امروزه این عبارت از اهمیت بسیار. نامند جایی از یک مکان به مکانی دیگر را سفر می

  .ذیر نخواهد بودپ امکان اش حتماً نقل زندگی با کیفیت کنونی شده تا جایی که بدون وجود وسایل مخصوص حمل و
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طلبد و این امر بدون  نقلی را می هاي حمل و در صنایع و سامانه ها زیرساختتوسعه  ،افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین

هاي  با کاهش ترافیک و آلودگی راهآنها هم تر کردن زمانی که به توسعه شهرها و مدرن. شود ها هرگز میسر نمی دولتکمک 

به  راهنقل عمومی امکان ناپذیر است و در این  هاي حمل و یم که این مهم بدون توسعه سامانهیاب م، درمیاندیشی گوناگون می

ها نیز در آن  دولتاما دست کمک  .کنند سسات خصوصی نقش اصلی را ایفا میؤها و م چنین شرکتها و هم رغم آنکه شهرداري

  .مشاهده استی قابل وببه خ

  ادبیات موضوع

  هاي دولت و حمل و نقل شهري سیاست

ي تئوري و هم  هم در زمینه ،هاي بسیار گسترده گذاري بر فعالیت اقتصادي یکی از بحث تأثیرنقش سیاست مالی در 

اد بازار صورت هاي دولت براي دخالت در اقتص مطالعات زیادي در مورد امکانات مالی و محدودیت. گذاران است در بین سیاست

ها، مخارج دولت و سیاست توازن  مالیات: شود ي عمده تقسیم می هاي مالی دولت به سه دسته ابزار سیاست. گرفته است

حمل و نقل به عنوان یکی از . هاي مختلفی دارندتأثیرهر یک از این ابزارها بر شرایط و متغیرهاي اقتصادي . ي کل بودجه

  .پذیرد هاي دولت تأثیر می ور گسترده از سیاستاي اقتصاد به ط هاي پایه بخش

اما بدلیل اهمیت  ؛آید اي از بخش خدمات به حساب می ها به عنوان شاخه حمل و نقل اگر چه در برخی تقسیم بندي

ترین  اولین و بدیهی .شود میها  ماندگی سایر بخش موجب عقب ،به آن عدم توجهکه  شود میاش، فعالیت زیربنایی تلقی  بنیادي

به  .کند میها و سیستم حمل و نقل آن کشور خود را نمایان  ها، جاده هاي سطح توسعه کشورها در وضعیت فرودگاه نشانه

آهن و حمل و نقل دریایی و هوایی  ها، راه هاي قابل توجه شبکه آزادراه گذاري سرمایههمین دلیل کشورهاي پیشرفته با انجام 

  .کنند خدمات خود را با کیفیت عالی به مردم ارائه می ،کارآمد ي ناوگان مدرن وخود را کامل نموده و با بکارگیر

بر ساختار  ها فعالیتي که این رشته از تأثیراول، . اهمیت حمل و نقل در اقتصاد هر کشور از دو جهت قابل تعمق است

ي اقتصادي در بعضی مناطق و ها فعالیتي حمل و نقل موجب تمرکز  ي شبکه فضاي کشور داشته، یعنی از یک طرف توسعه

بخش   ي است کهتأثیر ی،دوم. گردد و از طرف دیگر ممکن است باعث رکود برخی مناطق دیگر شود در نتیجه رشد آنها می

حمل و نقل همانند . گذارد می.... گذاري و  حمل و نقل در سطح کالن بر روي کل اقتصاد از نظر اشتغال، تولید، سرمایه

کند،  زا بوده و تولید خدمت می هاي اقتصادي هر کشور است که نه تنها به خودي خود اشتغال و صنعت یکی از بخشکشاورزي 

ي ایجاد  بدین لحاظ امروزه اشتغال و ارزش افزوده. گذارد می تأثیري بخش کشاورزي، صنعت، معدن و غیره نیز  بلکه برتوسعه

ي اقتصادي کشورها محسوب  گیري رشد و توسعه نایی از معیارهاي اندازهب  شده در بخش حمل و نقل به عنوان یک بخش زیر

  .شود می

ي کشورها  هاي تحقق هر گونه رشد و توسعه شرط ي بخش حمل و نقل به گمان اکثر علماي توسعه یکی از پیش  توسعه

ی و تولیدي داخل کشورها و حتی اي حمل و نقل مسافر و کاال بین مراکز جمعیت هاي ارتباطی جاده از دیرباز وجود شبکه. است

  . ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها ایفا نموده است مرزهاي خارجی، نقش بسیار مهمی در توسعه

هاي صنعتی و کشاورزي الزم و ضروري است و نقش حساسی را در آمایش سرزمین،  حمل و نقل براي پیشبرد برنامه

. کند هاي مکانی و تسهیل حرکت انسان و کاال بازي می اقتصادي، جبران نابرابريي  آوردهاي حاصل از توسعه توزیع یکسان ره

ي دستاوردهاي گوناگون علمی، فرهنگی  ها است و امکان مبادله حمل و نقل در واقع چرخ توزیع کاالها، مواهب، منابع و ثروت

بري باالي آن و تحوالت سریع تکنولوژیکی،  ، سرمایهها فعالیتگستردگی منحصر به فرد این . کند و هنري بشر را فراهم می

که توجه مستمر به روند این  ،سازد چنان حساس و پیچیده می اجتماعی آن -ي اقتصادي پیوند و ارتباط این بخش را با توسعه

ذیر جلوه ناپ اصوالً امري اجتناب ،هاي هماهنگ با فرآیند توسعه  ها و اجراي سیاست و تدوین اهداف و برنامه ها فعالیتگونه 

  ).326، ص 1380صباغ کرمانی، (کند می

در این  آهاي کار گذاري ي حمل و نقل و نقش آن در اقتصاد، لزوم گسترش سرمایه با توجه به اهمیت گسترش شبکه

پذیري  تأثیري تسهیالت حمل و نقل به  گذاري در توسعه در این زمینه ویلسون معتقد است که سرمایه. شود بخش احساس می
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بر این اساس انجام . گردد ها منتج می یی سرمایهآل آن در سودمند بودن نیروي کار و همچنین افزایش میزان کارمتقاب

گردد؛ که این  جایی می هاي جابه جویی در زمان و کاهش هزینه هاي مناسب در بخش حمل و نقل موجب صرفه گذاري سرمایه

ي  سان در روند توسعه بدین. گردد ي اقتصادي میها فعالیتایی مسئله باعث کاهش اثر اصطکاکی مسافت بر روي توزیع فض

ي تولید را تا حد ممکن تقلیل  هاي فضایی ناحیه گذاري در حمل و نقل، نواحی بازاري در هم ادغام شده و محدودیت سرمایه

  .شود ي بازاري می دهند و این امر خود موجب افزایش خریداران و فروشندگان در نقاط مرزي ناحیه می

  :اثرات زیر باشد أتواند منش گذاري در حمل و نقل می سرمایه 1به اعتقاد گوتر

  .ي یک کشور شود تواند باعث بروز آثار مثبتی بر فرآیند توسعه بهبود بخشیدن به تسهیالت حمل و نقل می - الف

هاي زاید به کار رود چنین فرآیندي مانع از روند  هاي بسیار باال در ایجاد شبکه اگر منابع کمیاب همراه با هزینه -ب

  .)1376محمودي، (  گذاري در حمل و نقل است شود و این مسئله از جمله اثرات منفی سرمایه ي اقتصادي می توسعه

  سیستم حمل و نقل برون شهري

توانند نخست شهرها را از رقابت اقتصادي با سایر شهرها و یا نخست  ها می هایی که دولت راه ترین مهمیکی از 

زیادي بر  تأثیرهایی  یک چنین زیرساخت. اي است هاي حمل و نقل منطقه شهرهاي دیگر حفظ کند، محدود کردن زیرساخت

بیشتر شهرها داراي ترکیبی از سیستم  .هاي دولت است تامین نظام حمل و نقل شهري یکی از مسئولیت. نخست شهري دارند

انتخاب مکان عوامل اقتصادي با تغییر در حمل و نقل . باشند می) اتوبوس و سیستم ریلی(اي سواره و حمل و نقل عمومی  جاده

 .کند ها یا قوانین حمل و نقل تغییر می کند؛ به خصوص زمانی که زیرساخت تغییر می

هاي مسافرت  فاصله. ي شهرها است یکی از عناصر مهم براي فائق آمدن بر طبیعت پراکنده آحمل و نقل شهري کار

براي اهداف ) در مورد خانوارهاي فقیر  خصوصاَ( هاي کمتر باعث آزاد شدن سهم قابل توجهی از درآمد خانوار تر و هزینه کوتاه

آور است زیرا مخارج عمومی سرانه براي خدمات  نیز سودها و عامالن اقتصادي  کوتاه شدن طول سفر براي دولت. شود دیگر می

