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 72/03/93پذيرش:  72/09/97دريافت:

امروزه شهرنشينی در تمام كشورهاي دنيا در حال گسترش استت. افتزایج جمتيتت    چكيده: 

هاي مختلف، خصوصاً اقتصادي را فتراه  وورده استت.    موجبات رشد و توسته در زمينهشهرها 

درصتد از   01، حتدود  9102براي مثال، مطابق با گزارش توسته جهانی بانك جهانی در سال 

مشتكتتی   ،شود. اما توسته شتهرها  توليد می ،شهر دنيا 01كل توليد ناخالص داخلی جهان در 

يطی، صوتی، ترافيك و ... را به همراه داشته است. بتر ایتا استا ،    مح از جمله ولودگی زیست

دانند و متدیران   ریشه مشكتت خود را در افزایج جمتيت می ،شهرها بسياري از ساكنان كتن

اي براي شهر وجود دارد یا خير و اگر وجتود   شهري با ایا سؤال مواجه هستند ویا اندازه بهينه

 دارد در چه حدودي است؟ 

شتهرهاي ایتران بتروورد شتده استت.       ا مقاله، انتدازه بهينته و پایتدار شتهر بتراي كتتن      در ای

وجود اطتعات وماري، فقط شتامل شتهرهاي تهتران،     شهرهاي مورد بررسی به دليل عدم كتن

 ،باشتند. روش تحقيتق   متی  0020تتا   0031هتاي   اصفهان، مشهد، شيراز و اهواز در بيا سال

مبتنی بر یك الگوي اقتصاد محلی بوده كه داراي سه بازیگر اقتصتادي استتب بنگتاه، ختانوار و     

شهر تهران از اندازه بهينه و پایدار خود عبور كرده استت   ، كتننددولت محلی. نتایج نشان داد

یتدار  از حد بهينه خود عبور كرده اما با اندازه پا ،شهرهاي اصفهان، مشهد، شيراز و اهواز و كتن

 خود فاصله دارند. 
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 مقدمه -1

كنند،  ها زندگی می امروزه تتداد افرادي كه در شهر

 ،یافتته  هتاي توستته   در كشتور  .در حتال افتزایج هستتند   

بسيار باال است و ایا نستبت بتراي كتل     ،جمتيت شهرها

باشتد. پدیتده    درصتد متی   21بتيج از   ،كشورهاي جهان

نشينی در كشورهاي در حتال توستته نيتز در حتال      شهر

 گسترش است. 

هاي در حال توسته، جمتيتت شتهري    امروزه كشور

زده  و هاي صنتتی شده قرن نو بيشتري نسبت به كشور

اوایل قرن بيست  دارند؛ ایا به متناي توسته شهرنشتينی  

تتتر در كشتورهاي در حتتال توستته در مقایستته بتتا    ستریع 

كشورهاي صنتتی است. در حال حاضر، جمتيت شهري، 

شود كه بيشتر از كل  ميليارد، تخميا زده می 0/0حدود 

 .است 0211جمتيت تا اواخر 

جهتانی در  براسا  گتزارش توستته جهتانی بانتك     

، توستتته اقتصتتادي را دو گتتشار، مشتتخص و 9112ستتال 

حركتتت از یتتك اقتصتتاد عمتتدتاً   -0 بستتازد متمتتایز متتی

 .كشاورزي به یك اقتصاد بيشتر توليدي و صتنتتی استت  

دهتد و   در ستطو  بتاالتر توستته ری متی    ه دوم لمرح -9

متضما گشار به یك اقتصتاد مبتنتی بتر بختج ختدمات      

تتري   ي شدن كه با نری سریعاست. مرحله )فاز( اول شهر

ری داده است مطابق با گشار از اقتصاد روستایی به اقتصاد 

باشد. فاز دوم شهري شدن كه با نرخی كنتدتر   شهري می

دهد و بتا تكامتل درونتی     و در مراحل باالتر توسته ری می

شهرها در ارتباط است، متناظر با خدماتی شدن اقتصادها 

توسته، ایا دو گشار در  است. در اغلب كشورهاي در حال

دهند؛ با ایتا   یك زمان و البته در مناطق مختلف، ری می

افتتته باشتتند و چتته كمتتتر   هتتا توستتته  حتتال چتته شتتهر

 ها، مثبت است.  انداز رشد ون یافته، چش  توسته

شتهرها از نرتر مراكتتز فتاليتت اقتصتادي، اهميتتت     

اي دارند. در یك تتریف، شهر، مكان جغرافيایی است  ویژه

هتاي اقتصتادي، از    كه به واسطه تمركز فتتاالن و فتاليتت  

دهند، ستی   شود. ومارها نشان می مناطق دیگر، متمایز می

 01شهر اول دنيا از لحاظ توليد ناخالص داخلتی، حتدود   

توليتتد  9112جهتتانی را در ستتال  درصتتد كتتل محصتتول

درصد كل  92شهر اول، تقریباً  011اند. هميا طور  كرده

، ميتان  اند. به همتيا دليتل   محصول جهانی را توليد كرده

ارتبتاط   سطح شهرنشينی و توسته اقتصادي در كشتورها 

 مثبت و قوي وجود دارد. 

نشتينی و   ایا ارتباط قوي و مثبت ميان سه  شتهر 

كه سطح توليد ناخالص داخلی سرانه به مترز  توسته تا زمانی 

بتا  نشتينی   دالر برسد، وجود دارد. ایتا شتهر   01111حدود 

همتراه   ،انتقال سریع مردم از منتاطق روستتایی بته شتهري    

هنگتامی كته سته     كته  . پيامتد بتتدي ایتا استت     است

 كند و توليتد ناختالص   درصد عبور می 11شهرنشينی از مرز 

گتشرد، مستير و سترعت     متی دالر  01111از داخلی سرانه 

. (World Dank, 2009شتتود ) نشتتينی، كنتتد متتی  شتتهر

بنابرایا بسياري از افتراد براستا  شتواهد ومتاري انجتام      

بتتر ایتتا باورنتتد كتته رشتتد شهرنشتتينی و توستتته   ،شتتده

یابد و پتس از ون،   تا سطحی از توسته ادامه می ،اقتصادي

 .گرددتواند منجر به توسته اقتصادي  ها نمی رشد شهر

جمتيتتت رو بتته افتتزایج شتتهرها، خصوصتتاً در     

كشورهاي در حال توسته و ارتباط ون با رشد اقتصادي و 

نشتينی در كنتار نارضتایتی اغلتب      منافع حاصتل از شتهر  

ماننتد   ؛ساكنان شهر بته دليتل ااترات افتزایج جمتيتت     

بهتتاي بتتاالي مستتكا، ترافيتتك ستتنگيا،  ولتتودگی، اجتتاره

ان اقتصتتاد ولتتودگی صتتوتی و ... موجتتب توجتته متخصصتت

اي كته هت     شهري به اندازه بهينه شهر شده است؛ انتدازه 

ن را امتضما رشد اقتصادي باشد و ه  كاهج رفاه ستاكن 

 به همراه نداشته باشد.  

