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مربی علوم اقتصادی ،مجتمع آموزش عالی بافت ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
کرمان ،ایران
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هندرسن )0119(9معتقد است کد درجد بهیندد ای

 -3مقدمه
کشور) ،مجموعد ای از عوامل اقتصادی ،سیاسی ،ئداریخی

مییابد و ئخطدی از ایدن سدطح بهیندد ،باعدث ئخصدیص

شهر بسیار بدزرگ در

ناکارای منابع و کاهش بهرهوری و ئولیدد مدیشدود .وی

شوند در ادبیات اقتصاد شهری ،بد

پیشنهاد میکند کد کشدورهای بدا مندابع محددود بدرای

هرگدداه در نمددام شددهری ی د
و ج رافیایی ،باعث شکلگیری ی
میان شهرهای کوچ

0

ایددن شددهر بددزرگ ،نخسددتشددهر و بددد ایددن پدیددده،
نخستشهری 0میگویند

سرمایدگذاری زیرساختی باید این منابع محدود را بدطور
متمرکز بد ی

عوامل متعددی در شکل گیری نخسدتشدهر مدؤثر

یا دو شهر ئخصیص دهند کد این مسدألد

االلب موجب نخستشهری میشود

هستند کد می ئوان بد ئولید ناخالص داخلدی ،محددودیت

بسیاری از اقتصداددانان شدهری ،نخسدتشدهری را

منابع برای سرمایدگذاریهای زیرساختی در همد مناطق،

عاملی ئأثیرگذار بدر بهدرهوری عوامدل ئولیدد مدی دانندد

ساختار اقتصادی ،سیاستهای حمایتی دولت و موقعیدت

کامبز 3و همکارانش ( )0100معتقدندد کدد در شدهرهای

ئاریخی و ج رافیایی شهرها اشداره کدرد نخسدتشدهری

بزرگ ئر ،بد طور متوسط بنگاهها دارای بهرهوری بیشتری

مزایایی از قبیل :افزایش بهرهوری ،صدرفدهدای اقتصدادی

هستند کد این امر دو دلیدل اصدلی دارد :دلیدل او ایدن

ئجمیع ،نوآوری و خنقیت بیشتر ،جذب سدرمایدگدذاری،

اسددت کددد رقابددت شدددید در شددهرهای بددزرگ ،ئنهددا بددد

اختراعددات و دارد بددا ایددن حددا  ،ئمرکددز جمعیددت و

بنگاههایی کد دارای بیشترین بهرهوری هستند ،اجازه بقا

فعالیت های اقتصادی در نخست شهر ،باعث افزایش ئراکم

میدهد و در جریان رقابت ،بنگاههای با بهدرهوری پدایین

و باال رفتن هزیندهای حملونقدل و مسدکن (در مجمدو

حذف می شوند دومین دلیل ،وجود صرفدهای اقتصدادی

افزایش هزیندهای زندگی) میشدود کدد ایدن امدر سدبب

ناشی از ئجمیع در شهرهای بزرگ است کد بدا گسدترش

کدداهش کیفیددت زندددگی در آن مددیشددود مسددووالن

ئعامنت بین افراد و بنگاهها ،بهرهوری را افزایش میدهد

نخست شهر برای حفظ کیفیت زندگی در نخست شهر ،بد

این عوامل ،ئمایل بنگاهها برای ساکن شدن در شدهرهای

منابعی روی می آورند کد در صورت نبود نخستشهر ،بدد

بزرگئر را افزایش میدهد

دیگر شهرها و برای بهبدود کیفیدت زنددگی آنهدا جدذب

پوگا )0101( 2محدیط شدهری را عامدل ئأثیرگدذار

مددیشددد ایددن مسددولد ،کددل نمددام شددهری منطقددد را

مهمی بر بهرهوری عوامل ئولید میداند و معتقد است کد

ئحتالشعا خود قرار میدهد و در نتیجد ،کیفیت زندگی