هاي حمل و نقل بر دسترسی نسبی  تامین نظام تغییر و تحوالت انجام شده در سیستم. دهد حمل و نقل عمومی را کاهش می

  . )1386 2سولیوان(کند  گذارد؛ بنابراین الگوهاي کاربري زمین را نیز دچار تحول می می تأثیرهاي مختلف  مکان

  گذاري سرمایهاهم موانع 

  :در بخش حمل و نقل وجود دارد به شرح زیر است گذاري سرمایهموانع و مشکالتی که در بحث  ترین مهم

  موانع ورود

 موانع مربوط به اعطاي مجوز) 1

 ي اقتصادي ها فعالیتفقدان شناخت کافی از ) 2

  اي موانع عملکردي و توسعه

 ها فعالیتکوتاه بودن مدت واگذاري 

  موانع عمومی

 رقابت بخش دولتی با بخش غیردولتی  

  ي بخش حمل و نقل ها فعالیتسودآوري پایین 

 هاي مشارکتی هاي موازي با طرح اجراي طرح 

 هاي کنترلی و نظارتی متعدد ایجاد سیستم 

                                                        
1 Gouter 
2 Sullivan 



5 
 

 گري به طور همزمان انجام امور حاکمیتی و تصدي 

  به صورت یکساله ها فعالیتواگذاري برخی  

  

  

  در بخش حمل و نقل و نخست شهري کشور در دوره مورد بررسی گذاري سرمایهروند  -1شکل

  پیشینه پژوهش

ي نخست  یکی از محققینی است که شاید بیشترین مطالعه را در زمینه) 2003و  2002، 2001، 1988(هندرسن 

هاي بسیار  هندرسن در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که نخست شهري معموالً با هزینه. شهري انجام داده است

منابعی که در غیر اینصورت به دیگر شهرها و براي بهبود باالي حمل و نقل و مسکن در نخست شهرها همراه است و با جذب 

در نتیجه کیفیت زندگی در . دهد الشعاع خود قرار می شد، کل نظام شهري کشورها را تحت کیفیت زندگی آنها جذب می

دهد که  هاي اقتصاد سنجی چنین نظر می همچنین هندرسن با استفاده از روش. رود شهرهاي دیگر این کشورها رو به زوال می

ي نخست شهري وجود دارد که نخست شهري کمتر و یا بیشتر از آن باعث  هاي کشورها، میزان بهینه بسته به شرایط و ویژگی

نسبت جمعیت شهر اول به کل (او میانگین شاخص نخست شهري . شود هاي قابل توجهی از نظر رشد اقتصادي می زیان

گزارش کرده و در مطالعات تطبیقی از این میانگین به عنوان میزان نخست  31/0را در سطح بین الملل ) جمعیت شهري کشور

  . کند شهري مورد انتظار استفاده می

هایی از جمله آزادسازي و تمرکززدایی بازارهاي مالی و  ها با به کارگیري سیاست کند که دولت هندرسن پیشنهاد می

اي و محلی از جمله  شهري، واگذاري امتیازات به نهادهاي منطقه هاي بین گذاري در زیرساخت صدور مجوزهاي مختلف، سرمایه

  .توانند از تمرکز بیش از حد در نخست شهرها جلوگیري نمایند استقالل مالی به آنها می
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اند که توسعه شهري هنگامی رخ  ي خود به بررسی و آزمون این فرض پرداخته در مقاله )2003( دیویس و هندرسن

براي . اند شهري شدن و تمرکز شهري را مورد بررسی قرار داده ي آنها دو مسئله .صادي اتفاق افتاده باشددهد که توسعه اقت می

نتایج . اند استفاده کرده IVو  OLS براي تخمین معادالت از روش هاي و تمرکز شهري از معیار نخست شهري ي بررسی درجه

متغیرهاي سیاستی و . شود ي توسعه، موجب شهري شدن می یجهدهند که تغیرات ساختاري در اقتصاد به عنوان نت نشان می

ي از متغیرهاي مؤثرتمرکز شهري به طور  .به طور مستقیم اثر بسیار کمی بر شهري شدن دارند )نوع حکومت( حکومتی

تأثیر ، ریزي شده است یا نه سیاسی و سیاستی چون فدرالیسم، دموکراتیک شدن و اینکه آیا کشور داراي اقتصاد برنامه

  .پذیرد می

هاي محلی، ایالتی و مرکزي آمریکا بر روي الگوي  دولت تأثیراي به بررسی  در مقاله) 2000(کناپ و همکاران 

هاي جدید طراحی شده براي جلوگیري و یا  شود که قبل از اعمال سیاست در این تحقیق فرض می. اند ي شهرها پرداخته توسعه