هاي اخير، انتدازه بهينته یتا انتدازه كتاراي       در دهه 

هتاي بستياري از اندیشتمندان     شهر، موضوع بحث و جدل

تتر شتدن    به بتزر  بوده است؛ به طوري كه برخی متتقد 

شهرها و برخی مخالف افزایج جمتيت شتهرها هستتند.   

زا بتراي   هاي محتدودیت  ایا توجه حتی منجر به سياست

نقتاط دنيتا شتده استت. بتراي      از توسته شهرها در برخی 

، مبحث اندازه بهينه شهر توسط 1مثال، به اعتقاد سينگل

                                                           
1- Singell 
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بدون متحرات علمی،  0221متخصصان شهري در دهه 

منجر به كنترل رشد شهرها از جملته شتهرهاي   مطر  و 

ميشيگان، فلوریدا و كاليفرنيا، توسط بسياري از مسئوالن 

 (.Singell, 1974شهري شده است )

 

 پيشينه تحقيق -2

ابتتدا در دهته    ،هاي اندازه بهينه شهر توجه به مدل

 (،0219) 1توان به مقاالت بار براي مثال، می ؛مطر  شد 11

 ( اشاره كرد.0213)و همكارانج  3(، تالی0210) 2بونتر

( در تحقيتتق ختتود بتتا استتتفاده از 0210) 4االنستتو

تئوري بنگاه، شهر را بته عنتوان بنگتاه در نرتر گرفتت و      

جمتيت شهر را جایگزیا توليد كرد؛ به طوري كه هزینه 

 دانست.  بنگاه شهر را تابتی از جمتيت شهر می

( مدل االنسو را بتا توجته بته    0230) 5نوریچاردس

توستته   ،ها و منافع اندازه شهر براي ستاكنيا  همه هزینه

 داد.

( اندازه بهينه شتهر را از نرتر بنگتاه    0219) 6ایوانز

مورد توجه قرار داد و متدلی اراهته كترد كته      ،كننده توليد

بنگاه با توجه به تكنولتويي توليتد، نيتروي كتار و ميتزان      

 مؤار بود.  ،ندازه شهرتقاضا در تتييا ا

انتدازه بهينته شتهر را بتا توجته بته توابتع         سينگل

انتدازه   ،هتا  مورد بررسی قرار داد. ایا مدل ،مختلف هدف

بهينه شهر را بدون توجه به عامتل فضتا، تحليتل كردنتد     

(Singell, 1974 .) 

از طریق مترفی الگوي تتتادل عمتومی    7هندرسون

 اندازه تتادلی و انتدازه شهري كه داراي توليد و مصرف است، 

(. Henderson, 1974بهينتته شتتهر را بتته دستتت وورد )

وضتتيت   ،همان طور كه در مدل سينگل توضيح داده شد

بته   ،لزوماً وضتيت تتادلی نيست بلكه نقطه تتادلی ،بهينه

 شود كه متضما پایداري باشد. وضتيتی گفته می

                                                           
1- Barr 
2- Boeventer 
3- Tolley 
4- Alonso 
5- Richardson 
6- Evans 
7- Henderson 

با وارد كردن عامل فضتا در متدل ستينگل،     8ارنات

اندازه بهينه شهر را تحليل كرد. او بتا استتفاده از نرریته    

تتادل فضتایی را بتراي    ،(0212) 9كاالي عمومی تایبوت

 . (Arnott, 2004)اندازه شهر تتييا كرد

هتا و   با كمك ارتبتاط بتيا تئتوري باشتگاه     10فيج

زه بهينته شتهر   اندازه شهر توانست مقدار متينی براي اندا

 .(Fisch, 1976)پيدا كند 

با مترفی مدل فضایی، انتدازه   11ارنوت و استيگليتز

بهينه را استخراج كردند و رابطه ميان نری اجاره زمتيا و  

 مخارج بر روي كاالي عمتومی ختالص را تحليتل كردنتد    

(Arnott & Stiglitz, 1979) . 

( نيز در توستته مبتانی نرتري و    0232) 12فوجيتا

 هاي زیادي داشت.  تتش ،اي اندازه بهينه شهر پایه

با استفاده از قضيه هنري  ،برخی از مطالتات تجربی

 كردند.   ،اقدام به تتييا اندازه بهينه شهر 13جورج

مبناي الگوي اقتصاد محلی متورد استتفاده در ایتا    

باشد. ينتگ در مقالته ختود بتا      می  14مقاله ينگ ،تحقيق

اقتدام بته بتروورد     ،9111شهر در ستال   كتن 30مطالته 

براي ایا كار، تابع و  ياپا كرد هايشهر اندازه بهينه كتن

هاي شتهري را بتروورد نمتود. تتابع هزینته       منافع و هزینه

درومد قابل تصرف افراد در شهر و  بشهري عبارت است از

 هتاي ختانوار ستاكا در شتهر     تابع هزینه شتهري هزینته  

(Zheng, 2007در ایا مقاله .)،  ل ينتگ بتا كمتی    از متد

تتدیتت، استفاده شده است. یكی از تتدیتت انجام شده 

 در ایا مدل، اضافه كردن اارات خارجی ولودگی است. 

 

 مباني نظري -3

تتریا مقتاالت در حتوزه نرریته      یكی از مبنتایی 

( استت كته   0213اندازه بهينه شهر، مقالته ستينگل )  

نگاهی علمی و نرري به مقوله اندازه بهينه شهر داشت 

                                                           
8- Arnott 
9- Tiebout 
10- Fisch 
11- Stiglitz 
12- Fujita 
13- Henry George Theorem  

14- Zheng 
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و از مفاهي  اساسی عل  اقتصتاد بتراي توضتيح انتدازه     

بهينه شهر استفاده كرد. در ایا مطالته بتراي تتيتيا   

شتده   از ایتا رویكترد بهتره گرفتته     ،اندازه بهينه شهر

 است. 