بنگاههدا و نیدروی کدار در محدیطهدای شدهری بدزرگ و

در شهرهای دیگر این منطقد کاهش مدییابدد بندابراین،

متراکم (مانند نخست شهر) ،نسبت بدد مکدانهدای دیگدر

میئوان گفت کد درجد بهیند ای از نخستشدهری وجدود

بسیار مولدئر هستند همچندین حجدم بسدیار زیدادی از

دارد کد از طریق رابطد متقابل میان منافع و هزیندهدای

سرمایدگذاریها و نیروی کار ماهر ،جذب شهرهای بزرگ

نهایی اجتماعی ناشی از افزایش ئمرکز شدهری بدددسدت

میشوند و اکثر نوآوریهای مهم نیز در شدهرهای بدزرگ

میآید (فرهمند)0971 ،

انجام میشوند

1- Urban Primate
2- Urban Primacy

3- Henderson
4- Combes
5- Puga
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منطقددد (اسددتان یددا

از نخستشهری وجود دارد کد با پیشرفت ئوسعد ،کاهش

ئأثیر بخش خدمات بر شکلگیری پدیده نخستشهری در استان خوزستان /محمدعلی مقصودپور ددددددددددددددددددددددددددددد 03

نخسدتشدهر دارای بیشدترین امکاندات زیربندایی،
ئولیدی ،خدمائی و ئسهینت اجتماعی و رفداهی در بدین

معاد  20/0درصد شداالنن اسدتان در بخدش خددمات،

منطقد است و همین مسألد باعدث جدذب

 07/0درصد در بخش کشاورزی و  91/3درصد در بخش

افراد و فعالیت بد این شدهر و در نتیجدد ،ئمرکدز بیشدتر

صدددنعت و معددددن مشددد و  ،بدددد کدددار بدددودهاندددد

هدا

میشود کد این مسولد کل نمام شهری منطقدد را ئحدت
ئأثیر خود قرار میدهد (اکبری و همکاران)0973 ،

)

(

از آنجایی کدد خددمات ،یکدی از بخدشهدای مهدم

در کشورهای درحدا ئوسدعد ،ئمرکدز جمعیدت در

اقتصددادی اسددتان خوزسددتان اسددت و بددیش از نیمددی از

شهرهای بزرگ ،بد شدت در حا افزایش اسدت و سدبب

شاالنن استان را در خود جای داده است ،ایدن مقالدد بدا

ایجاد نخست شهر و پدیده نخست شهری شدده اسدت در

هدف بررسی ئأثیر بخش خدمات بر پدیده نخستشهری

حالی کد در کشورهای ئوسعدیافتد ،ئوازن در ئوزیع اندازه

این استان ،انجام شده است

شددهرها بیشددتر اسددت پدیددده نخسددتشددهری در االلددب
استانهای کشور دیدده مدیشدود ،بدد طدوری کدد مرکدز

 -0پیشینه تحقیق

استان ،همانند نخستشهر عمل کدرده و معمدوالا فاصدلد

الف) پژوهشهای خارجی

جمعیتددی -کددارکردی زیددادی بددا شددهر دوم اسددتان دارد

پوگا ( )0331در مطالعدای ،ئفاوت الگوهای ئوسدعد

میزان نخست شهری در اسدتان خوزسدتان در سدا هدای

شدهری در کشدورهای اروپدایی و کشدورهای کمتدر

سرشماری عمدومی

ئوسعدیافتد را بررسی کرده است وی بیان میکندد کدد

و مسدکن در سدا  ،0931جمعیدت اهدواز (0099

کشورهای کمتر ئوسعدیافتد در حا ئجربدکردن فرایند

هزار نفر) بیش از چهار برابدر دومدین شهرسدتان اسدتان

سریع ئوسعد شهری هستند ،در حالیکد درصد جمعیت

(دزفدددو بدددا جمعیدددت  090هدددزار نفدددر) مدددیباشدددد

شدهری کشدورهای کمتدر ئوسدعدیافتدد بدد کشدورهای

اخیر ،رو بد افزایش بوده است و بر اسا
نفو

)