نتایج حاصل از . هاي جاري بر روي پراکندگی شهري در نظر گرفته شود رات سیاستکاهش پراکندگی شهري، الزم است اث

. ي شهري داشته باشد سزایی در الگوي توسعهب تأثیرتواند  هاي دولت مرکزي و محلی می دهد که سیاست ها نشان می بررسی

هاي  محلی و گسترش زیرساختهاي  مین مالی دولتأهاي مرتبط با بخش حمل و نقل، ت ها از قبیل سیاست برخی سیاست

هاي دولت نیست؛  هاي دولت، پراکندگی شهري تنها ناشی از سیاست زیاد سیاست تأثیررغم  علی. اند بیشتري داشته تأثیرجدید 

  .گذارد اي از پراکندگی در اطراف هر شهر بر جاي می بلکه نیروهاي اقتصادي قوي و دائمی حلقه

که به تحلیل اثرات اجتماعی و  )TrancEcon(هاي تحقیقی اقتصادي  پروژه با بررسی برخی) 2003( 3بانل و راکس

دستاورد این  ترین مهم. اند ي خود را ارائه کرده پردازد، مقاله گذاري در حمل و نقل می گذاري و سیاست اقتصادي سرمایه

گذاري و  فراهم کردن شواهد تجربی با در نظر گرفتن اثرات بلندمدت اجتماعی و اقتصادي سرمایه ،)TrancEcon(تحقیقات 

ي  هاي زیرساختی و توسعه کنندگان شهرها از وضعیت برنامه گذاري در بخش حمل و نقل به منظور آگاه ساختن اداره سیاست

فراهم کردن  ،مسائل بیان شده هدف نویسندگان مقالهبا توجه به . هاي مرتبط با حمل و نقل شهرهاي مورد نظر است سیاست

کننده و در  گیري اثرات کیفی عوامل تعیین شواهدي با توجه به اثرات بلندمدت بر سیستم و کاربرد حمل و نقل عمومی و اندازه

ورد بررسی در مورد دهد که اثرات م نتایج تحقیق نشان می. باشد ي موردي در اروپا می مطالعه 13ي اثرات بین  نهایت مقایسه

ي آنها در مورد تمام  اما همه. جویی در زمان بسیار کم است اثرات بر صرفه. شهرهاي مهم و مرکزي اغلب محدود شده است

اثرات بر محیط زیست ارتباط مستقیم با افزایش تعداد خودروهاي شخصی دارد؛ اما این اثرات . دار است شهرهاي مرکزي معنی

  .یابد کاهش اندك در اثرات منفی خودرو افزایش می )حتی بدون(ها با  جایی کل جابه. تندمعنی هس اغلب کم و بی

در حقیقت کار . اند اي به تحلیل شهري شدن و حمل و نقل شهري در هند پرداخته در مقاله) 2003( 4پادام و سینگ

به نظر نویسندگان شهرها نقشی حیاتی در افزایش رشد اقتصادي و پیشرفت . تحقیقی آنها طرحی براي یک سیاست است

در این زمینه اهمیت . عی و فیزیکی وابسته استهاي نهادي، اجتما ي پایدار شهرها به شدت به زیرساخت توسعه. کشور دارند

هاي حمل و نقل  اي از سیاست ضروري است، مجموعه هاي حمل و نقل بیشتر است و آنچه براي تسهیل این امر زیرساخت

اي است که نیاز به دقت فراوان دارد؛ چرا که حمل و نقل بستگی به  گذاري در حمل و نقل مسئله سیاست. شهري است

آنها سعی در برجسته کردن نیاز به یک سیستم حمل و نقل قوي و نیز  .مدت دارد قتصادي، اجتماعی واهداف بلندموضوعات ا

ي این مسئله است که  دهنده نشانحاصل تحقیقات آنها . گر در هند دارند هاي مناسب بدون وجود عوامل مداخله سیاست

ي  اند همپاي رشد جمعیت و نیز رشد وسائل نقلیه ند نتوانستهها و تسهیالت زیرساختی در ه سیستم حمل و نقل شهري، جاده

گذاري در این بخش است بلکه نیازمند یک  رسیدن به این مهم نه تنها نیازمند سرمایه. موتوري، رشد و گسترش داشته باشند

  .باشد مدیریت قوي می

                                                        
3 Bonnel and Raux 
4 Padam & Singh 
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طبق نظر نویسنده  .رداخته استپ تراکم اقتصاديو  ي حمل و نقلها زیرساخت ي رابطه به بررسی) 2008(پوگا 

