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:تعریف شهرسازي  

آباد کردن و آماده ساختن زمینهاي بزرگ،با خیابان کشی،آوردن آب و برق،درختکاري،قطعه :از دیدگاه مردم عادي

محلهبندي براي خانه سازي و ساختن بناي مورد نیاز یک   

.بررسی ، شناخت و طرح ریزي مربوط به عمران و توسعه شهر را دربر میگیرد:از دیدگاه فنی و علمی گونه  

تا زمانیکه به مرحله طرح ریزي نیاز پیدا نکنیم احتیاج به آموختن علوم و فنون مختلف نیست،تنها زمانیکه طرحی 

یدا می پدر یکی از دانشهاي مورد نیاز هستند احتیاج براي توسعه شهري ارائه دهیم به گروهی که اعضاي آن متخصص 

.کنیم  

:بحث تشکیل شده استماین کتاب از پنج   

مبحث جمعیت)1  

مبحث جغرافیا)2  

مبحث اقتصاد)3  

مبحث مسکن)4  

مبحث ضوابط و مقررات)5  

:هدف  

ن کتاب یا.ی رودادي است که در برنامه ریزي شهري بکار مصي متداول اقتبررسی مجموعه اي از روش ها و مدل ها

:شامل مباحث زیر است  

مفاهیم کلی برنامه ریزي شهري)1  
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مدلهاي مناسب براي شهرهاي کشورهاي در حال توسعه)2  

  هاي متداول در شناخت حوزه نفوذ و منطقه بندي اقتصاد شهرشآشنایی مختصر با رو)3

هاي تحلیلی و سیاسی بررسی شناخت اقتصاد شهر شرو)4  

 

  :ریزي شهري نامهمطالعات اقتصادي بر

که این توسعه شامل شکل  یافتن رشد شهر درآینده و هدایت آن به سوي توسعه بهینه است:تعریف برنامه ریزي شهري

.گیري و گسترش فیزیکی و نیز تحول و دگرگونی اجتماعی و اقتصادي شهراست  

:ناختابتدا باید دانست هر واحد جمعیتی چگونه شکل میگیرد و عوامل موثر بر آن را ش  

در کنار رودخانه ها،دریا و زمین هاي بارورو هر جا که امکان .مهمترین عامل ظهور و توسعه جمعیت عامل اقتصاد است

.تولید و اشتغال فراهم شودجمعیت رشد می یابد،و بازار مصرف براي جذب فعالیت هاي تولیدي بیشتر می شود  

و تاسیسات شهري  حمل و نقل,،مطالعات جمعیتیخش اقتصاددر طرح ها و برنامه ریزي هاي توسعه شهري عالوه بر ب

و طراحی کالبدي وجود دارندو چون شهر واحدي پویا و تجزیه ناپذیر است هریک از این بخش ها باید به صورت مرتبط 

.با هم و با در نظر گرفتن اثرات متقابلشان مورد بررسی قرارگیرند  

اجتماعی  برشکل گیري آتی شهر احتیاج به طراحی روشهاي _براي تعیین چگونگی اثرگذاري تحوالت اقتصادي

.تحلیلی و محاسباتی و با ساخت مدلهاي اقتصاد شهري میباشیم  

متغیرها و پارامترهاي سیاسی در این مدلها بسیار متعددندو روابط بینشان پیچیده است و درجه همبستگی باالیی 

.ي درحال توسعه مشکلتر از کشورهاي پیشرفته صنعتی استطراحی مدل براي برنامه ریزي شهري در کشورها.دارند  

:پدیده شهر در کشورهاي درحال توسعه  

کشش درآمد کاالهاي اولیه مانند غذا .الگوي مصرفی در جوامع شهري تعیین کننده شتاب و میزان رشد شهرهاست

هاي صنعتی و خدماتی که در در حالی که کشش در آمدي کاال.بسیار پایین است و با افزایش درآمد کاهش می یابد
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تغییرات در شیوه تولید کشاورزي موجب رها .درآمد افزوده می شودشهر ها تولید میشوند باالست و همزمان با افزایش 

بدین ترتیب با رشد و توسعه اقتصادي .شدن بخشی از نیروي کار کشاورزي و سرریز شدن جمعیت به شهر ها میگردد

.می شوندشهر ها پرجمعیت تر و بزرگتر   

:شهرهاي در حال توسعه همگن و همسنگ نیستند و به سه دسته زیر تقسیم می شوند  

  شهرهاي پیش از صنعتی شدن)1

شهر هاي صنعتی شده)2  

شهرهاي فراصنعتی)3  

تحلیل اقتصاد شهرهاي کشورهاي در حال توسعه مشکلتر از شهرهاي کشورهاي توسعه یافته است و می توان گفت 

با توجه به تفاوتهایی  .رشد تکنولوژي،جمعیت و درآمد،در کشورهاي درحال توسعه در تعادل نیستندبطور کلی توسعه 

تی دوین برنامه ریزي هاي شهري مشکالدر ت که بین شهر هاي درحال توسعه و شهر هاي توسعه یافته وجود دارد

ه،در شهرهاي مناطق درحال توسعه کاربرد مدلهاي طراحی شده در کشورهاي توسعه یافت زیر یلدالبه  .ایجاد میشود

:مورد تردید قرار میگیرد نجها  

:رشد سریع جمعیت در کشورهاي در حال توسعه منجر به ایجاد بازار دوگانه می شود:رشد سریع جمعیت)1  

بازار رسمی و متشکل از نیروي کار --  

ی دهند و همبن امر استفاده از حدود ده درصد از مشاغل شهر را بازار غیر متشکل تشکیل م:بازار غیر متشکل --

.مدلهاي شهري توسعه یافته را مشکل می کند  

 استفاده از دوچرخه،.در شهر هاي در حال توسعه گونه هاي متعدد حمل و نقل وجود دارد:حمل و نقلغالب  گونه)2

تفاده از مدل اسو هرچقدر تعداد گونه هاي حمل و نقل کمتر باشد .موتورسیکلت و اتوبوس و تاکسی و اتومبیل شخصی

.ساده تر است اه  

نسبت عوامل تولید)3  

.حق انتخابی بر مسکن خود در شهر ندارند"خانواده هاي کم درآمد عمال:انتخاب مکان سکونتی)4  
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در شهر هاي در حال توسعه نقش دولت بیشتر است اما دولت نمیتواند قدرت اجرایی الزم براي توسعه :نقش دولت)5

.شهري را داشته باشد  

نچه مسلم است،ساخت شهر ها و عملکرد آنها در کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته متفاوت است و این تفاوت تا آ

بدان اندازه است که می تواند کاربرد مدلها و روشهاي تحلیل اقتصادي را که بیشتر شان در کشورهاي غربی تدوین  و 

.ی اعتبار استتجربه شده اند درکشورهاي در حال توسعه مشکل و گاه ب  

:مدل هاي اقتصاد شهري  

یتمدل هاي سیاس)2                                    مدلهاي تحلیلی)1  

 

:مدلهاي تحلیلی  

مدلهاي تحلیلی بیشتر بر یافتن چگونگی روابط اقتصادي در شهر و نحوه اثر گذاري این روابط بر شکل کالبدي شهر 

پهنه شهر تنها دي شهر،ساخت اشتغال و چگونگی استقرار انسانها و فعالیت ها در در این مدلها توان اقتصا.نظارت دارند

.براي توضیح رفتارهاي اقتصادي مردم بررسی میشود  

این مدل ها چگونگی رشد و توسعه شهر را در گذشته تحلیل کرده و با پیش بینی چگونگی رشد شهر در آینده در 

:این مدل ها رامیتوان  به دوگروه عمده تقسیم کرد.روندبرنامه ریزي شهري به طور عملی به کار می   

،مانند روش برآورد تولید و درآمد شهر مدلهایی که رشد شهر را با استفاده از اقتصاد کالن اندازه گیري می کنند)1  

.د می سنجند مانند مدل هاي اقتصادي کالسیکرمدلهایی که رشد شهر را بر پایه نظریه هاي اقتصاد خ)2  

:یتسیاس مدلهاي  

ی باهدف تنظیم،تصحیح یا تعدیل روابط اقتصادي در شهر و سنجش اثرات متقابل این روابط بر شکل تمدلهاي سیاس

این مدل ها محاسبات ریاضی پیچیده اي داشته و گاه به علت حجم زیاد نیاز به .گیري کالبدي شهر طراحی شده اند