مفهوم بهينه، متانی مختلفتی دارد،   سينگل،از نرر 

توانتد   خصوصاً در ارتباط با اندازه بهينه شهر، بهينگی متی 

در ارتباط با حداقل كردن هزینه شهرداري، اراهه خدمات 

یی توليتد و توزیتع ختدمات عمتومی یتا در      اعمومی، كتار 

 یی باشد.  اارتباط با رفاه اجتماعی و كار

شتبيه بنگتاهی استت كته      ،سينگل، شهراز نرر 

باشتد و منتافع حاصتل از     هاي هزینه می داراي منحنی

منافع حاصل از سكونت در شهر توسط ستاكنان   ،شهر

هتاي   ویژگتی  ،است. از ونجایی كه ختدمات شتهرداري  

دارنتتد؛ از ایتتا رو،  9و غيرمحتتروم كردنتتی 0غيررقتابتی 

داراي منحنی هزینه متوسط محدب هستند؛ به طوري 

كه در یك محدوده جمتيتی، نزولی بوده و پس از یك 

یابنتد.   افتزایج متی   ،سطح جمتيت با افزایج جمتيت

( اراهه ختدمات و منحنتی   ACمنحنی هزینه متوسط )

ترسي  شتده استت.    ،0( در نمودار MCهزینه نهایی )

ترستي  شتده استت،     ،0در نمودار منحنی دیگري كه 

( توليد نهایی نيروي كتار  MP( و )APتوليد متوسط )

باشد. فشاري كه منجر بته افتزایج جمتيتت شتهر      می

هاي داخل شهر استت.   شود، واار تجميع براي بنگاه می

شوند،  ها مشترك می افزایج یابد نهاده ،هرچه جمتيت

یابنتد. در   میها افزایج  بازدهی بنگاههمچنيا تقاضا و 

هتاي   واقع جمتيت بيشتتر، نته تنهتا منجتر بته صترفه      

و هزینته متوستط توليتد را     شتود  میمقيا  در توليد 

هایی را  گيري فتاليت دهد، بلكه امكان شكل كاهج می

را فراه  اند  كه قبتً در شهرهاي كوچك، سودده نبوده

افزایج  ،هاي ناشی از ایا مقيا  كند. نتيجه صرفه می

نشتان داده   ،APيروي كار است كه با نمودار بازدهی ن

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منافع و هزينه نهايي و متوسط شهري هاي منحني -1نمودار 

 (Singell, 1974منبع: )

 

 N1 N2 N3 جمتيت شهر

AC 
MC 

AP 

MP 

1- Non Rival  

2- Non Exclusive 
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سينگل، سه وضتيت متفاوت براي اندازه شهر تصور 

كند. حالت اول زمانی است كه بهينگی در ارتبتاط بتا    می

يتت  تانتدازه جم  ،مخارج شهرداري باشتد. در ایتا حالتت   

شتود؛ جتایی كته     ، تتيتيا متی  N1بهينه شتهر در نقطته   

شتهرداري،  منحنی هزینه متوسط اراهته ختدمات توستط    

ریتز   شود. حالت دوم زمانی است كه یك برنامه حداقل می

مركزي وجود داشته باشد و به دنبال حداكثر رفاه و ایجاد 

حداكثر كارایی باشد. در ایا حالت، بهينگی در ارتباط بتا  

شود و براي رسيدن بته ایتا وضتتيت،     كارایی تتریف می

منفتت  یابد كه جمتيت و اندازه شهر تا جایی افزایج می

بتيج از هزینته    ،حاصل از وخریا فرد وارد شده به شتهر 

نهایی تحميل شده به شهر، توسط ون فرد باشتد. مطتابق   

ریز مركزي، در  توسط برنامه ،با ایا تتریف، جمتيت بهينه

شود كه منحنی هزینه نهایی و منفتت  اي تتييا می نقطه

ه نهایی، یكدیگر را قطع كنند. در ایا نقطه، جمتيت بهين

وید. اما نكته ایا است كه هتي    به دست می N2در سطح 

اي براي باقی ماندن جمتيتت شتهر در ایتا ستطح      انگيزه

ریز مركزي، ایا بهتتریا   وجود ندارد؛ اگرچه از نرر برنامه

وضتيت است. به عبارت دیگر، تا زمانی كه منافع متوسط 

هاي متوسط قرار گرفته و منتافع ختالص،    در باالي هزینه

است؛ افراد براي مهاجرت به شهر، انگيزه دارند. بته   مثبت

عبارت دیگر، در ایا الگو تا زمتانی كته منتافع حاصتل از     

هتایی استت كته     سكونت براي فرد ساكا بيج از هزینته 

كنتد، انگيتزه بتراي ستكونت و      بابت خدمات پرداخت می

مهاجرت وجود دارد تا اینكته منحنتی هزینته متوستط و     

را قطع كننتد. در ایتا ستطح از    یكدیگر  ،منفتت متوسط

هتاي   مقتدار جمتيتتی كته منتافع و هزینته      N3جمتيت، 

ویتد و بتا عنتوان     كنتد بته دستت متی     متوسط را برابر می

 ،شتود. در ایتا مقالته    ته متی خجمتيت پایدار شهر، شتنا 

و اندازه پایدار شتهر،   N2اندازه بهينه شهر از نرر كارایی، 

N3 وان گفت جمتيت ت شود. به طور ختصه می ورد میوبر

بهينه، ون ستطح از جمتيتتی استت كته منتافع نهتایی و       

شود و اندازه پایتدار،   هاي نهایی شهر با ه  برابر می هزینه

ون ستتطح از جمتيتتتی استتت كتته منتتافع متوستتط بتتا    

 شود.  هاي متوسط شهر، برابر می هزینه

 

 روش تحقيق -4

 چارچوب الگوي اقتصاد محلي

اساستی و   هاي فرضقبل از تشریح مدل، الزم است 

هاي مدل، مورد بررسی قترار گيرنتد. اول اینكته     مشخصه

بازیگران اصلی ایتا الگتو شتامل بنگتاه، ختانوار و دولتت       

كننده كاال بوده و براي توليد ایا  توليد ،محلی است. بنگاه

دهنتتده  نيتتاز بتته نيتتروي كتتار دارد. خانوارهتتا، اراهتته ،كتتاال

در قبال اراهته ایتا   انحصاري نيروي كار در بازار هستند و 

كننتد. خانوارهتا همچنتيا     دستمزد دریافت متی  ،خدمات

باشتند.   شده توسط بنگاه متی  كننده كاالهاي توليد مصرف

خانوارها باید به دولت محلی، ماليات پرداختت كننتد. در   

طول فرایند مصرف كتاال توستط خانوارهتا و توليتد كتاال      

بته  شتود كته منجتر     ها، ولودگی منتشتر متی   توسط بنگاه

شتود. نقتج دولتت     كاهج سطح مطلوبيت خانوارهتا متی  

محلی، اراهه كاالهتاي عمتومی محلتی استت كته در ایتا       

كاهج ولودگی هوا است. دولت محلی براي مقابلته   ،مورد

اي  با ولودگی به عنوان یك كاالي عمومی بتا قيتد بودجته   

، توابتع  ادامته مواجته استت. در    ،به اندازه درومد ماليتاتی 

   بگردد اراهه می ،ه هر یك از بازیگرانرفتاري مربوط ب

، داراي تتابع  Xكننتده كتاال    بنگاهب بنگتاه توليتد   -0

، به ترتيتب مقتدار كتاالي    Nو    باشد كه  توليد زیر می

  بتوليد شده و نهاده نيروي كار است

Qx=Qx(N)                             (0) 