موجب  ها زیرساختهمچنین این . شود میي برون مرزي بیشتر موجب افزایش نابرابري بین و در داخل مناطق ها زیرساخت

در سرریز، شکست هماهنگی و بی کفایتی  همراه با کهزیرساختی  هاي گذاري سرمایه .اي در اروپا نشده است همگرایی منطقه

در حمل و نقل و ارتباطات زمینه را  گذاري سرمایه .اغلب نمی تواند نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد برنامه ها باشد،

نویسنده معتقد . شود میها فراهم کرده و موجب افزایش کارایی و وابستگی شهري  براي افزایش نوآوري، مدیریت و تولید بنگاه

منافع و هم تواند براي منطقه  ي ضعیف هم می منطقه با شرایط و امکانات اولیهتراکم امکانات اقتصادي در یک است که 

ها  زیرا بنگاهدر یک مکان را حفظ کند  ها تواند تجمع فعالیت ي کم هیچ گاه نمی اي با امکانات اولیه منطقه .باشد مضرات داشته

  . آنجا هستندها و مشتریان در  در مکانی مجتمع باشند که اغلب بنگاه ،دهند ترجیح می

اما این مسئله آنها  .شود میي برون مرزي موجب ارتباط مناطق محروم با بازارهاي اصلی و دسترسی به مشتریان ها زیرساخت

رهاي هشدر ي حمل و نقل موجب افزایش مزیت ها زیرساخت .هاي مناطق پیشترفته رقابت کنند تا با بنگاه کند میرا واردار 

هاي حمل و نقل اثرات متفاوتی خواهند  انواع مختلف سیستم .شود مینها آهاي  ب کاهش هزینهجموخصوصاً که  .شود میبزرگ 

با افزایش هاي برون مرزي  سیستم درحالی که شود میموجب افزایش نخست شهري  Hubandspokeهاي  سیستم. داشت

  .شود میکاهش نخست شهري موجب سهولت در تجارت 

وي . و رشد شهري در افریقا پرداخته است حمل و نقلهاي  خود به بررسی هزینهي  در مقاله) 2011( 5استوریگارد

هاي  ي سال کشور آفریقایی که داراي یک شهر ساحلی اولیه بودند در فاصله 15شهر در  287ي خود را براي جمعیت  مطالعه

با تر حمل و نقل  هاي پایین هزینهاي با  فرض این مقاله اینست که چگونه شهرهاي حاشیه. ، انجام داده است1992 - 2008

  .شوند تر هستند، مقایسه می نهایی که از لحاظ سیستم حمل و نقل و ارتباطات ضعیفآشهرهایی که دورتر هستند و 

هاي  هاي حمل و نقل موجب افزایش مزیت دهد که افزایش ساالنه در هزینه هاي ذکر شده نشان می نتایج این تحقیق براي داده

به دلیل اینکه بیشتر  ،تر هستند اي با کیفیت شهرهایی که داراي ارتباطات جاده .شود میتر نسبت به دورتر  شهرهاي نزدیک

  .باشند اند، مجبور به پرداخت باالتري نیز می مورد استفاده

ي حمل و نقل بر ها زیرساختدولت در  گذاري سرمایهبه بررسی اثر ) 1387( موسوي جهرمی و عبادتی فر

هاي انجام شده در  در این مطالعه با توجه به پژوهش. اند بخش خصوصی و رشد اقتصادي در ایران پرداخته گذاري سرمایه

بخش خصوصی و از الگوي رشد سولو همراه با  گذاري سرمایهپذیر براي تابع  کشورهاي در حال توسعه، از مدل شتاب انعطاف

ي  هکنند ي حمل و نقل از عوامل تعیینها زیرساختدر  گذاري سرمایهمتغیر . تعدیالتی براي رشد اقتصادي استفاده شده است

 گذاري سرمایهدر مدل رشد دو متغیر . بخش خصوصی در نظر گرفته شده است گذاري سرمایهدر مدل ) ∗�(موجودي مطلوب 

خصوصی وارد  گذاري سرمایهار و هاي تولید در کنار نیروي ک ان یکی از نهادهوعن ها به دولت در بخش حمل و نقل و سایر بخش

از روش متغیر ابزاري و در مدل رشد از روش حداقل مربعات معمولی  گذاري سرمایهدر تخمین مدل . تابع تولید شده است

  .فاده شده استتاس

. دبخش خصوصی وجود دار گذاري سرمایهدر زیرساخت حمل و نقل و  گذاري سرمایهي قوي بین  دهد که رابطه نتایج نشان می