:تقسیم می شونداین مدلها به دو دسته .استفاده از کامپیوتر دارند  
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.مدلهایی که برپایه شناخت فیزیک اجتماعی بنا شده اندواز قوانین ترمودینامیک حاکم بر ذرات بهره گیري میکند)1  

.مدلهاي رفتاري که بر پایه نتایج مدلهاي تحلیلی و شناخت رفتار اقتصادي خانواده بنا شده)2  

در مناطق مختلف شهر به کاربري هاي سکونتی و اشتغال  نتیجه نهایی بیشتر مدلهاي اجتماعی،تخصیص مکانهاي واقع

در برنامه ریزي هاي شهري کشورهاي درحال  است و چون پاسخی براي اینکه چرا شهر بدین صورت رشد کرده ندارد

.توسعه کاربرد چندانی ندارد  

رفتاري اخت روابط زیرا ساخت آن بر اساس شن.مدل هاي رفتاري داراي فهم ساده تري نسبت به مدلهاي دیگر است

 استوار است

.بدلیل حجم زیاد و سختی محاسبات و نیاز به داده هاي آماري فراوان موفق نبوده اند سیاستیو بطور کلی مدلهاي   

 

:ضوابط ارزیابی مدل  

 سوالی که مطرح می شود آن است که کدامیک از روشها و مدلها براي شهرهاي کشورهاي درحال توسعه مناسبند؟

 

:مدلهاي تحلیلیارزیابی ضوابط )1  

چون مدلهاي تحلیلی انتزاعی اند و با واقعیت تفاوت اساسی دارند نه باید خیلی کلی و ساده انگارانه : ساخت مدل --- 

.باشند و نه آنچنان پیچیده و جزئی که در شرایط کمبود آمار نتوان از آنها استفاده کرد  

دمتناسب با واقعیت باشن: انطباق با واقعیت  ---   

.نتایج بایستی پدیده هاي مورد نظر در شهر را تشریح کنند: محصول نهایی مدل ---  

.باید آنچه که هست از آنچه که باید باشد به طور دقیق جدا گردد: نتایج اثباتی و هنجاري---  

:یتضوابط ارزیابی مدلهاي سیاس)2  

.ار استچون این مدلها بسیار بزرگ و پیچیده هستند ارزیابی آنها بسیار دشو  
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.هدف باید به طور روشن و دقیق و قابل ارزیابی بیان شود:هدف)1  

از آنجایی که در کشورهاي درحال توسعه با رشد سریع شهرها روبرو هستیم باید آمارمان به روز : نیاز هاي آماري)2

.باشد  

د و در متغیر هاي برونزا در یک مدل بایستی متغیر هاي برونزا و درونزا بخوبی از یکدیگر تفکیک شون: داده ها)3

.شود کیکمتغیر کنترل باید از مابقی تف  

سادگی،قابلیت انعطاف،قابلیت کاربرددر سیاست .یک مدل بستگی تام به ساخت مدل دارد مطلوبیت:ساخت مدل)4

.گذاري و انطباق با واقعیت از ویژگی هاي یک مدل مناسب است  

همچنین آزمون حساسیت نتایج نسبت . قابل ارزیابی ارائه شودنتیجه مدل به طور روشن و : ه ها و محصولدستا)5

.به تغیرات در سیاستها را در بر داشته باشد  

: هزینه کاربرد مدل)6  

هزینه زمان صرف شده براي تهیه و کاربرد مدل --  

هزینه آموزش استفاده از مدل --  

هزینه کاربرد کامپیوتر --  

.چون نیروي کارآمد در کشور هاي درحال توسعه کم است. ستباال" که معموال: هزینه نیروي انسانی --  

 

شناخت منطقه و حوزه نفوذ: فصل دوم                                            

رکجا ترسیم میشود؟ه شهر از نظر برنامه ریزي شهري دمی خواهیم بدانیم محدود  

:دو دیدگاه در مفهوم منطقه وجو ددارد: مفهوم منطقه  

دیدگاه عینی  ---ذهنیدیدگاه   
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منطقه توسط یک .ي رسیدن به هدفی خاص می دانددیدگاه تعیین منطقه وسیله اي برادر این  :دیدگاه ذهنی

تنها منطقه طبیعی .مدل یا روش محاسبه و از طریق تقسیم بندي یک  محدوده جغرافیایی وسیعتر تعیین می شود

.پایه ویژگیهاي کاربردي است جهان است و سایر تقسیم بندي ها قراردادي و بر،   

منطقه محدوده واقعی و یک وجود حقیقی و پویاست که میتوان آن را به برپایه این دیدگاه  :دیدگاه عینی

.از دیدگاه این مناطق، منطقه طبیعی نامیده شده اند.معناي محدوده جغرافیایی همگن شناسایی کرد  

سل به عواملی چند خشکیهاي زمین را به مناطق طبیعی آقاي هربرتسون که جغرافیدان مشهوري هستند با تو

:تقسیم کرده اند  

ویژگی هاي زمین)1  

آب و هوا)2  

پوشش گیاهی)3  

جمعیت و تراکم آن)4  

:جغرافیدان دیگري به نام آقاي آنستد مسئله را به روش دیگري مطرح کرده است  

یین کرد و سپس با بررسی ویژگی هاي مناطق ي را با هدف تعیین مناطق نفوذ آنها تعدر این روش او ابتدا مراکز

نفوذ مرکز  با ویژگیهاي مرکز را داشتند حوزه  پیرامونی هر مرکز،همه مکانهایی را که مشخصات همگن و مشابه

.مورد بررسی به شمار آورد  

کشورها در حقیقت این .بسیاري از صاحب نظران شرقی بر این باورند که مناطق اقتصادي به طور عینی وجود دارند

با این همه در حال حاضر دیدگاه ذهنی .برنامه ریزي منطقه اي، دیدگاه عینی را براي تعیین مناطق برگزیده اند

را با معیارهاي مختلفی دیدگاه منطقه یک وسیله بیان و تشریح است و می توان آن  این در. دیدگاه مسلط است

:تعیین کرد  
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:يدمنطقه قراردادي یا کاربر  

ردوره نخست، محدوده اي قراردادي تلقی می شد د.ن منطقه در دو دوره متفاوت تکامل یافته استروشهاي تعیی

در دوره دوم منطقه به محدوده .رز آن بر اساس یکنواختی و همگنی اجزاي متشکله آن تعیین می شدمکه حد و 

.ن گردیدکاربري مبدل شد و مبناي تعیین آن همبستگی متقابل وروابط دوسویه اجزاي متشکله آ  

نواخت ویا همگن به یکبدین ترتیب منطقه قرادادي محدوده اي جغرافیایی است که بر اساس سنجه هاي منتخب،

شمار آیدو در روشهاي اولیه معیارهاي تعیین آن ماهیتی فیزیکی داشتند؛مانندعوارض زمین، آب و هوا و یا رویش 

رآن نوعی دي محدوده اي جغرافیایی است که دکاربر منطقه.گیاهان و بعد ها معیارهاي اقتصادي نیزافزوده شد

، اغلب شامل واحدهاي جمعیتی يیک منطقه کاربرد.وحدت کاربردي و همبستگی بین اجزا احساس می شود

در و ارتباطات عملکردي بین آنها . راف آن  استطغیرهمگن ماننند مرکز شهر ،شهر هاي کوچک و روستاهاي ا

  .اجتماعی ارزیابی می شود_استفاده ازسنجه هاي اقتصادي چارچوب جریانهاي اقتصادي وبا

:منطقه برنامه اي  

محدوده اي است که در آن وحدت یا همبستگی در تصمیم گیري هاي اقتصادي مشاهده می شود و به طور کلی  

:از ویژگی هاي زیر برخوردار است  

.مقیاس وسیع انجام داد وسعت آن در حدي باشدکه بتوان در محدوده آن سرمایه گذاریهایی در)1  

.نیروي انسانی مورد نیاز فعالیتهاي  اقتصادي منطقه در محدوده آن قابل تامین باشد)2  

.همگنی داشته باشند "ساخت اقتصادي نسبتا)3  

.دست کم یک مرکز رشد داشته باشند)۴  

.ه باشندداراي وحدت رویه در حل مشکالت اقتصادي بوده و نوعی همگنی در اجراي تصمیمات داشت)5  

.پس منطقه برنامه اي را نوع مناسب منطقه بندي در طرح هاي توسعه شهري میتوان دانست  

:شناخت منطقه و تعیین محدوده آن  
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.ي متفاوت استروشهاي تعیین محدوده قراردادي با روشهاي تعیین محدوده کاربرد  