(



ئوسعدیافتدئر ،نزدی

می شود ،الگو و اندازه ئجمع شهری

استان خوزستان بدا مسداحتی معداد  3درصدد از

آنها ،متفاوت از چیزی است کد در مناطق ئوسعدیافتدئر

مساحت کل کشور ،حدود  1درصد از جمعیدت کشدور را

و بدویدژه کشدورهای اروپدایی قابدل مشداهده اسدت در

در خود جای داده است کد  30درصدد ایدن جمعیدت در

کشورهای کمتر ئوسعدیافتد ،ئمرکز جمعیت در شهرهای

نقاط شهری استان ،ساکن هستند سهم استان خوزستان

بزرگ بد شدت در حدا افدزایش اسدت و باعدث ایجداد

از ئولید ناخدالص داخلدی کشدور در سدا  0931معداد

نخستشهر و پدیده نخستشهری شده است؛ در حالیکد

 09/3درصد با نفت و  2/73درصد بدون نفت بوده کد بد

در کشورهای ئوسعدیافتد ،ئوازن در ئوزیع اندازه شدهرها

ئرئیب مقام دوم و چهارم را در بین استانهای کشدور بدد

بیشتر است.

داده اسدت همچندین در سدا  0931از

آدکینددز 0و همکددارانش ( )0333در ئحقیقددی بددد

نمر سراند ئولید ناخالص داخلی ،رئبدد سدوم بدا در نمدر

بررسی رابطد بین نخست شدهری و ئوسدعد اقتصدادی در

گرفتن فروش نفت و رئبد دهم بدون در نمر گرفتن نفت

کشورهایی از آسیا و آمریکدا پرداختندد آنهدا در ئحقیدق

خود اختصدا

را در بین استانهای کشور بد خود اختصدا

داده اسدت

کد نشان دهنده اهمیت و جایگداه ایدن اسدتان در کشدور

1- Adkins
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شهرهای ی

میباشد بر اسا

سرشماری نیروی کار در پداییز ،0930
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شهری بد عنوان مت یرهای ئأثیرگذار بدر نخسدت شدهری

داخلی سراند و جمعیت کل ،باعث افزایش نخستشدهری

استفاده کردند نتیجد ئحقیق آنها بیدانگر ئدأثیر مثبدت و

می شوند ،در حالی کد مساحت کل زمین ،سهم ئجارت از

معنی دار ئولید ناخالص داخلی و زمینهای شهری و ئأثیر

ئولید ناخالص داخلی و ئراکم حملونقل نخستشهری را

منفی جمعیت ،بر نخستشهری است

کاهش میدهند

هندرسن ،یکدی از محققدانی اسدت کدد بیشدترین

ب) پژوهشهای داخلی

مطالعد را در زمیند نخستشهری انجدام داده اسدت وی

فرجی و همکدارانش ( )0101مقالددای را بدا هددف

در سا  0111در مطالعددای ،بدا اسدتفاده از روشهدای

شناسایی و درک علل شکلگیری پدیده نخستشهری در

اقتصادسنجی بیان کرده اسدت کدد بسدتد بدد شدرایط و

کشورهای درحا ئوسعد انجام دادند روش ئحقیق در این

ویژگیهای کشورها ،میدزان بهینددای از نخسدتشدهری

مطالعد ،ئوصیفی -ئحلیلی بود نتیجد ئحقیدق نشدان داد

وجود دارد کد نخستشهری کمتر یا بیشتر از آن ،باعث

کد این پدیده باید از ابعاد مختلد اقتصدادی ،اجتمداعی،

زیانهای قابلئوجهی از نمر رشد اقتصادی میشدود وی

فرهنگی ،ئاریخی و سیاسی ،ئجزیدوئحلیل شود

میانگین شاخص نخستشهری (نسبت جمعیت شهر او

زبردست ( )0971با بدکارگیری روشهای بررسدی

بد کل جمعیت شدهری کشدور) را در سدطح بدینالملدل،

میزان نخستشهری ،بد این نتیجد دست یافت در ایدران

 1/90گزارش کرده است کد در مطالعات ئطبیقی ،از این

میزان نخستشهری ئا سا  0922بدیش از حدد بهیندد

میانگین بد عنوان میدزان نخسدتشدهری مدورد انتمدار

بدوده ،امدا پد

از آن بدا بددکدارگیری سیاسدتهدای

استفاده می شود

ئمرکززدایاند ،از میزان نخستشهری کاستد شده است.