در این زیرساخت اثر مثبت  گذاري سرمایهدر حمل و نقل،  گذاري سرمایههمچنین با توجه به کشش مثبت به دست آمده براي 

  .و معناداري بر رشد اقتصادي دارد

ي توزیع فضایی جمعیت در نظام شهري  ي خود به بررسی نحوه در مقاله) 1388(فرهودي، زنگنه شهرکی و موچشی 

بدین . اند پرداخته براي به تعادل رساندن تغییرات نظام شهري 1335- 1385هاي  هاي اعمال شده در سال سیاست تأثیرایران و 

  . هاي نخست شهري، تمرکز و تعادل استفاده شده است منظور از شاخص

                                                        
5 Storeygard 
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تا  1335ز است که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهري کشور ا نتایج حاصل حاکی از آن

تري در حرکت  تر و متعادل به سمت توزیع متناسب ،تاکنون به رغم وجود سطحی از نابرابري 1355افزایش یافته اما از  1355

  .بوده است

  روش تحقیق

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

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

تأثیر ابزارهاي سیاستی  ي مطالعههاي علّی به  کید بر روشأو سپس با ت .شود ایران توصیف می يشهرنشینی و سیستم شهر

) گیري نخست شهري است ن تحقیق مالك اندازهدر ای(، بر شکل شهري شدن )گذاري در بخش حمل و نقل سرمایه( دولت

   .شود کشور پرداخته می

) 1988و  1974(هاي هندرسن  ي شهري، تئوري هاي مدرن ارائه شده در ارتباط با توسعه تئوري ترین مهماز 

ه و هدف با توجه به مطالب عنوان شددر این تحقیق  .شده است  که در طول زمان توسط خود وي و سایرین تکمیل ؛باشد می

دولت در بخش حمل  گذاري سرمایه( باشد سیاستی دولت که مورد نظر در این تحقیق می قیق ابتدا در مدل هندرسن متغیرتح

به بر نخست شهري  )دولت در بخش حمل و نقل گذاري سرمایه( هاي مالی دولت سیاست تأثیربه بررسی و  شدهوارد  )و نقل

پرداخته ) OLS(روش حداقل مربعات معمولی  و 1347-1388هاي سري زمانی  دادهبا استفاده از و برآورد مدل   آزمون فرضیه

  . شده است

بر طبق فروض اصلی روش . شود روش حداقل مربعات معمولی به کال فردریک گوس، ریاضیدان نامی آلمان، نسبت داده می

هاي تحلیل رگرسیون را به  ترین روش ترین و قويحداقل مربعات چند خاصیت بسیار جالب آماري دارد که یکی از مشهور

 (بودن  آهاي حداقل مربعات معمولی عبارتند از خطی بودن، نااریب بودن و کار خصوصیات تخمین زننده. وجود آورده است

  ).1385 6گجراتی

  :باشد مدل مورد استفاده به صورت زیر می

 )1(  �������� = �� + �������� + ��(������)� + �������� + �����(���) + �                           

  که در آن

  لگاریتم درآمد سرانه ������ =

  لگاریتم توان دوم لگاریتم درآمد سرانه �(������) =

 lscale =لگاریتم مقیاس ملی  

  گذاري دولت در بخش حمل و نقل سرمایه لگاریتم= (���)���

هاي دولت بر نخست شهري به مدل  سیاست تأثیربراي بررسی  حمل و نقلگذاري دولت در بخش  متغیر سرمایه

خود را  تأثیرخیر أگذاري دولت در بخش حمل و نقل از جمله متغیرهایی است که با ت با توجه به اینکه سرمایه. اضافه شده است

 .ه وقفه در مدل لحاظ شده استدهد، لذا این متغیر با یک دور بر نخست شهري نشان می

مانایی متغیرها، ابتدا نتایج آزمون مانایی متغیرها در مدل  بحثقبل از ارائه نتایج حاصل از برآورد مدل، با توجه به 

  .شود ارائه می

  

  

                                                        
6 Gujarati 
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  نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد براي متغیرهاي مدل - 1جدول

 متغیر با یک تفاضل متغیر در سطح

 سطح معنی داري آماره آزمون %سطح معنی داري  آزمونآماره  متغیر

lgdper 92/1- معنی دار نیست -98/1 معنی دار نیست 

(lgdper)� 094/2 - معنی دار نیست -33/2 معنی دار نیست 

ltr(���) 73/1  معنی دار نیست -95/1 معنی دار نیست 

lprimacy 74/2 10% _ _ 

lscale 55/9-  1% _ _ 

  ) محاسبات تحقیق :منبع(           .