كنتد،   دستمزدي كه بنگاه به ختانوار پرداختت متی   

(W
*
باشتد   كننده سود بنگاه متی مطابق با رفتار حداكثر (

 بشود كه به صورت زیر حل می

P.Q(N)-W.Nmax                   (9) 

قيمت كاال است. بنابرایا دستتمزد   Pدر رابطه باال، 

 پرداختی عبارت است ازب

W
*
=P.Q

'
x(N)                         (0) 

خانوارب خانوار داراي تابع مطلوبيتی است كته از   -9

كنتد.   ، مطلوبيت كسب متی Sو سكونت  Xمصرف كاالي 
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با ضریب واحد، منجتر   ،(E)در عيا حال، ميزان ولودگی 

شتود. در واقتع، در ایتا رویكترد،      به كاهج ولتودگی متی  

دهنتده   یتا كتاهج   1زدایی ولودگی داراي ویژگی مطلوبيت

نتده بتا حتداكثر كتردن تتابع      كن مطلوبيت استت. مصترف  

كند كه از هتر   مطلوبيت با توجه به قيد بودجه، تتييا می

یتابی   مستلله بهينته   ،كاال چه ميزانی مصرف كند. در ادامه

 خانوار، اراهه شده است. 

Max U(X, S) – E                                         (3) 

S.t: P.X + r. S = W - T                                (2) 

U(0)  تابع مطلوبيت مصرف كااليX  وZ باشد  می

بهاي یك واحد سكونت و مقتدار   به ترتيب، اجاره  و   و 

 ماليات پرداختی به دولت محلی هستند.  

یتابی   با اابت گرفتا سطح مطلوبيت، مستلله بهينته  

تواند به حداقل كردن مخارج بتر روي كاالهتاي    خانوار می

بيتان گتردد    ،كاهج نيافتا مطلوبيتت مصرفی در صورت 

  بكه در زیر اراهه شده است

Min P.X + r. S + t                                     (1)      

 S.t: U(X, S) – E ≥ U                                (1) 

و  Xتوان مصرف بهينه كاالي  با حل ایا مسلله، می

S  عبارتی، تابع تقاضاي ون را به دست وورد.یا به 

X
*
 = X(P, r, U, E)                                    (3) 

S
*
 = S(P, r, U, E)                                      (2) 

Xگشاري  با جاي
Sو   *

در قيد بودجه، تابع مختارج   *

 وید.   خانوار به دست می

(HC)
*
=P.X(P,r,U,E)+r.S(P,r,U,E)=HC(P,r,U,E) (01) 

اارات سرریز ولودگیب در ایا الگتو، ولتودگی بته     -0

متحرته   ،عنوان اارات خارجی توليد و عرضه نيروي كتار 

و هت  افتزایج     شده است؛ به طوري كه ه  افزایج توليد

شتود.   جمتيت شهر، موجب افزایج ستطح ولتودگی متی   

تابتی از مقدار عرضته كتاال و    ،(e)بنابرایا ميزان ولودگی 

 عرضه نيروي كار است. 

e = e (X, N)                                      (00) 

توان با توجه به برابري عرضه و تقاضا، ون را  كه می

 به ایا صورت بازنویسی كردب

e = e(Qx(N), N) = e (N)                  (09) 
                                                           
1- Disutility  

ماننتد هتر الگتوي    دولت محلتیب در ایتا الگتو،     -3

اقتصادي دیگري كه شامل بختج عمتومی استت، دولتت     

محلی، اراهه كتاالي عمتومی را بتر عهتده دارد. در اینجتا      

كاالي عمومی، شامل كاهج ولودگی هوا یتا بته عبتارتی،    

 ،اراهه خدمات هواي پاكيزه است. بتراي ایتا كتار، دولتت    

كند. دولتت تمتام درومتد     می (t)اقدام به دریافت ماليات 

كنتد.   الياتی را صرف توليتد كتاالي محتيط پتاكيزه متی     م

 بنابرایا قيد بودجه دولت به صورت زیر استب

t.N = q.g                                                 (00) 

، مقتدار كتاالي   g، قيمتت كتاالي عمتومی و     q كه

 باشد. عمومی می

 ولودگی پس از توليد كاالي عمومی برابر است باب

E= e(N) – q.g = e (N) – t.N = E (N , t)      

(03) 

گشاري عبارت باال در متادله، مخارج ختانوار   با جاي

   داری ب

HC (P, r, U, E (N, t)) = HC (P, r, U, N, t) (02) 
 تابع مازاد شهرب

 (TC)هاي كل شتهر   ، هزینه(TB)منافع كل شهر 

 باشدب به صورت زیر می (TW)و تابع مازاد 

TB = W
*
.N = P.Qx′(N).N                          

(01) 

TC = HC.N+E= HC (P,r,U,N,t)+E           (01) 

TW=TB-TC=PQ′x(N).N-HC(P,r,U,N,t)+E (03) 

 

بنتتابرایا، تتتابع متتازاد كتته تفاضتتل منتتافع كتتل و   

باشد، تابتی است از سطح عمومی  هاي كل شهر می هزینه

هتاي مستكا، ستطح مطلوبيتت،      ها، جمتيت، اجاره قيمت

ماليات و ميزان ولودگی باقی مانده پتس از توليتد كتاالي    

 .استعمومی در شهر 

 

 

 تصريح مدل اقتصادسنجي

براي بروورد اندازه بهينه شهر الزم است تابع متازاد  

بتتروورد شتتود. بتتراي بتتروورد تتتابع متتازاد، تتتابع منتتافع و  

شتوند.   تخمتيا زده متی   ،هاي شهر، به طتور مجتزا   هزینه
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براسا  الگوي اقتصادي شهر، مشاهده شد كه تابع منافع 

ها، توليد نهتایی نيتروي كتار و     كل، تابتی از سطح قيمت

باشد كه توليد نهایی نيروي كار تابتی از  جمتيت شهر می

محيط فتاليت در شهر است. محيط فتاليتت در شتهرها،   

شهرها تحت تتلاير شترایط حمتل و نقتل و      خصوصاً كتن

باشد. بر ایا استا ، در متدل    ها می در دسترسیسهولت 

ستتنجی، منتتافع واقتتتی شتتهر، تتتابتی از وضتتتيت  اقتصتتاد

مشتخص   Tr2و  Tr1هاي  نقل شهري كه با متغير و حمل

باشتد. متادلته رگرستيونی     شده است و جمتيت شهر متی 

 شودب  تصریح می ،تابع منافع كل به صورت زیر

itit

it

it uNLnTrLnTrLn
P

TB
Ln

itit
 )()()()( 322110   (02) 