:براي تعیین محدوده قراردادي روشهاي مختلفی وجود دارد  

یل عوامل       روش هاي تحل)1  

وزنی –روش شاخص عددي )2  

اگرچه روش تحلیل عوامل پیشرفته تر و مناسبتر از روش شاخص عددي است اما به دلیل گستردگی آمار مورد 

.نیاز و پیچیدگی محاسبات بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرد  

:وزنی -روش شاخص عددي  

از نظر مساحت تقسیم شده و در هربخش شاخص هایی از در این روش محدوده مورد نظر به بخشهاي مشابهی  

 فعالیتها و ساخت اقتصادي مثل نرخ بیکاري و متوسط درآمد سرانه مشخص میگردد و با دادن وزن به هریک از

.عوامل فوق جایگاه هر بخش روشن می شود  

باطات و همبستگیهاي  به معناي گروه بندي واحدهاي محلی  برخوردار از ارت: تعیین محدوده مناطق کاربري

:متقابل است که دو روش اصلی براي تعیین این مناطق به کار می رود  

:روش تحلیل جریانها)1  

بین یک مرکز  این روش بر پایه مشاهده فعالیت هاي واقعی مردم مبتنی است و درجهت و شدت جریانهاي موجود

با دور شدن از یک مرکز از شدتش جریان ؛ تتعیین کننده حدود وثغور منطقه کاربردي اس جمعیتی پیرامون آن

بنابر این محدوده یا مرز حوزه نفوذ یک مرکز .کاسته و با نزدیک شدن به مرکز دیگز بر شدتش افزوده می شود

.جمعیتی جایی است که شدت جریان به حداقل خود میرسد  

عی می باشند مانند ترافیک یا رفت و جریانها از انواع مختلف اند ولی اغلب دربرگیرنده فعالیت هاي اقتصادي متنو

وزانه محصلین خدماتی مانند جریان ر –و در عین حال ممکن است ماهیتی اجتماعی.آمد روزانه به محل کار

بررسی خطوط به طور مثال  .و یا ارتباطی داشته باشد) مانند جریان هزینه هاي دولت(بیماران و یا سیاسی
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وبا استفاده از برنامه و . رش می تواند به تعیین حوزه نفوذ شهر یاري رسانداتوبوسرانی بین یک مرکز شهري و اقما

فراوانی رفت و آمد اتوبوس از یک مرکز به نقاط اطراف می توان نمودار جریانهاي رفت وآمد را در منطقه ترسیم 

.کرد و بر اساس آن حوزه نفوذ کاربردي مراکز شهر را برآورد نمود  

:روش تحلیل گرانشی)2  

به عبارت . روش بر پایه آینده نگري و تحلیل نظري از آنچه مردم بالقوه ممکن است انجام دهند استوار است  این

دیگر بر پایه تئوري جاذبه فرضی بین مراکز مختلف طراحی شده است و بر جریانهاي بالقوه بین دو مرکز تاکید 

عیتی  داراي نسبتی مستقیم با توده این مراکز در این روش فرض براین است که تاثیرات متقابل دو مرکز جم.دارد

که براي نشان دادن شاخص توده هر مرکز می توان از ارقام مربوط به حجم . و نسبت معکوس با فاصله بین آنهاست

کیلومتر، زمان سفر   فاصله به، اشتغال، درآمد و مصرف یاري گرفت و براي نشان دادن فاصله بین مراکز ازجمعیت 

:بیان کلی مدل ریاضی این روش چنین است.حمل و نقل استفاده کردو یا هزینه   

:که در آن                                                                                                    

 Tij=قدرت جاذبه بین شهر                             

i,j توده دو مرکز   =Pi,Pj 

i,j فاصله بین   =dij 

عدد ثابت  =k 

:بدین گونه نشان داده میشود  j   که در اثر توده مرکزi توان جمعیتی مرکز 

                                                                     j از مرکز   i توان جاذبه مرکز=iVj 

n)  حاصل شده باشد در این صورت کل توان  (تعدادي از واحدهاي جمعیتی پیرامونی توسط  iحال اگر مرکز 

 جذب 
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رمنطقه مورد بررسی می توان محدوده نفوذ و توان نسبی محاسبه توان جذب مراکز جمعیتی د بدین ترتیب با

.جذب مراکز را بر روي نقشه و به صورت خطوط منحنی میزان ترسیم و حوزه نفوذ هر مرکز را تعیین کرد  

:ه نفوذ دو نکته را باید در نظر داشتدر تعیین حوز  

.محدوده باید به گونه اي باشد که دسترسی به آمار مورد نیاز ممکن باشد)1  

.در چنین محدوده اي اجراي برنامه هاي توسعه میسر باشد، یعنی از ضمانت اجرایی الزم برخوردار باشد)2  

 

هاي بررسی ساخت اقتصاد شهريروش:فصل سوم                                              

 

:همانگونه که عنوان شد مدلهاي اقتصاد شهري دودسته اند  

یتمدلهاي سیاس)2مدلهاي تحلیلی                             )1  

:مدلهاي تحلیلی  

اشتغال، سطح در آمد، تقاضا براي مسکن، . مدلهاي تحلیلی چگونگی روابط اقتصادي شهر را بررسی می کنند

شناخت این شاخصها، برآورد سطح .و در نهایت توان اقتصادي شهر بر شکل کالبدي شهر اثر مستقیم دارندمالکیت 

.آنها و پیش بینی دگرگونیهایشان در طی زمان ،هدف روشهاي تحلیلی اقتصاد شهر است  

:روشهاي تحلیلی در شناخت اقتصادي را می توان به دو دسته تقسیم کرد  

.با استفاده از مدلهاي اقتصاد کالن اندازه گیري می کنندروشهایی که رشد شهر را )1  

.روشهایی که رشد شهر را بر پایه نظریه هاي اقتصاد خود می سنجند)2  

 *** :مدلهاي بر پایه اقتصاد کالن
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متداولترین روشهاي تحلیلی بر پایه اقتصاد کالن که تاکنون براي شناخت ساخت کلی اقتصاد اقتصاد شهر طراحی 

:عبارتند ازشده اند   

روش برآورد تولید و درآمد شهر) الف  

روش تحلیلی پایه اقتصادي) ب  

  مدلهاي داده ها و ستاده ها ) ج

مدلهاي اقتصاد سنجی) د  

روش تحلیل ساخت و اشتغال) ه  

 

:روش برآورد تولید و درآمد شهر)الف   * 

با برآورد این . شهر برآورد می گردد در این روش براي شناخت اقتصادي شهر میزان تولید یا درآمد و یا هزینه

:مقادیر به اطالعات زیردست پیدا می کنیم  

شناخت بنیه اقتصادي شهر)1  

تعیین جایگاه و نقش شهر درمنطقه )2  

 3)پیش بینی اشتغال در بخشهاي اقتصاد شهر  

 4)تعیین پایه اقتصادي

:ه اقتصاد کالن در سطح ملی استشکل کلی مدل برآورد تولید و درآمد در شهر شبیه مدلهاي بسیار ساد  

Y= C+I+G+( X-M)               C=by     M=my      I=ry       

:در این معادالت   

 y = درآمد کل     

 C= مصرف بخش خصوصی 

 I=سرمایه گذاري بخش خصوصی
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 M=واردات   

 X=صادرات   

 G=سرمایه گذاري و مصرف بخش دولتی

نزله جامعه اي با اقتصاد باز است و همچون اقتصاد ملی از فعالیتهاي صادراتی و در این دسته از معادالت شهر به م

:اهم مشکالت در به کارگیري این روش چنین است.وارداتی برخوردار می باشد  

به همین .گذاري و واردات و صادرات در سطح شهر گردآوري نمی شودران آماري در مورد مصرف، سرمایه در ای

  همچنین در این مدل چگونگی شکل گیري و تغییرات.ار فرضی استیربسیربوط به این مقاددلیل برآورد ارقام م

مار می آید در نظر گرفته نمی شودرعرضه محل شهر که از عوامل موثر در شهر به شد  

. براي دوري از این مشکالت می توان بنیه اقتصادي شهر را از طریق محاسبه میزان تولید در آن شهر بررسی کرد

.میزان تولید داخلی یک شهر از طریق محاسبه ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي بدست می آیدکه   

 *  :روش تحلیل پایه اقتصادي شهر)ب

به طور کلی در این روش .این روش قدیمیترین و متداولترین روش تحلیل اقتصادي در برنامه ریزي شهري است