دهد که بعضی از متغیرهاي به کاربرده شده در مدل در سطح، مانا نبوده و با یک تفاضل مانا  جدول نشان می

ممکن است یک سري زمانی نامانا را بر روي یک سري زمانی  ،کنیم دراین شرایط هنگامی که رگرسیون را برآورد می .شوند می

باشند و رگرسیون  هاي آزمون معتبري نمی روش Fو  tهاي  چنین مواردي دیگر آماره در. ناماناي دیگر رگرس کرده باشیم

بنابراین براي  .ي خطا، رگرسیون دیگر ساختگی نخواهد بود انباشتگی در صورت مانا بودن جمله مطابق هم. ساختگی است

تخمبن مدل سري زمانی براي کل نتایج حاصل از ) 2(جدول . ي خطا به تخمین مدل پرداخته شده است ي جمله محاسبه

 .ي خطاي رگرسیون پرداخته شده است سپس به آزمون هم انباشتگی جمله. دهد کشور را نشان می

باشد و  شود که سري پسماند مانا می گیري می ي محاسبه شده و مقدار بحرانی در جدول نتیجه ي آماره با مقایسه

متغیرهاي نامانا روندزدایی شده و رگرسیون ساختگی نخواهد بود و هیچگونه در این حالت . نتایج از دقت کافی برخوردار است

  .رود اطالعات بلند مدتی از دست نمی

  نتایج حاصل از تخمین مدل سري زمانی -2جدول                                     

 متغیر ضریب tآماره 

0.74  1.8  ������ 

0.70  0.163  (������)� 

1.43-  0.149 -  lscale 

2.92-  0.066-  ���(���) 

0.79  5.33  cons 

Prob>F=0.000 F 4( , 38/160)=33  R�= ٩۵/٠  
���= ٩۴/٠  

  محاسبات تحقیق: منبع                                           

  ي پسماند مدل ي حاصل از آزمون ریشه واحد براي جمله نتیجه -3جدول

 نام متغیر نام آزمون آماره ي آزمون سطح معنی داري

5%  387/3 - ADF Res 

1% 07/3- PP 

  محاسبات تحقیق: منبع                                         

  :ضرایب متغیرهاي مورد بررسی پس از تخمین مدل به صورت زیر است

                  �������� = 5.33 + 1.8������ + 0.163 (������)� − 0.149������ − 0.066���(���)  
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با توجه به اینکه میزان تغییرات نخست شهري بسیار اندك و به صورت درصدي است، انتخاب مدل لگاریتمی براي 

کشش نخست شهري نسبت به متغیرهاي موجود در مدل را نشان  ،ضرایب متغیرها. تر است تحلیل نتایج بسیار مناسب

  .دهد می

دار نشدن  رغم مطابق بودن ضرایب با تئوري هندرسن، به دلیل معنی علی )2(ارائه شده در جدول با توجه به نتایج 

معکوس بین درآمد  Uي  ي هندرسن مبنی بر وجود رابطه ضرایب لگاریتم درآمد سرانه و توان دوم لگاریتم درآمد سرانه، فرضیه

  .شود سرانه و نخست شهري رد می

منفی و  تأثیر -066/0هاي مالی دولت، با ضریب  گذاري دولت در بخش حمل و نقل به عنوان یکی از سیاست سرمایه

گذاري دولت در این بخش، سطح نخست  این بدین معنی است که با افزایش سرمایه. داري بر نخست شهري داشته است معنی

ي حمل و نقل پیشرفته و گسترده در سراسر کشور  د شبکهمطابق مطالب ذکر شده در باال وجو. شهري کاهش یافته است

  .شود جایی و در نتیجه کاهش تمرکز شهري می هاي حمل و نقل و جابه موجب افزایش دسترسی و کاهش هزینه

داري بر سطح نخست شهري  منفی و معنی تأثیر -149/0با ضریب ) جمعیت شهري کل کشور(متغیر مقیاس ملی 

این مطلب . درصد از تغییرات سطح نخست شهري را توضیح دهند 94ستفاده در این مدل توانسته اند متغیرهاي مورد ا. دارد

  .درصد مشخص شده است 94با توجه به ضریب تعیین 

  بندي  جمعو نتیجه گیري 

شود، باعث سهولت  گذاري در این بخش حاصل می ي حمل و نقل کشور که به موجب افزایش سرمایه گسترش شبکه