    كه 

   
 ،بيانگر منافع واقتتی شتهر یتا بته عبتارتی      

، متغيرهتتاي كنتتترل      و       افتتزوده شتتهر،  ارزش

باشد.  ، جمتيت شهر می   نقل شهري و  و وضتيت حمل

باشتد. در   می (t)ام و زمان i، بيانگر شهر tو  iهاي  اندیس

جزء خطا است كه داراي ميانگيا صتفر،      ایا متادله، 

 .  باشد میانحراف متيار اابت و توزیع نرمال 

تابع منافع كل شتهر، مطتابق بتا الگتوي اقتصتادي      

بهاي مستكا، ستطح    ها، اجاره شهر، تابتی از سطح قيمت

مطلوبيت در شهر، جمتيتت و نتری ماليتات استت. بتراي      

ستطح   ،گيتردب اول اینكته   سادگی، دو فترض صتورت متی   

یكستتان  ،رضتایتمندي در تمتتام شتهرهاي متتورد مطالتته   

كل،  امكان بروورد متادله هزینه ،است، در غير ایا صورت

متدت صتاد     پشیر نيست. البته ایا فترض در بلنتد   امكان

در اقتصتادي كته    0تفتاوتی  است؛ زیرا براستا  اصتل بتی   

هزینه باشد،  پشیر و ك  امكان در ون مهاجرت درون شهري

بتا یكتدیگر برابتر     ،رضایتمندي سكونت در همته شتهرها  

در ارتباط با نری ماليات است. فرض  ،شود. فرض دیگر می

شود نری ماليات در تمام شهرهاي مورد مطالته، برابتر   می

است. ایا فرض، دور از واقتيت نيست؛ زیرا در ایران، نری 

بته   ،هتاي ماليتات مستتقي     نریافزوده و  ماليات بر ارزش

صورت مركزي تتييا شتده و در ستطح كشتور، یكستان     

به  ،هاي كل  است. با ایا تفاسير، متادله رگرسيونی هزینه

 گرددب صورت زیر تصریح می

 

Ln(TCit)=α0+α1Ln(Pit)+α2Ln(Pmit)+α3Ln(Enit) +α4Ln(Nit)+uit                               (91) 
 

TC ،P ،Pm ،En  وN  بتته ترتيتتب، بيتتانگر مختتارج

هتا، نتری اجتاره بهتاي      كل در شهر، سطح عمومی قيمتت 

مسكا، تتداد روزهتاي ولتوده در شتهر و جمتيتت شتهر      

باشند. به طور مشابه با متادله رگرسيونی منتافع كتل،    می

 باشد.   می (t)ام در زمان iبيانگر شهر  tو  iهاي  اندیس

هتاي شتهر، تتابع     پس از بروورد تابع منافع و هزینه

از  ،وید. براي تتييا اندازه بهينته شتهر   مازاد به دست می

 نرر كارایی باید تابع مازاد را نسبت بته جمتيتت شتهري   

N)حداكثر كرد و جمتيت بهينته،  
*
كته منتافع ختالص     (

 دست وورد. به  ،كند شهر را حداكثر می
 

)]()()()([)]()()([
33210322110 ititititit
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تابع  ،است از ونجا كه اندازه بهينه شهر، مورد توجه 

مازاد بایتد نستبت بته جمتيتت شتهري، حتداكثر شتود؛        

ستازي یتا بته     بنابرایا شرط مرتبته اول، مستلله حتداكثر   

شرط اندازه بهينته شتهر كته از برابتر قترار دادن      عبارتی، 

عبارت  ،وید دیفرانسيل مرتبه اول تابع با صفر به دست می

 است ازب
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1- Indifference Principle 
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 بوید شهر به صورت زیر به دست میجمتيت، اندازه بهينته  با حل شرط مرتبه اول براي 

]})()([
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{ 214300
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به دست ومتده، مقتدار جمتيتتی    اندازه بهينه شهر 

از طریتتق  ،ریتتز مركتتزي استتت كتته از نرتتر یتتك برنامتته 

بته دستت ومتده استت. اساستاً       ،سازي تابع متازاد  حداكثر

در  ،بهينگی در اقتصاد، وضتيتی است كه حداكثر كتارایی 

از طریتق   ،شود. در اینجا نيز حداكثر كارایی ون لحاظ می

اظ شتده استت؛   لحت  ،برابري منافع نهایی با هزینه نهتایی 

جایی كه تابع مازاد، به قله خود رسيده است. در وضتيت 

 بهينه، منافع حاصل شده با ورود وخریا فرد بته شتهر، برابتر   

هاي تحميل شده هستند و در صورتی كته افتراد    با هزینه

هاي تحميل شده به شهر،  بيشتري وارد شهر شوند، هزینه

ایتا وضتتيت   بيشتر از منافع ایجاد شده خواهد بود. امتا  

افتد؛ زیرا هنوز افراد مهاجر براي ورود بته   لزوماً اتفا  نمی

شهر، انگيزه كافی دارند. انگيزه ورود به شهر توسط افتراد  

مهاجر تا زمانی وجود دارد كه تتابع متازاد، مثبتت استت      

(TW > 0) منافع متوسط شتهر، بيشتتر از    ،یا به عبارتی

)( هاي متوستط ون باشتد   هزینه
N

TC

N

TB
   زمتانی كته .

هتاي متوستط شتود، انگيتزه      برابر با هزینه ،منافع متوسط

 افتزایج رود؛ زیرا  براي ورود به شهر از بيا می 0خصوصی

جمتيت شهر، منجر به كاهج منافع همه افراد از جملته  

شوند، خواهد شد. وضتتيتی كته    كسانی كه وارد شهر می

و  (TW = 0)  شتود  صتفر متی  در ون، تابع مازاد برابر بتا  

رود را  از بتيا متی   ،انگيزه خصوصی بتراي ورود بته شتهر   

N)( 9اندازه پایدار شهر ،وضتيت پایدار و جمتيت ون را

 گویند. بنابرایا شرط اندازه پایدار شهر عبارت است ازب می
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با حل رابطه باال براي جمتيت، جمتيت پایدار شهر 

 برابر است باب
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34
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       (92) 
 