یک شهر ، شناسایی شده و سهم آن در محل تولید و اشتغال شهر پایه اقتصاد شهر به معناي بخش اصلی اقتصاد 

به همین دلیل این روش نیازمند انجام برآوردهایی از میزان تولید واشتغال در بخش . مورد بررسی قرار می گیرد

.هاي مختلف اقتصاد شهر است  

بندرعباس فعالیت پایه را  به طور مثال در.بدین ترتیب در شهر مورد نظر نخست فعالیت پایه شناسایی می شود

.فعالیت هاي اقتصادي بندر ، کشتی سازي ، شیالت ، توریسم و نیروگاه و فعالیتهاي ساختمانی تشکیل می دهند  

:روش هاي ساده تحلیل پایه اقتصادي شهر  

:تعریف فعالیت پایه  
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ولید آن به سایر نقاط صادر ع صورت گرفته ، بگونه اي که مازاد تیآن دسته از فعالیتی که در مقیاس اقتصادي وس

.ی در سطح شهر می کندتبعشاغل مفعالیت پایه ایجاد .می شود  

:تعریف فعالیت تبعی  

.آن دسته از فعالیتها هستند که خدمات مورد نیاز براي هدف اهالی را فراهم می کنند  

پس از شناخت .ینددر مدلهاي اولیه، بخش صنعت و یا زیربخش هاي آن به عنوان فعالیت پایه به شمار می آ

.فعالیت هاي پایه ضریب هاي مورد نیاز محاسبه می شوند  

 

)اشتغال پایه ( فعالیت در بخش پایه  = E b 

 ET =کل اشتغال در شهر

 E T / E b = ضریب تکاثر

 جمعیت شهر=pop / E b                                             pop = نسبت جمعیت پایه به مشاغل اولیه

ضرایب ،روابط بین عوامل اقتصادي پایه و تبعی در شهر و توان جذب جمعیت در اثر این فعالیت ها را مشخص  این

.می کند و با پیش بینی اشتغال در فعالیت هاي پایه میتوان کل اشتغال و جمعیت شهر را پیش بینی کرد  

:روش هاي پیشرفته تر تحلیل پایه اقتصادي  

:شتغال کل شهر تابعی از اشتغال در فعالیت هاي پایه استبرحسب تعریف در این روش ها ا  

E  T= a + b* E b 

(E b) و اشتغال پایه   (E T) با به کارگیري آمار زمانی اشتغال کل    

.را محاسبه کرد   b ,a  می توان 
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:شناخت فعالیت پایه   
شهري به زیر بخش هاي  براي شناخت فعالیت پایه بایستی فعالیت هاي درون. این شناخت چندان ساده نیست

براي شناخت فعالیت پایه می توان از .کوچکتري تقسیم شده و سپس اشتغال در هر زیربخش بررسی و تحلیل شود

.ضریب مکانی اسنفاده کرد  

نسبت اشتغال یک فعالیت اقتصادي از کل شهر ، به سهم اشتغال همان فعالیت در : ضریب مکانی عبارت است از

: شورکشور از کل اشتغال ک  

L qi = (UEi / UEt) / (NEi / NEt) 

L qi =  i ضریب مکانی فعالیت      

UEi = در شهر i  اشتغال در فعالیت 

NEi = در کشور i  اشتغال در فعالیت 

UEt = شهر   کل اشتغال در  

NEt = کشور   کل اشتغال در  

ال صنایع فلزي ، در کل اشتغال به طور مثi در این روش ضریب مکانی بیشتر از یک نشان دهنده آن است که بخش 

شهر وزنی بیش از وزن اشتغال در صنایع فلزي در کل اشتغال کشور دارد و ناگزیر سهمی از تولیدات آن به خارج از 

  .شهر صادر می گردد

  :ایرادهایی که بر روش تحلیل پایه اقتصادي وارد است
مامی نقاط کشور، یکسان بودن تابع تولید، مشابه بودن مانند یکسان بودن بهره وري در ت. فرض بسیار ساده نگرانه اند )1

  .الگوي مصرف

 .به واردات شهر و نقشی که می تواند در ساخت اقتصادي شهر داشته باشد ،اهمیتی نمی دهند )2
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از این رو  به تنهایی نمی تواند ترکیب مشاغل . شاغل پایه و تبعی قابل پیش بینی استممیزان اشتغال فقط به تفکیک  )3

 .زیر بخش هاي اقتصادي نشان دهدرا در 

اقتصادي به طور عمده متکی به روند گذشته و یا مقایسه بین شهرهاي مشابه است تغییرات در ضریبهاي پایه  )4

 .که در عمل از درجه اطمینان چندانی برخوردار نیست

  :مدل هاي داده ها و ستاده ها) ج*

عالوه بر برآورد تولید نهایی تمامی خرید و فروشهاي واسطه و . تکیه اصلی این مدل ها نیز بر کل خرید و فروش است

 .در این روش معامالت  واسطه اي پایه محاسبه به شمار می آیند. بین کارگاه هاي تولیدي را مورد نظر قرار می دهد 

  :ساده ترین شکل مدل داده ها و ستاده ها چنین است

O – AO =  Y  
   Aکه در آن  )  AO( منهاي تولید کاال و خدمات واسطه اي  )  O( کل  به مفهوم این است که تولداین رابطه 

. ( Y  ) سهم کاالهاي واسطه اي در کل تولید است ؛ برابر است با تولید کاالهاي نهایی یا درآمد 

:  بنا براین معادله باال را میتوان به این شکل نوشت  

O( 1 –A ) =  Y     O = Y *   1 / (1 – A)   

يست داشتن ضریبهاي فنی بین فعالیتهادبا در . ت است از ماتریس ضریبهاي فنی عبار  1 / (1 – A)   که در آن 

ولی چندان روشن نیست که این محاسبات تا . مختلف میتوان حجم کل داد و ستد در سطح شهر را محاسبه کرد 

.چه اندازه می تواند نحوه و میزان رشد اقتصادي شهر را بیان کند  

مدل روابط متقابل، همزمان و سازگار فعالیت هاي شهري با یکدیگر درنظر گرفته می شود و اطالعات  در این

.موجود در جدول داده ها و ستاده ها میتواند به فهم ما از فرایند رشد شهر کمک کند  

حلیل روابط بین زیرا تنها به ت. با این همه مدل داده ها وستاده ها در برنامه ریزي شهري کاربرد چندانی ندارد

فعالیلت هاي داخل شهر می پردازد و به طور عمده فاقد ویژگی هاي الزم براي پیش بینی رشد اقتصادي شهر بوده 
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حجم اطالعات مورد نیاز براي استفاده در این . و در عمل توانایی تعیین آثار رشد اقتصادي بر کالبد شهر را ندارد 

.منتفی می سازد "ي کشورهاي در حال توسعه عمالمدلها ، کاربرد این مدلها را درشهرها  

:مدل هاي اقتصاد سنجی ) د   * 

هدف از ساختن این مدل عبارت است از ساخت یک مدل ریاضی که ویژگیهاي بارز اقتصاد شهري را شناسایی 

:معادالت کلی یک مدل اقتصاد سنجی چنین است. کرده و روابط آن را به طور مقداري و کمی نشان می دهد  

  )1 C = f ( Y , i ) 

.( i  )   و نرخ بهره یا نرخ بازگشت به پس انداز ( Y  ) مصرف تابعی است از درآمد .تابع مصرف را نشان می دهد  

2) I = f ( Y , i ) 

. ( i  )و نرخ بهره( Y  )  تابعی است از درآمد ( I  ) سرمایه گذاري . تابع سرمایه گذاري را نشان میدهد  

3) Y= G + I + ( G – T ) + ( X – M ) 

.تابع درآمدکل را نشان میدهد  

،هزینه هاي دولت منهاي   ( I  )و سرمایه گذاري کل( C ) است با جمع کل مصرف برابر ( Y  ) کل شهردرآمد   

.( X – M ) و صادرات منهاي واردات   (G – T) مالیات 

4) Y= f ( E , K , TEC) 

.و تکنولوژي (K) سرمایه ،( E)تابعی است از اشتغال( Y= درآمد کل (تولید.ع تولید را نشان میدهدتاب  

.معادله باال براي محاسبه تولید کل شهر به کار گرفته میشوند  ۴ 

5) dY /d E = W / P 

،(d Y)با تغییرات درآمد(E)این معادلھ بیانگر تعادل دربازار کاراست کھ در آن رابطھ تغییرات اشتغال 