نیدددت  )0111( 0در مقالددددای بدددا بددددکدددارگیری

فرهمنددد و همکددارانش ( )0977در مقالدددای بددد

نخست شهری بد عنوان شاخصدی بدرای سدنجش ئمرکدز

بررسی ئدأثیر نخسدتشدهری بدر رشدد اقتصدادی کشدور

شهری ،بد بررسدی رابطدد بدین آزادی ئجدارت و ئمرکدز

پرداختند در این مطالعد ،از شاخص نخسدتشدهری در

شهری پرداختد است نتیجد ایدن ئحقیدق ،نشداندهندده

اندازهگیری ئمرکز شهری ،استفاده و ئأثیر آن بر رشد اقتصدادی
9

ئأثیر منفی سهم ئجارت خارجی بر ئولید ناخالص داخلی

ایران در قالب مد رگرسیونی رشد سولو -سوان  ،برای

و ئأثیر مثبت مت یرهدای ئولیدد ناخدالص داخلدی واقعدی

دوره  0993- 72بررسی شده است نتدایج ایدن مطالعدد

سراند ،مساحت زمین ،سهم نیروی کدار الیرکشداورزی از

نشان دادند کد نخستشهری بر رشد اقتصادی مؤثر است

کل شاالنن و پایتخت بودن بر نخستشهری میباشد

و شکل ئأثیرگذاری آن ،پویا و ئابعی از سطح درآمد است.

گالیددانی و کددیم )0117( 0در ئحقیددق خددود بیددان

نجارزادگان ( )0977بد بررسی ئأثیر سرمایدگذاری

کردند کد در سا های اخیر ،ئحقیقات اقتصدادی زیدادی

دولت در بخش حملونقدل بدر سدطح نخسدتشدهری بدا

در زمیند ئمرکز شهری و نخستشهری انجام شده اسدت

بدکدارگیری مدد هندرسدن در دوره زمدانی 0920-77

کد نتیجد کلی آنها نشان می دهد کدد عوامدل اقتصدادی،

پرداخددت نتددایج ئحقیددق نشددان دادنددد کددد افددزایش

جمعیدددتشناسدددی و ج رافیدددایی در شدددکلگیدددری

سددرمایدگددذاری در بخددش حمددلونقددل ،موجددب کدداهش

1- Nitsch
2- Galiani & Kim

3- Solow-Swan
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خدود از ئولیدد ناخدالص داخلددی ،جمعیدت و زمدینهددای

نخستشهری مهم هسدتند؛ بدرای مثدا ئولیدد ناخدالص

ئأثیر بخش خدمات بر شکلگیری پدیده نخستشهری در استان خوزستان /محمدعلی مقصودپور ددددددددددددددددددددددددددددد 01

نخست شهری و همچنین کاهش ئدأثیرات منفدی ئمرکدز
بیش از حد در ایران شده است

مطالعات انجامشده ،ئأثیر مثبتی بر نخست شهری داشدتد
است در این ئحقیق با ئفکی

ئولید ناخالص داخلدی بدد

حدداقل

از اجزای ئولید ناخالص داخلدی -بدا

از دادههای سری زمدانی  0933-72و ئکنید

بررسی ئأثیر هر ی

مربعات معمولی ،بد بررسی ئأثیر پرداخت یاراند بنزین بر

ئأکیددد بددر بخددش خدددمات -بددر شددکلگیددری پدیددده

نخستشهری پرداختند نتایج ئحقیدق نشدان دادندد کدد

نخست شهری در استان خوزستان ،با استفاده از دادههای

پرداخت یاراند بنزین نتوانستد است نخستشهر در ایدران

سددری زمددانی  0931-31و روش خودئوضددیحبددرداری بددا

را کاهش دهد

وقفدهای گسترده ( 0)ARDLپرداختد شده است

فرهمند و بددری ( )0930در مقالددای بدد بررسدی
رابطد بدین ئجمیدع (در قالدب ئمرکدز شدهری) و رشدد