 ها، متغيرها و قلمرو مطالعه داده

ها براي متغيرهاي الگو، بته ستختی    ووري داده جمع

هاي موجتود در مركتز    انجام گرفته است؛ زیرا بيشتر داده

به صورت تجميع شتده   ،ومار ایران و سایر منابع اطتعاتی

تتریا ستطح،    براي یك منطقه؛ مانند استان یتا در پتایيا  

رهتاي متورد   براي شهرستان هستند، در حتالی كته متغي  

اختصاصتاً مربتوط بته شتهر استت.       ،استفاده در ایا مقاله

هاي وماري شتهري   تجانس ميان سالنامه دليل دیگر، عدم

شتهرهایی كته    هتاي كتتن   یتنی شتهرداري  ؛موجود است

داراي ستتالنامه ومتتاري شتتهري هستتتند، از ستتاختار و    

بنتتدي یكستتانی بتتراي اراهتته اطتعتتات استتتفاده    طبقتته

شتود كته در    مثتال، گتاهی مشتاهده متی    كنند؛ براي  نمی

وجود ندارد یتا   ،نقل شهري و ها، فصل حمل برخی سالنامه

 كتامتً  ،نقل شهري هستند و هایی كه داراي فصل حمل ون

 اند.   هاي متفاوتی را اراهه كرده شاخص

هتا از منتابع اطتعتاتی     ووري داده با ایا حال، جمع

اي شتهري  هت  مركز ومار ایران، بانتك مركتزي و ومارنامته   

شهرها استخراج شده است. مثتً، براي متغير ستطح   كتن

شاخص قيمت كتاال  »از  ،ها و نری اجاره بها عمومی قيمت

اي و از  بته تفكيتك منطقته   « و خدمات مصترفی شتهري  

شتتاخص بهتتاي مستتكا اجتتاري در »هتتاي  مجموعتته داده

كه توسط مركز ومار ایتران منتشتر   « مناطق شهري ایران

1- Personal Motivation  

2- Sustainable City Size 
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استفاده شده است. براي متغير جمتيت شتهري   ،شود می

در سرشتماري  « جمتيتت شتهر  »هاي مربتوط بته    از داده

از  ،هتاي ميتانی   و بتراي ستال   0021و  0032هتاي   سال

هتاي   متغير هزینههاي موجود، استفاده شده است.  بروورد

گيتري درومتد و    نمونته »هاي  شهر به كمك مجموعه داده

توسط مركز ومار ایتران  ساالنه كه « مخارج خانوار شهري

د، محاستبه شتده استت. نحتوه محاستبه      نشتو  منتشر می

(، با استفاده از رابطه زیتر بتوده      ، ) iمخارج كل شهر

 باست

 

(91  ) 

به ترتيب، مخارج خانوار و جمتيتت در     و     

هتاي   از داده ،، بتد خانوار است. بتتد ختانوار   ام و  iشهر 

 سرشماري، استخراج شده است. 

رد ارزش افتزوده  وبا استفاده از بترو  ،منافع كل شهر

شهر به كمك متوسط نسبت جمتيت شتهر بته استتان و    

هاي ملی استانی كه توسط مركز ومار ایران منتشر  حساب

شود، محاسبه شده استت.   می

نحتتوه محاستتبه نيتتز بتته ایتتا 

صورت بوده است كته نستبت   

در كتل ارزش افتزوده استتان،     ،هر بته استتان  جمتيت ش

 ضرب شده است. 

كتته بتته عنتتوان        و    هتتاي  بتتراي متغيتتر 

، وارد متدل  نقل شتهري  و متغيرهاي كنترل وضتيت حمل

ومی مت نقتل ع  و تتداد ناوگان حمل» هاي، از متغيراند شده

در « جا شتده درون شتهري   تتداد مسافر جابه»و « شهري

هاي  استفاده شده است. ایا متغيرها از ومارنامه ،یك سال

از متغيتر  ،   . بتراي متغيتر   انتد  استتخراج شتده   ،شهري

در شتهرهاي   «1خيلی ناستال  »و « تتداد روزهاي ناسال »

( AQIمتتورد بررستتی، براستتا  شتتاخص كيفيتتت هتتوا ) 

استتفاده   به ایا دليتل از ایتا متغيتر   استفاده شده است. 

                                                           
عبارت استت ازب روزهتاي پتاك، ستال ،      AQIبندي روزها براسا   طبقه -1

ناسال ، خيلی ناسال  و خطرناك كه در اینجا تتداد روزهتاي ناستال ، خيلتی    

 ناسال  و خطرناك مدنرر است.

 

ایا شاخص، وضتيت ولودگی هتواي شتهر را    شود كه می

بتد از توليد كاالي عمومی كه در مدل بحث شتد، نشتان   

هاي شهري كه براي هر  دهد. ایا متغير نيز از ومارنامه می

شهرهاي مورد مطالته، به صورت مجزا، چاپ  یك از كتن

 استخراج شده است.  ،شود می

بته دليتل    ،الزم به ذكتر استت دوره متورد مطالتته    

تتيتيا   0020تتا   0031هاي وماري، از ستال   حدودیتم

هاي وماري باعث شتده   بر ایا، محدودیت شده است. عتوه

شهرهاي مورد مطالته، محدود به شهرهاي اصفهان،  كتن

زیرا تنهتا بتراي ایتا     ؛اهواز، تهران، شيراز و مشهد باشند

 ومارنامه شهري در دستر  بود.  ،شهرها

 

 هاي تحقيق يافته -5

 Eveiws 7افتزار   ها با استتفاده از نترم   تخميا داده

انجام شتده استت. همتانطور كته گفتته شتد ابتتدا تتابع         

( و سپس تابع لگتاریتمی  02لگاریتمی منافع كل )متادله 

( بروورد شتده، ستپس تتابع متازاد     91هزینه كل )متادله 

، نتایج 9و  0( به دست ومده است. در جدول 90)متادله 

 اراهه شده است.  ،هاي كل تخميا تابع منافع و هزینه

بيانگر مقتدار ضتریب بتروورد     ،0 ستون دوم جدول

را مشتخص كترده    tمقدار وماره  ،شده است و ستون سوم

بيج از مقدار جتدول   ،tاست. در صورتی كه مقدار وماره 

)با توجته بته ستطح متنتاداري و درجته وزادي( باشتد        0

متنادار است. به جتاي   ،توان گفت ضریب بروورد شده می

توان با كمتك   ل، میبا مقدار جدو (t)مقایسه مقدار وماره 

مقدار سطح متناداري در مورد وزمون فرضتيه متنتاداري،   

شتود ستطح    گونه كه مشتاهده متی   اظهار نرر كرد. همان

متناداري براي ضریب اابت و متغير كنترل دوم، كمتتر از  

توان گفت در سطح اطمينان  بنابرایا می ؛باشند می 10/1

شتهري،  درصد، متنادار هستند. براي متغير جمتيت  22

متنتادار   ،درصتد  21ضریب برووردي در سطح اطمينتان  

شتده   01/1است؛ زیرا مقدار ستطح متنتاداري، كمتتر از    

درصتد و مقتدار    22است. مقدار ضریب تتيتيا برابتر بتا    

 ،متنی بودن تمام ضرایب جهت وزمون فرضيه، بی Fوماره 

i
i i
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 شود.   میدهتد فرضتيه صتفر، رد     بسيار بتاال استت كته نشتان متی     