ود تابعی ازاز سوي دیگر سطح قیمتها نیز خ. نشان داده شده است  (P)و سطح قیمتها(W)سطح دستمزد ها 

:یعنی.است  (W)   و سطح دستمزدها (d E) ، تغییرات در اشتغال  (d Y) تغییرات در درآمد کل 

P = ( W / d Y) / d E 

 .تابع زیر تغییرات در سطح دستمزدھا را نشان میدھد
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6)d W=f ( d P, U n) 

U n=سطح بیکاری  نرخ تورم     و      =d P 

7)Un = L – E 

L=عرضھ کار نیروی انسانی فعال    E=نیروی انسانی شاغل .      تابع بیکاری را نشان میدھد  

8)M s = M d =f (Y , P , i) 

 

     تقاضا براي پول                چگونگی تعادل در بازار پول                                                          عرضه پول

کمبود یا نبود . ستفاده از این مدل ها ساخت اقتصادي شهر شناخته شده و دگرگونیهاي آتی آن پیش بینی میشودبا ا  

آمار زمانی براي متغیر عملی مورد نظر در سطح شهر کاربرد این مدل را در کشورهاي درحال توسعه با مشکالت زیادي 

.روبرو میکند  

:روش تحلیل ساخت اشتغال) ه  * 

گرچه این معیار از نظر اندازه گیري .قتصادي یک شهر می باشدیی اشتغال بارز ترین شاخص براي اندازه گیري توانا

کیفیت رشد اقتصادي به تنهایی نارساست، لیکن چنانچه به همراه عوامل کیفی موثر در رشد شهر در نظر گرفته 

.اي جدید شهري را فراهم می آورداطالعات را براي یافتن میزان نیاز به زمین ه شود،گویاترین  

انتقاد هایی که در مورد تحلیل اشتغال در شهر و کاربرد آن به عنوان سنجه اي برا ي پیش بینی فضاهاي شهري و 

:رشد و توسعه شهر وجود دارد موارد زیر است  

اهاي جدید شهري به کار از آنجا که در بسیاري از طرح هاي توسعه شهري ، جمعیت به عنوان تنها معیار برآورد فض) 1

پیش بینی جمعیت به همراه استانداردهاي فضاهاي سرانه براي دستیابی به رفته است ، باور همگانی وجود دارد که 

.میزان توسعه جدید شهري کافی است  

ایی از مبهم و برپایه فرضیاتی کلی اند تنها به صورت پیش بینی ه "در چنین صورتی آینده نگري هاي اشتغال نیز غالبا

.ساخت اقتصاد شهر ارائه میشود  
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از سوي دیگر درجه دقت پیش بینی فضاهاي صنعتی ، بازرگانی و خدماتی بستگی تام به استاندارد ها و سرانه هاي )2

در انتخاب سرانه ها نیز گرایشی شدید به گزینش سرانه هاي حداکثر، و در صورت امکان ، پیش بینی زمین .فضا دارد

.مصارف صنعتی و تجاري بیش از آن حدي است که پیش بینی هاي اشتغال ایجاب میکند هاي ذخیره براي  

انجام مطالعات اقتصادي از طریق تحلیل ساخت اشتغال این مزیت را داراست که با تاکید و تکیه بربرنامه ها و 

اشتغال زایی و ایجاد  دگرگونیهاي اقتصادي در سطح کالن و فضاهایی فراتر از شهر پیش بینی هاي مستقل، در مورد

ها به نوبه خود می تواند مطالعات جمعتی را تسهیل  این پیش بینی. در شهر بدست می دهد یشغل فرصت ها ي

.به همین دلیل اشتغال در بیشتر مدل هاي پیشرفته شهري ، به عنوان داده اولیه و ضروري تلقی میشود.نماید  

:در گروه دسته بندي کرد تحلیل اشتغال را می توان يبه طور کلی روش ها  

روش بررسی اشتغال از طریق تحلیل تولید:  گروه اول   

روش بررسی روند گذشته : کروه دوم   

در هر دو این روشها ، نخست روند گذشته و وضع موجود تحوالت در سطح ترکیب و اشتغال ، در منطقه و شهر بررسی 

،نرخ بیکاري و وضعیت اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي  میشود بدین منظور آمار مربوط به نرخ فعالیت ،اشتغال

.مورد بررسی قرار می گیرد  

:               در روش بررسی اشتغال از طریق تحلیل رابطه زیر براي تبیین ارتباط تولید و اشتغال استفاده میشود  ---

                                                                         

= اشتغال )تولید / تولید سرانه کاربر(  

که از برنامه هاي ملی و منطقه اي . در این روش براي پیش بینی اشتغال بایستی از پیش بینی سطح تولید شروع کرد

.همچنین متغیر بازده نیروي کار نیز از برنامه هاي ملی و منطقه اي گرفته می شود.گرفته می شود   

ذشته اشتغال براساس حداقل ادامه روند گذشته و حداکثر دگرگونی در اشتغال و ترکیب در روش بررسی روند گ ---

تگی به صحت فرضهایی دارد که محاسبات بر پایه آن سمیزان دقت و صحت این پیش بینی ها ب.آن پیش بینی می شود

:این فرضها عبارتند از.انجام شده است  
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رشد فزاینده اشتغال و محدود بودن نرخ بیکاري  (1 

نبود رکود اقتصادي  (2 

نبود جنگ   (3 

.اشتغال ، نتایج مطالعات جمعیتی استپایه محاسبات در این روش براي پیش بینی   

حاصل نتایج این روش بسیار کلی و فرضی بوده و برنامه ریزان براي افزایش دقت در این برآوردها ، کوشش می کنند 

.را نیز بکار گیرندکه روش هاي دیگري چون روش تحلیل پایه اقتصادي   

 

))مدلهاي تحلیلی برپایه اقتصاد خرد ((   *** 

           

مدلهاي اقتصادي که براي نشان دادن چگونگی شکل گیري فضایی شهر و شناخت ساخت فیزیکی آن بکار می روند، 

تر عملی و برنامه اي در حالی که مدلهاي انگلیسی بیش. رآمریکا اغلب تحلیلی و تعریفی اندد این مدلها.بسیار جدیدند

به طور کلی هدف این مدلها، توضیح روند . است و تمرکز اصلی مطالعات اقتصاد شهري بر طراحی شهرهاي جدید است

:این مدلها را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد. کلی توسعه شهر در طی زمان و یا ترتیب فضایی شهر است   

توضیح چگونگی انتخاب مکانهاي مسکونی دارند و در این کوشش نرخ  االگوهاي اقتصادي کالسیک که سعی در) 1

.مبادله بین هزینه مسکن و هزینه حمل و نقل را هسته اصلی مطالعات قرار می دهند  

.دلهایی که نظریه مبتنی بر مکان یابی اشتغال را مرکز توجه قرار داده اندم)2  

.ي گروه اول بیشتر و پیشرفته ترند مدلها  

: اي اقتصادي کالسیکمدله       
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هر : تمامی این مدلها از این نقطه حرکت می کنند .این مدلها توسط موث، وینگو ، کین ، الونسو و میلز ساخته شده اند

خانوار سعی در به حداکثر رساندن تابع مطلوبیت خود با در نظر داشتن محدودیت بودجه خانوار دارد، و در این فرایند 

:فرضهاي این مدل عبارتند از.را انتخاب می کند  مکان بهینه مسکونی خود  

.شهر در یک جلگه قرار دارد که همه نقاط آن مشابه اند) الف   

.تنها یک مرکز تجاري در شهر وجود دارد که مرکز اشتغال نیز هست) ب  

:مدل موث  

(I)             V=V (x , q )                                                                    :مدل موث بدین ترتیب است

x= مصرف سایر کاال ها غیر از مسکن        q= مصرف مسکن تابع مطلوبیت          =V    : که در آن  

:                                                         تابع محدودیت بودجه خانوار عبارت است از                  

(II)    M = x + p( u ) q + T (a , u) 

                                                                                           :که در آن 

 M= درآمد خانوار           u= فاصله بین سکونت دائمی خانوار تا مرکز تجاري شهر

T= هزینه هر سفر   P ( u )=            قیمت واحد مسکونی 

بنابراین دارایی ثابت به . در این مدل ارزش مسکن یک جریان است که از خدمات حاصل از آن بدست می آید 

.شمار نمی  آید  

       

 
:میدهد شرایط درجه یک الگرانژ را بدست   ( II (با در نظر داشتن محدودیت معادله   ( I ( حداکثر رساندن معادله  به  