توانند پس از اتمام کار  روند می افرادي که براي کار و یا استفاده از امکانات بیشتر به نخست شهر می(افراد شده در تردد 

مند شوند؛ لذا از  و افراد بدون الزام سکونت در نخست شهر از امکانات آن بهره) ي خود به محل زندگی خود بازگردند روزانه

  .کند وگیري میي افراد به نخست شهر جل رویه مهاجرت بی

یافته در  اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسري و توسعه. هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهري کمتر است

تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر 

  .شود می

گذاري دولت در بخش حمل و نقل با استفاده از  سرمایه تأثیررگرسیونی جهت تحلیل   در این تحقیق به برآورد مدل

هاي دولت در این بخش موجب  گذاري دهد که سرمایه نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می. هاي کل کشور پرداخته شد داده

  .گذاري آن استتأثیري  دهنده نشاندار این متغیر  یضریب منفی و معن. کاهش سطح نخست شهري کشور شده است

گذاري دولت در بخش حمل و نقل از ابزارهاي  سرمایه(ي تحقیق  فرضیهبنابراین با توجه به نتایج و مطالب بیان شده 

در این  مؤثریعنی مخارج دولت در بخش حمل و نقل از عوامل . شود پذیرفته می) بر سطح نخست شهري ایران است مؤثر

  .شود میبخش است که موجب کاهش تمرکز شهري در ایران 

  پیشنهادات

طبق نتایج به دست آمده (ي سوخت  ها در بخش حمل و نقل با استفاده از کاهش یارانه گذاري گسترش سرمایه

ي اقتصادي کشور دارد، موجب  تواند عالوه بر آثار مثبتی که براي رشد و توسعه می ،)شود موجب کاهش نخست شهري می

کاري براي کاهش  در این بخش به عنوان راه گذاري سرمایهبنابراین افزایش  .ي آن شود هدایت تمرکز شهري به سمت بهینه

  .شود میتمرکز شهري و نیز حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادي پیشنهاد 

موجب افزایش ) PPP(ي حمل و نقل با بخش دولتیها زیرساختدر  گذاري سرمایهبخش خصوصی در مشارکت 

؛ بنابراین به عنوان روشی براي تامین شود میي حمل و نقل ها زیرساختي  و سهولت و سرعت در توسعه گذاري سرمایهمنابع 

  . شود میپیشنهاد  گذاري سرمایهمنابع 
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 خصوصی چنانچه بخش به اقتصادي هاي بنگاه واگذاري و اساسی قانون 44 اصل سازي پیاده قبیل از هایی برنامه ارائه

 بررسی پیامد که چند هر .باشد داشته همراه به مثبتی نتایج تواند می گردد، همراه مناسب هاي زیرساخت آوردن فراهم با

 یابد، کشور گرایش پیرامونی مناطق به گذاري سرمایه سوي و سمت اگر اما نیست، پذیر امکان حاضر زمان در کنونی هاي سیاست

 نیز کشور سطح در زدایی تمرکز روند که داشت انتظار توان می و آید می فراهم عمومی درآمد و رفاه سطح افزایش موجبات

  .بگیرد بیشتري شتاب

  منابع
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ي  ي شهرها در سیستم شهري ایران، فصلنامه تحلیل توزیع اندازه .)1385( .و فرهمند، ش .عسگري، ع .ناکبري،  -
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 0.انتشارات سمت، تهران. )ها تئوري و مدل(اي  اقتصاد منطقه). 1380. (صباغ کرمانی، م -

  .ي دکتري، دانشگاه اصفهان نامه پایان .)تعامل شهر و اقتصاد(ي شهري در ایران  تحلیل فضایی توسعه .)1386( .فرهمند، ش -
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Abstract 

Urban development is affected by such factors as technology progress, income and 

government performance that has tow aspects: 1) urbanization and 2) urban concentration. Urban 

concentration indicates that how much urban resource concentrated in one or a few cities. Urban 

primacy is one of the indexes for measuring urban concentration which is the ratio of the biggest 

city’s population to total urban population in an urban system. Transportation infrastructure has a 

considerable effect on urban primacy. Preparing urban transportation is one of the government’s 

responsibilities; therefore government’s policies in this regard have effects on development’s pattern. 

In this paper we survey the effect of government investment in transportation on Iran urban 

primacy using OLS regression in the period of 1973-2009. 

The results show that investment on transportation has a negative and significant effect on 

urban primacy. Increase in investment leads to decrease in urban primacy. 

Keywords: urban concentration, urban primacy, government’s investment in transportation, 

government expenditure  