 

 نتايج برآورد تابع منافع كل شهري -1جدول 

 سطح معناداري مقدار آماره ضريب متغيرها

 000/0 2/31 31/42* ضریب اابت

 13/0 -31/0 -00/0 متغير كنترل حمل و نقل اول

 000/0 1/3 31/3* متغير كنترل حمل و نقل دوم

 013/0 2/4 03/0** متغير جمتيت شهري

   33/0 ضریب تتييا

   F 411 وماره

 متنادار شده است. ،درصد اطمينان 30**ب در سطح                                  درصد اطمينان، متنادار شده است. 33*ب در سطح 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
 

دهنتد متغيتر    متی براي تابع هزینه كل، نتایج نشان 

 33جمتيت شهري و ضتریب اابتت در ستطح اطمينتان     

انتد. ضتریب تتيتيا بيتانگر قتدرت       متنتادار شتده   ،درصد

باشتد و مقتدار    درصتد متی   30دهندگی و برابر بتا   توضيح

كنتد،   كه متناداري تمتام ضترایب را وزمتون متی     Fوماره 

مبنتی بتر    ،بسيار باال استت كته نشتانگر رد فترض صتفر     

 (.  4مام ضرایب است )جدول متنی بودن ت بی

 

 نتايج برآورد تابع هزينه كل شهري -7جدول 

 سطح معناداري مقدار آماره ضريب متغيرها

 000/0 3/1 43/43* ضریب اابت

 31/0 -12/0 33/0 متغير شاخص قيمت

 01/0 31/0 33/0 بهاي مسكا شهري متغير شاخص اجاره

 12/0 -20/0 -01/0 ولودگیمتغير 

 000/0 3/30 34/0* متغير جمتيت شهري

   30/0 ضریب تتييا

   F 332وماره 

متنادار شده  ،اطمينان درصد 30**ب در سطح                                    متنادار شده است. ،اطمينان درصد 33*ب در سطح 

 است.

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
 

تتوان بتا استتفاده از دو     پس از تخميا ضرایب متی 

 ،(43و  41رابطه اندازه بهينته و پایتدار شتهر )متتادالت     

مقادیر بهينه و پایدار را براي شتهرهاي متورد مطالتته در    

، 1دوره زمانی مورد بررستی، بته دستت وورد. در جتدول     

هر تهران، اهواز، شيراز، ش اندازه بهينه شهر براي پنج كتن

اصفهان و مشهد اراهه شده است. نحوه محاسبه از طریتق  

گيري متغيرهاي توضيحی در دوره مورد بررستی   ميانگيا

بته دستت    ،ها در رابطه اندازه بهينه شتهر  و قرار دادن ون

 ومده است. 

ميليتون و   4اندازه بهينه براي شهر تهران در سطح 

دهتد   ستت كته نشتان متی    هزار نفر به دست ومده ا 100

از ستطح كتارا، عبتور     كته  هاستت  سال ایا شهر، جمتيت

كرده است. در ستون سوم، اندازه واقتی همان دوره بتراي  

ميليتون   0 ،شهرها وورده شده است كه براي تهتران  كتن

نسبت مازاد جمتيتت نشتان    ،. در ستون وخرباشد مینفر 
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داده شده است و به متناي ایا است كته چنتد درصتد از    

جمتيت ساكا، مازاد بر سطح بهينه است. نستبت متازاد   

شهرهاي ایران، بيشتریا و برابر  شهر تهران در ميان كتن

شهرها،  باشد. ایا نسبت، براي سایر كتن درصد می 13با 

 3/34براي اهتواز  كمتر از شهر تهران است؛ به طوري كه 

 درصتد  3/33درصد، براي اصفهان  4/31درصد، براي شيراز 

شهرها،  كتندرصد است. در بيا ایا  1/11و براي مشهد 

 باشد. شهر اصفهان داراي كمتریا نسبت مازاد می
  

 شهرهاي منتخب ايران اندازه بهينه كالن -3جدول 

 نسبت مازاد )درصد( اندازه واقعي بهينه شهر اندازه شهر كالن

 2/13 0001130 4102301 تهران

 3/34 3002133 333013 اهواز

 4/31 3234202 133341 شيراز

 3/33 3142114 013233 اصفهان

 1/11 4131144 011311 مشهد

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
 

وضتتيت كتاراي    ،ریتز مركتزي   اگرچه از نرر برنامه

افتتد امتا ایتا     در ستطح انتدازه بهينته، اتفتا  متی      ،شهر

وضتيت، لزوماً پایدار نيست؛ زیرا بته دليتل مثبتت بتودن     

منافع خالص حاصل از سكونت در شهر، انگيتزه ورود بته   

شهر وجود دارد. ایا انگيزه در سطح اندازه پایدار شهر، از 

پایتتدار شتتهر بتتراي  ، انتتدازه 2رود. در جتتدول  متتیبتتيا 

وورده شده است. اندازه پایدار  ،مورد مطالته شهرهاي كتن

 1كمی كمتر از جمتيتت واقتتی و برابتر بتا      ،شهر تهران

شهرها،  اما براي سایر كتن ،هزار نفر است 100ميليون و 

بيشتر از جمتيت واقتتی استت؛ بته ایتا      ،جمتيت پایدار

مثبتت   متضما منتافع ختالص   ،متنا كه سكونت در شهر

هنوز توانتایی فتراه  ووردن    ؛است و شهر با بزرگتر شدن

ن خود را دارند. ایا امر با امنافع خالص مثبت براي ساكن

نسبت اندازه پایدار به انتدازه واقتتی كته در ستتون وختر      

محاسبه شده، نشان داده شده استت. ایتا نستبت بتراي     

درصد است و به متناي ایتا استت كته     32تهران برابر با 

تواننتد منتافع    درصد از جمتيت كل تهتران متی   32 فقط

خالص مثبت كسب كنند و سایریا با ستكونت در تهتران   

اند. ایتا نستبت    باعث منفی شدن منافع خالص شهر شده

شهرهاي اهواز، شتيراز، اصتفهان و مشتهد؛ بته      براي كتن

 3/301و  0/310، 3/333، 1/331ترتيتتتب برابتتتر بتتتا 

شهرهاي موجود، شهر  كتنباشد. بر ایا اسا  از بيا  می

اصفهان داراي گنجایج بيشتري است و فاصله بيشتتري  

 با اندازه پایدار خود دارد. 
 