الف (        

ب(         

ج (         
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د (         

:مطلوبیت نهایی حاصل می شود) ب(و ) الف (از معادالت                                                         

:                                                                              صل می شودحا) ج(از معادله     

           
و یا                          Tu>0         (III) 

(III)نشان  می دهد که در حالت تعادل یک تغییر مکان کوچک پس اندازي براي خانوار به همراه معادله       

تغییر در هزینه مسکن حاصل از تغییر مکان  = q*Pu ر نهایی در هزینه حمل و نقل      تغیی =T u : ندارد  

ف خارج از مرکز تجاري و اشتغال شهر هزینه حمل و نقل را افزایش می دهد ولی ربنابراین یک تغییر مکان به ط

.ن می گردداین افزایش با مقدار مساوي کاهش در هزینه مسکن جبرا  

بدست   می آورد u از( III (موث با گرفتن مشتق کلی معادله   

)الف                                                            

.یعنی قیمت مسکن همراه با کاهش فاصله از مرکز تجار و اشتغال با نرخی نزولی کاهش می یابد  

 مکان بهینه سکونتی خانوار    =                  

به طور . هرچه درآمد خانوار باال تر رود مکان بهینه سکونتی خانوار نیز از مرکز تجارت و اشتغال فاصله می گیرد

خالصه این مدل نشان می دهد که مطلوبیت حاصل از بهتر شدن کیفیت و کمتر شدن قیمت مسکن بیش از 

میدهند در حومه  حینه حمل و نقل حاصل از حومه نشینی است بدین جهت خانواده ها ترجینامطلوبی افزایش هز

یعنی هرگاه درآمد خانواده ها در شهر باال رود تمایل آنها به حومه نشینی افزایش یافته و شهر . زندگی کنند

حرکت می کنند ،  در شهرهایی که در اثر تراکم زیاد وسایل حمل و نقل بسیار کند.گسترش بیشتري می یابد

هزینه ساعتهاي مصرف شده در رفت و آمد به اندازه اي زیاد میشود که خانوار حتی با باال رفتن درآمد خود رغبتی 

.این امر به ویژه در کشورهاي در حال رشد صادق است.به افزایش فاصله محل زندگی تا کار نشان نمی دهد  
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براي مثال اگر خانواري در شهري سکونت کند که .حاسبه می شودبا تغییردر برخی از فرضها این مدل غیر قابل م

کیفیت میکن در همه جاي آن مشابه نباشد و خانوار سکونت در یک محل را در برابر محل دیگر برتر بداند در آن 

.صورت مدل غیر قابل محاسبه است  

:مدل وینگو  

همچنین مطالعات . امه ریزي آن استبرخالف مدل موث ، دل مشغولی وینگو هزینه حمل و نقل شهري و برن

.سیاستگذاري در مدل وینگو بسیار بارز تر از مدل موث است  

:اصول مورد نظر وینگو در ساخت مدل در بر گیرنده این نکات است  

مدل اقتصادي بایستی به طور صریح اثرات سیاسی را از اثرات ساختی جدا کند) الف   

.ریق بررسی عوامل اساسی اقتصادي افزایش دهدمدل باید ارزش تحلیلی خود را از ط) ب   

مدل بایستی شرایط و عوامل موثر در مسئله توزیع جمعیت در داخل مناطق مختلف شهر را به عنوان بخشی ) ج 

.از بررسی اقتصاد شهر در نظر گیرد  

و در وینگو چنین فرض می کند که مهمترین سفرهاي درون شهري سفرهاي کاري است به همین دلیل کوشش ا

:هزینه حمل و نقل به دو جز تقسیم می شود. برآورد و تحلیل هزینه سفرهاي کاري تمرکز یافته است  

.هزینه زمانی که در حمل و نقل مصرف می شود) الف   

هزینه واقعی حمل و نقل) ب   

:ه زمان صرف شده در حمل و نقل به صورت زیر استنمحاسبه هزی  

                                                                                                                           
n=   تعداد شاغلین در سفر      c=  ظرفیت مستقییم حمل و نقل سرعت       = v فاصله طی شده            =u 

  

:در ضمن داریم  

t n = n – 1 / c  
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t = n (n – 1) / 2c 

.میرودو نقل در ساعات اوج از دست ام به سیستم حمل   n زمانی است که در اثر وارد شدن واحد    tnکه در آن 

.ان میدهد که تمامی انسانهایی که در صف ایستاده اند از دست می دهندشزمانی را ن    t بنابر این معادله 

 

 
زمانی است که در ترافیک براي رفتن به سر کار تلف  PQ گذردو زمانی است که در سر کار می   OP در این نمودار 

گردد در حالی که شاغل تنها ) دستمزد در ساعت ( JQ در ) ساعات کار (  OQ فرد شاغل بایستی برابر حاصل . می شود  

، تا درامد واقعی او    W2 باشد ، یعنی   PH بنابراین باید دستمزد حقیقی او برابر . ساعت دستمزد دریافت می کند  OP 

سفر به محل کار هزینه زمانی است که او در  W1 K H W2 پس تمام مستطیل . باقی بماند  M2 در همان ساعت 

.خود از دست می دهد  

به خاطر ساخت ویژه بازار کار به خصوص بازار غیر رسمی کار و نیز ساخت ویژه بازار حمل و نقل در  لاین مد

دست رفته در ترافیک در کشورهاي  براي مثال جبران هزینه زمان از. کشورهاي در حال توسعه کاربرد چندانی ندارد
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گروه هاي کم درآمد دستمزد بیشتر را به ساعات فراقت . یکی نیستدر حال توسعه براي گروه هاي مختلف اجتماعی 

.بیشتر ترجیح می دهند و گروه هاي پر درآمد رجحانی متفاوت دارند  

 

: سیاستیمدل هاي   

محصول بیشتر این . ستفاده از کامپیوتر می توان آنها را محاسبه کردچیده اند و تنها با اپی و این مدل ها بسیار حجیم

مدلها برنامه ریزي براي توزیع فعالیت ها در پهنه شهر و بر حسب مناطق مختلف شهر است و بیشتر آنها براي برنامه 

.ریزي شهري در کالن شهر ها مناسب اند  

هاي موجود شهري ، خانواده هاي ساکن و دسته بندي  بیشتر این مدلها بر زمینه هایی چون کاربري زمین ، ساخت

.آنها بر حسب گروههاي اقتصادي اجتماعی و تاثیر دگرگونیهاي شبکه حمل و نقل بر سیستم شهري تاکید می ورزند  

:مدل لوري  

هدف از تهیه این مدل ایجاد الگویی براي تخصیص فضاهاي  الزم به فعالیت هاي متنوع شهري در مناطق مختلف 

.دوده شهري موجود ، با توجه به اصل همبستگی متقابل فضایی استمح  

بلکه تعیین نحوه توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه شهر ، بر . این مدل میزان جمعیت و اشتغال کل را تعیین نمی کند

عیین در نهایت این مدل نحوه توسعه آتی شهر را ت .حسب مناطق مختلف زمینه اصلی مدل لوري را تشکیل می دهد

ت هاي مختلف دولت را در زمینه برنامه ریزي حمل و نقل ، سیاست هاي مالیاتی و برنامه هاي سیاسنمرده و در اثر 

:مدل شامل سه بخش است.نوسازي شهري ، بر شکل گیري آتی شهر می سنجند  

فعالیت ها یاقتصادي پایه : بخش اول   

فعالیت هاي خرده فروشی: بخش دوم   

خانوارها: بخش سوم  
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که بخشی از تولید آن به خارج از شهر صادر می شود در خارج از مدل تعیین شده و میزان فعالیت هاي اقتصادي پایه 

اشتغال در فعالیت ها ي پایه . برونزا تعیین می گردد راشتغال و محل استقرار این فعالیت ها در پهنه شهر به طو

.را ایجاب می کند) خرده فروشی(شاغل تبعیجمعیت معینی را جذب کرده و این جمعیت به نوبه خود   

در حقیقت مکان . و محل استقرار آنها تابعی است از میزان جمعیت و توزیع فضایی آن شهر تعداد مشاغل خرده فروشی

iو تعداد خرده فروشی لوري این ارتباط و همبستگی دوسویه . د جمعیت همبستگی متقابل دارندو محل سکونت و تعدا 

:از قانون جاذبه نیوتون تشریح کرده است را با استفاده  

.سطح همبستگی به طور مستقیم با توده و به طور معکوس با مجذور فاصله بین آنها مرتبط است  

. این قطعات را شبکه می نامیم. در این مدل پهنه شهر به قطعات کوچک یک کیلومتر در یک کیلومتر تقسیم می شود 

:زمین شناسایی می شود يرانوع کاربري مختلف ب 4هر شبکه  در  

 
 

j زمینهاي تخصیص یافته به مشاغل پایه در شبکه   =  B             j مساحت کل قطعه یا شبکه   =A j 

j زمینهاي تخصیص یافته به کاربرد مسکونی در شبکه   =H            j زمین هاي غیر قابل استفاده در قطعه   =v 

 

از   براي بدست آوردن . ن پسماند تعییت کنیمرا میتوانیم به عنوا  . ، معلومند   ،  ، Aj در این فرمول     

.توابع اشتغال بخش فروش و بازرگانی استفاده می نماییم  

د نظر براي محاسبه میزان زمینهاي الزم براي فروش و بازرگانی نخست بخش فروش و بازرگانی به زیر بخشهاي مور

  :دارند دتقسیم  می گردد که هر کرام تابع اشتغال مخصوص به خو

                                                                                                                 N  .k a^ k=^E   

N=                  تعداد خانوارهاE^k= اشتغال در زیر بخشk          a=                                                               ضریب ثابت
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در kنین فرض شده است که اشتغال در زیر بخش چ.این معادله در حقیقت بخش اصلی مدل لوري را تشکیل می دهد

تابعی است از تعداد خانواده ها در تمامی شهر،لیکن تمامی این خانوارها به یک نسبت میزان اشتغال )j)E^k قطعه ي 

نزدیکترباشند بیشتر بر میزان اشتغال در زیر بخش  jرا تحت تأثیر قرار نمی دهند بلکه هر چه به قطعه ي  kدر بخش 

k رندمؤث.  

T^k= هزینه ي سفر بین شبکه يiوjکه تابع فاصله ي بین این دو شبکه است.  

N= تعداد خانوار در شبکهi.  

 a^k ،b^k  ،c^k ،d^k = پارامتر هاي متعلق به هر یک از زیر بخشهايk.  

  

  

  .می دهد  و اشتغال در بخش فروش را نشان)E^B(،شامل اشتغال پایه jدر این معادله جمع کل اشتغال در قطعه ي 

تعیین می  =e^kبا توجه به سرانه ي زمین براي این منظور)A^R(میزان زمین براي واحد هاي فروش و بازرگانی 

  .شود

  

به کاربري فروش و بازرگانی اختصاص می jاین رابطه بدین معنی است که حد اکثر میزان زمینهایی که در شبکه ي 

  .محدود می گرددjنی در قطعه ي یابد به کل زمینهاي قابل استفاده ي غیر مسکو

مهم ترین معادالت مدل هستند که یکی معین می کند چگونه اشتغال در بخش فروش توسط حجم ) 2و1( معادالت

جمعیت و فاصله ي آنها تا محل اشتغال تعیین می شود و دیگري نشان می دهد که حجم جمعیت به نوبه ي خود 

  .بستگی به میزان فرصتهاي شغلی موجود دارد

  :این مدل در کشورهاي در حال توسعه کاربرد چندانی ندارد ،زیرا
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  .آمار مورد نیاز براي محاسبات وجود ندارد) الف

پارامتر هایی که در مدل وجود دارد و بایستی خارج از مدل مخاسبه شود،مانند استاندارد مساحت واحدهاي تجاري ) ب

  .اب براي هرپارامتر با واقعیت منطبق نیستدر کشورهاي در حال توسعه طیف وسیعی داشته و انتخ

ترکیب سرمایه و نیروي کار در واحد هاي تجاري در کشورهاي در حال توسعه بسیار متنوع بوده وقابلیت جایگزینی ) ج

  .این عوامل بسیار زیاد است

    

  مدل اچنیک  -2

این مدلها ،اساساً بر پایه ي مدل .از جمله مدلهایی است که براي شهر هاي کشورهاي در حال توسعه تهیه شده است

  .لوري تهیه شده اند ولی در آنها از روش به حد اکثر رساندن آنتروپی نیز استفاده شده است

مدل منطقه ایی تغییرات در میزان اشتغال را در منطقه بر حسب .این مدل با یک زیر مدل منطقه ایی شروع میشود

در این مدل ،جمعیت هم بر اثر تغییرات در فر صتهاي شغلی و مهاجرت .فعالیت هاي عمده اقتصادي ،برآورد می کند

  ...دگر گون می شود و هم بر اثر تغییر هایی مانند نرخ تولید،نرخ مرگ و میرو

  :در سطح شهر،مدل، به چندین بخش قسمت می شود

،تعیین         می مدل اشتغال نحوه ي توزیع اشتغال را در مناطق مختلف شهر بر حسب بخشهاي مختلف اقتصادي

اشتغال در بخش کشاورزي در حاشیه ي شهر،با توجه به زمینهاي قابل کشت در اطراف،بازده زمین و دسترسی به .کند

از سوي دیگر اشتغال در بخش صنعت تابعی است از زمینهاي قابل استفاده براي این .بازار مصرف، تعیین می شود

اشتغال در بخش اداري و مالی تابعی است .ی به بازار عوامل تولید، مصرفمنظور در هر منطقه ي شهر و قابلیت دسترس

  .از گستردگی بازار و تقاضا براي این مشاغل

  .مدل کاربري زمین،وضعیت موجود زمینهاي شهري و کاربري آنها را روشن می کند

یگر اثر ساخت فیزیکی شهر بر از سوي د.در این مدل،چگونگی توزیع فعالیت ها و انسانها بر پهنه ي شهر روشن میگردد

  .میزان و نحوه ي پراکندگی جمعیت و فعالیت ها بررسی و روشن میگردد
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ی موجود در هر یک از مناطق شهر تعیین می شود و زمینهاي قابل توسعه در هر   در مدل،نخست کاربري زمینها 

  .انوارها محاسبه می شودمنطقه و زمین مورد نیاز براي مشاغل فروش و تجاري با توجه به مکانیابی خ

داده هاي این مدل ،وضعیت فعلی شبکه .مدل حمل و نقل فعالیت هاي آمد و شد را در سطح شهر شبیه سازي می کند

همچنین اثرات متقابل تراکم ترافیک و .ي حمل و نقل و چگونگی توزیع انسانها و فعالیتها در پهنه ي شهر است

  .ابی بنگاههاي اقتصادي براي اشتغال در نظر گرفته میشودمکانیابی خانوارها براي مسکن و مکانی

نتایج پیش بینیهاي آن روشن نیست و پس از سرنگونی آلنده در .این مدل در عمل تنها براي سه سال تجربه شده است

  .شیلی ،استفاده از آن متوقف شد

  

  مدل کاراکاس-3

همچنین اثرات متقابل عرضه و تقا .بکار برده شده استدر این مدل روشهاي تحلیل اقتصاد کالن و اقتصاد خرد ،هر دو 

میزان و مکان اشتغال پایه به عنوان داده :هسته ي اصی این مدل نیز مدل لوري است.ضا براي زمین شناخته می شود 

  . در خارج از مدل تعیین می گردد

  :مدل شامل پنج زیر مدل است

  

  مدل فرعی اشتغال-1

  .ماعی را بر حسب نوع اشتغال تعیین می کنداجت-که گروههاي مختلف اقتصادي

اجتماعی داراي توزیع درآمدي است که بر اساس آن نوع مسکن قابل تملیک و ي حمل و نقلی که -هر گروه اقتصادي

  :اجتماعی دسته بندي   شده اند-بدین ترتیب نیروي کار در پنج گروه اقتصادي.از آن استفاده می کند،تعیین می گردد

  

E^xy= ماغلین در منطقه ي تعداد i که در بخش xاجتماعی -شاغل هستند و در گروه اقتصادي yقرار دارند.  

P^E(x,y)= نسبت تعداد شاغلین در بخش x که در گروه درآمدي yقرار دارند.  
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E^x= تعداد شاغلین بخش اقتصادي x  که در منطقه ي iشاغل اند.  