 شهرهاي منتخب ايران اندازه پايدار كالن - 6جدول 

 )درصد(نسبت اندازه پايدار به اندازه واقعي  اندازه واقعي اندازه پايدار شهر شهر كالن

 1/32 0001130 1132311 تهران

 1/331 3002133 3130211 اهواز

 3/333 3234202 4333201 شيراز

 0/310 3142114 4112330 اصفهان

 3/301 4131144 4300323 مشهد

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

بهينه و همچنيا اندازه پایتدار  در ایا مقاله، اندازه  گيري و پيشنهاد نتيجه -2

شهرهاي منتختب ایتران، بتروورد شتد. از ونجتا كته        كتن

مسلله اندازه شتهر، بتر مبنتاي جمتيتت ستاكا در شتهر       
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تقته متدیران   شود، یكی از موضتوعات متورد ع   می یاننما

ن سایر افراد ساكا در خارج از ون شهرها شهري و ساكنا

جهتت داراي   باشتد و از ایتا   می ،كه قصد مهاجرت دارند

ورد با استتفاده از طراحتی الگتوي    واهميت است. روش بر

سنجی تابع رفاه اجتماعی مبتنتی بتر یتك الگتوي      اقتصاد

اقتصاد محلی بوده است. در ایا روش، ابتدا تابع متازادي  

هاي كل شتهري تتریتف    به كمك تابع منافع كل و هزینه

شود، سپس با تصریح یك متادله رگرسيونی و بتروورد   می

ر كدام از توابع، اندازه بهينه و پایدار شهر بتا استتفاده از   ه

روابتتط مستتتخرج از شتترط بهينگتتی و شتترط پایتتداري،   

 محاسبه شده است. 

شتهرهاي منتختب    تمتام كتتن   نتد نتایج نشتان داد 

انتد.   ایران، در سطح باالتري از وضتيت بهينه قرار گرفتته 

ر دهنتده درصتد افتراد متازاد بت      هاي مازاد كه نشان نسبت

 13باالتر و برابر با  ،جمتيت بهينه است براي شهر تهران

شتتهرها بتته ترتيتتب بزرگتتی  درصتتد و بتتراي ستتایر كتتتن

 اهواز و اصفهان دارد. ،اختصاص به مشهد، شيراز

الگوي اقتصاد محلی نشان داد اندازه بهينه شهر كه 

لزومتاً پایتدار    ،شتود  ریز مركزي تتيتيا متی   توسط برنامه

نبوده و به دليل وجتود انگيتزه خصوصتی بتراي ورود بته      

متمتتوالً جمتيتتت شتتهرها بيشتتتر از انتتدازه بهينتته  ،شتتهر

باشد. در ایا بيا، اندازه جمتيت پایدار نشان داد كته   می

شهر تهران، از سطح پایدار خود عبتور   فقط جمتيت كتن

رابتر  ب ،كرده و نسبت جمتيت پایدار ون به جمتيت واقتی

شهرها همچنتان   درصد بوده است. براي سایر كتن 32با 

فاصتله وجتود دارد. شتدت ایتا      ،تا اندازه جمتيت پایتدار 

فاصله به كمك نسبت جمتيت پایدار به جمتيتت واقتتی   

نشان داده شد. ایا نسبت به ترتيب بزرگی، اختصاص بته  

 شهرهاي اصفهان، اهواز، شيراز و مشهد دارد. 

در  ،رامتتوش كتترد كتته هتتر متتدلدر پایتتان نبایتتد ف

جتواب   ،چارچوب مفروضتات و مشخصتات اساستی ختود    

توانتد تفاستير و    دهد و نقض هر كدام از مفروضات می می

 نتایج را تحت تلاير قرار دهد.  

شهر تهتران   علت تمایل افراد براي سكونت در كتن

، ایا استت  باشد میبا وجود اینكه منافع خالص ون منفی 

نی، عدم پویایی فضتایی و در نرتر   كه یكی از فروض ضم

نگرفتا مهاجرت در مدل است. بتا توجته بته اینكته ایتا      

مدل، توابع مازاد سایر شهرهاي كوچك و حتتی روستتاها   

ایا  لحاظ نكردنتواند  را در نرر نگرفته است علت ون می

باشد. براي مثال، اگر سایر شتهرهاي كوچتك و    ها پویایی

هاي شغلی و بيكتاري   صتبه دليل كمبود فر ،دور از مركز

ن امنفتت خالص ك  یا حتی منفی را نصتيب ستاكن   ،زیاد

مثتل تهتران داراي منتافع     ،د و شهرهاي بتزر  نخود كن

افتراد   ،كوچكتر باشتد  ،خالص منفی اما از نرر قدر مطلق

هتا داراي   هرچند مقصد ون ،گيرند تصمي  به مهاجرت می

ریشته در حتداقل    ،منافع خالص منفی است. ایا تصتمي  

 نه حداكثر كردن منفتت.   ،كردن ضرر و زیان دارد

وجتود عقتنيتت محتدود و عتدم وجتود       ،نكته دوم

عقتنيت كامل است. در واقع یكتی دیگتر از فتروض ایتا     

در حتالی   ؛مدل، عقتنيت كامل بازیگران اقتصتادي استت  

كه با توجه به گستردگی اطتعات و محاسبات در دنيتاي  

ن پشیرفت كه ایا فرض وجود داشتته باشتد.   توا واقع نمی

توانند تمام امكانتات ستكونت را    بنابرایا افراد مهاجر نمی

گيتتري كننتتد و  تصتتمي  ،در نرتتر بگيرنتتد و براستتا  ون

تصمي  ونان بتيج از ونكته مطتابق بتا محاستبات منتافع       

اير ستایر  لتحت ت ،خالص در تمام نقاط قابل سكونت باشد

 گيرد.   تات و ... قرار میعوامل از جمله اخبار، شای

د نت گرد پيشنهادهایی اراهه می ،با توجه به نتایج الگو

 كه عبارتند ازب

تمركز بر توسته متتوازن منتاطق و بته همتيا      -3

 شهرهاي كشور  توسته شهري متوازن براي كتن ،ترتيب

شتفافيت اطتعتاتی و امكتان    توجه بيشتتر بته    -4

شتغلی در نقتاط   دسترسی افراد به اطتعتات ستكونتی و   

 شهرهاي كشور مختلف كشور و كتن

یكی دیگر از ملزومات و قيود انتخاب ستكونت،   -1

هاي شغلی استت. در صتورت ایجتاد     محدودیت در فرصت

هاي ك  هزینه و ساده براي تغيير جایگتاه شتغلی از    رویه
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هتاي شتغلی در    اي به منطقه دیگر و توزیع فرصت منطقه

امكان انتختاب ستكونتگاه   شهرهاي كشور،  مناطق و كتن

 گردد.   تسهيل می ،بهينه
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