  

  مدل فرعی زمین-2

  .مختلف ،بنا بر توان پرداخت اجاره و با توجه به عرضه ي زمین ،توزیع میگرددکه دران زمین بر حسب کاربریهاي 

  :تقاضا براي زمین نیز عبارت است از

  تقاضا براي زمین در بخش کشاورزي -1

  تقاضا براي زمین در بخش خدمات تجاري -2

  تقاضا براي زمین در بخش صنعت -3

  تقاضا براي زمین در بخش اداري و خدمات عمومی -4

  تقاضا براي زمین در مساکن معمولی -5

  تقاضا براي زمین درمساکن کن در آمد ها -6

  

  مدل فرعی مسکن-3

زندگی می j که در منطقه ي  iتوزیع احتمالی شاغلین در منطقه ي =E^zhok .تعیین می شودE^zhok که درآن 

استفاده کرده و از گونه ي o و نقل نوع سکونت دارند،از حمل h تعلق دارند،در مسکن از نوع z کنند،به گروه در آمدي 

  .می برند k رفت وآمدي 

  .در این مدل براي یافتن مکان مناسب کار و سکونت از روش به حد اکثر رساندن آنتروپی استفاده می شود

  

  مدل فرعی حمل و نقل -4
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ه محل کار و هزینه هزینه ي سفر ب.که در آن هزینه ي حمل و نقل براي استفاده در مدل مسکن ،محاسبه می شود

  .سفر براي خریدو خدمات

  

  مدل فرعی خدمات و تجارت-5

براي خدمات تجارت سفر می iسکونت دارند،به منطقه يjیعنی تعداد جمعیتی که در منطقه ي ( P^sfhokکه در آن 

و از گونه ي حمل را بکار می برند، oبهره می برند،نوع حمل و نقل h قرار دارند،از مسکن نوع f کنند،در گروه درآمدي 

  .محاسبه می شود.) استفاده می کنند kو نقل 

  

  :ارزیابی مدل

اگر در گرد آوري آمار و محاسبات نهایت دقت شود،می توان این مدل را در پیش بینی و سیاستگذاري براي رشد 

  .شهري بکار برد،مشروط برآنکه تغییرات چشم گیري در روابط مدل ،استانداردها و ضرایب پیش نیاید

به سخن دیگر کاربرد مدل در کوتاه مدت قابل اطمینان است هر .بدیهی است که این فرض چندان واقع بینانه نیست

به این مسائل باید مسئله گرد آوري آمار .چند در کوته مدت استفاده از این گونه مدلهاي پیچیده چندان لزومی ندارد 

  .یار مشکلتر استرا افزود،که در شهرهاي کشورهاي در حال توسعه ،بس

  

  الند کویست یا مدل استکهلم-مدل آندرسون-4

  

هدف ازتهیه این مدل،ساخت یک مدل کامل وجامع بوده است که به طورواقع بینانه وهمزمان ،بتواند مسائل برنامه  

  .ریزى فضایى شهرراحل کند

  رند ونیزکنترل دولتبه نظرتهیه و کنندگان مدل،دومتغیرسیاسی اصلى که درشکل گیرى کالبدى شهرمؤثرت
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  :به نحوه استقرارآنها نسبتا بیشتراست عبارت انداز

  مسکن)2شبکه هاي اصلی حمل ونقل    ) 1

پس از شناخت روابط متقابل بین این مناطق .در مدل استکهلم ،نخست،شهربه چند منطقه نسبتاً بزرگ تقسیم می شود

  .،هر منطقه خود به حوزه هاي کوچکتري تقسیم می شود

:              ی شهري باید مشخصات زیر را داشته باشد  نظر تهیه کنندگان مدل استکهلم،یک مدل برنامه ریزطبق 

  .قادر به برنامه ریزي در شرایط عدم ثبات باشد)1

  .معیار هاي رفاهی معینی را در نظر داشته باشد)2

  .رفتار انفرادي خانوارها را در تصمیم گیري ها ي خصوصی شناسایی کند)3

  .                  بتواند در حد قابل قبولی ساخت شهر را در مناطق کوچکتر شناسایی و برنامه ریزي کند)4

شبکه ي معابر و :در مدل استکهلم،در شهر ساختهاي قابل تغییر و غیر قابل تغییر از یکدیگر تفکیک شده اند 

ین جهت در میان مدت غیر قابل تغییرمحسوب می ساختمانهاي موجود،در طی زمان به آهستگی تغییر می کنند و از ا

  .شوند

سطح دوم مدل،تحلیل .بدین جهت نخستین مدل ،بررسی روابط موجودي بین ساختمانها و شبکه ي حمل و نقل است

و شناخت روابط متقابل  بین مکان اشتغال و فعالیتهاي اقتصادي وشبکه حمل و نقل است در سطح بعدي ،مدل 

  .ي به زیر بخشها یی تقسیم شده و در مناطق مختلف شهر بررسی می شوند،فعالیتهاي اقتصاد3

  

  1مدل 

متغی هایی که در .در این مدل با استفاده از داده هاي ملی و منطقه ایی نخست تابع مطلوبیت اجتماعی تعیین می شود

  .ي سرمایه گذاري هزینه-محیط–دسترسی :این تابع در نظر گرفته می شوند عبارت اند از 

  :ابع مطلوبیت عبارتند ازت

                                                                                                            bC W=aI+ 
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I=    شاخص سطح روابط متقابل بین مناطقC=     شاخص نامطلوبی تراکمa,b=وزن هر یک از شاخصها  

  

،نشان دهنده ي فاصله اي است که در آن اثرات متقابل بین دو منطقه به گونه )I(،معیار سنجش سطح روابط متقابل

ایی است که وجود یک بازار کار همگن و یکدست ،روابط مطلوب اجتماعی و ترکیب بهینه ي گروههاي مختلف 

بنابراین هر چه مقدار .اجتماعی سهولت ارتباط بین محل کارو سکونت را تضمین می کند-اقتصادي

IوCمترباشد،میزان مطلوبیت و رفاه ساکنین این مناطق بیشتر استک.  

در این مدل شهر استکهلم به دوازده .حل مدل فوق ترکیب بهینه ي ساختمانها و شبکه ي ارتباطی را بدست میدهد

ر براي در این مدل تابع مطلوبیت،به آسانی قابل تغیی.بیست و پنج پروژه شبکه ارتباطی مورد نظر بود.منطقه تقسیم شد

افزون بر ان .مهمترین ویژگی این مدل،نیاز آن به داده هاي معدود است.شرایط و هدفهاي خاص شهرهاي متفاوت است

متغیرها و آمار مربوط به آنها براي سطح کلی شهرو یا حداکثر چند منطقه ي بزرگ در نظر گرفته میشود و بدین جهت 

  .گردآوري آمار مورد نییاز چندان مشکل نیست

این حال بایستی یاد آور شد حل این مدل نیاز به تخصصهایی دارد که در کشورهاي در حال توسعه به آسانی یافت با 

نمی شود براي این کار از متخصصین خارجی نیز نمی توان بهره گرفت زیرا تعیین شکل نهایی مدل نیاز به آشنایی 

  . ر هر کشور و شناخت نسبی از ساخت شهر داردکامل با هدفها،خواسته ها و گرایشهاي مردم و سیاستگذاران د

  

  

  2مدل

  .،محل استقرار سکونتگاهها و مراکز اشتغال را بر حسب مناطق مختلف شهر تعیین می کند2مدل 

در قدم بعد تعداد خانوارها یی که در .میزان اشتغال با توجه به نرخ رشد تولید و نرخ رشد بهره وري محاسبه میشود

پس از تعیین سکونتگاهها و مراکز اشتغال در هر منطقه، تقاضا براي .موجود خواهند بود برآورد میشودارتباط با اشتغال ،

  .شبکه ي حمل و نقل و عرضه ي آن تعیین میشود
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،تابع هدف است،و این تابع را می توان همساز با کشورهاي در حال توسعه 2باید توجه داشت هسته ي اصلی مدل 

ر و اطالعات مشکل نیست،تنها بدست آوردن هزینه هاي رفت و آمد و سکونت در مناطق بدست آوردن آما.تعیین کرد

  .مختلف تا حدودي مشکل است

در برنامه ریزي،این مدل کاربرد عملی دارد و در ارزیابی سیاستهاي . نتایج حاصل از ان مدل منطقی و قابل قبول است

رهیز از جزئیات از جمله نکته هاي مثبتی است که این مدل کلی بودن سطح مدل و پ.مختلف می تواند بکار گرفته شود

با این حال نباید فراموش کرد که تمامی مدلهاي سیاسی در برنامه . را قابل کاربرد در کشورهاي در حال توسعه می کند

ز نظر ریزي شهري نیاز به آمار تخصصی و هزینه اي دارد که در بیشتر کشورهاي در حال توسعه در دسترس نبوده و ا

  .هزینه مطلوب نیست
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