 -1مبانی نظری

اقتصدادی در مدد رگرسدیونی رشدد سدولو -سدوان در

ایده نخستشهری ،اولینبار ئوسط جفرسدون 0در

منتخبی از کشورهای آسدیا -اقیانوسدید ،بدا اسدتفاده از

سا  0393در مقالدای با عنوان«قانون نخسدتشدهری»

دادههددددای ئددددابلویی در دوره زمددددانی 0371 –0113

مطرح شد او برای ئوضیح شدهرهای بسدیار بدزرگ کدد

پرداختند .نتایج برآورد مد رشد اقتصادی با وارد کردن

بخدش عمدده ای از جمعیدت و فعالیدتهدای اقتصدادی

مت یرهدای سدطح و ئدوان دوم نخسدتشدهری ،نشدان

کشورها در آنها متمرکز شده بودند و االلب پایتختهدای

میدهند کد نخستشهری بد شکل ئدوان دوم بدر رشدد

این کشورها بودند ،از واژه نخست شهر استفاده کرد و این

اقتصادی ئأثیر دارد و ایدن ئدأثیر بددصدورت  Uمعکدو

پدیده را نخستشهری نامید بد نمر وی ،نخستشدهر در

است بدعبارئی دیگر ،ابتددا رشدد اقتصدادی بدا افدزایش

نمام شهری کشورهای کمتر ئوسعد یافتد ،در مقایسدد بدا

نقطد بدد او خدود

نمام شهری کشورهای ئوسعد یافتد ،بدطور نسبی بیش از

نخستشهری افزایش مییابد ،در ی
میرسد و پ

از آن کاهش مییابد.

حد بزرگتر از دومین و سومین شهر این کشورها است او

مقصدودپور و طعیمددپدور ( )0932در مقالددای بدد

مدعی شد کد االلب کشورهای درحا ئوسدعد و برخدی از

بررسی ئأثیر ئوزیع نامتوازن جمعیت در شهرها در قالدب

کشورهای ئوسعدیافتدد دارای نمدامهدای نخسدتشدهری

پدیددده نخسددتشددهری بددر ترفیددت مالیددائی در اسددتان

هستند؛ بدین ئرئیب کد نخستشهرهای موجود در نمام

خوزستان پرداختداند نتایج ایدن ئحقیدق نشدان دادندد کدد

شهری این کشورها ،کانونهدای ئمرکدز ملدی بدوده و بدر

نخستشهری ،اثر منفی و معناداری بدر ترفیدت مالیدائی

نمام شهری این کشورها مسلط هستند وقتی کد نسدبت

درصدی نخسدتشدهری در

جمعیت بزرگئرین شهر بد دومین شهر از عدد دو باشد،

استان خوزسدتان ،ترفیدت مالیدائی در کوئداهمددت 0/9

اندازه شهر را نخستشهر میگویند (فرهمند و همکداران،

درصد و در بلندمدت  9/2درصد ،کاهش مییابد

)0977

دارد ،بدطوری کد با افزایش ی

در ئحقیقات انجدامشدده در مدورد نخسدتشدهری،

در کشورهای در حا ئوسعد ،ئوسعد شهری و رشد

عوامل متعددی (اقتصادی ،ج رافیایی و جمعیتشناسی)

اقتصادی ،در کنار هم پیش میروند با ئوسعد اقتصدادی،

در شکل گیری نخست شهر مؤثر ،شناختد شدهاند یکی از
این مت یرها ،ئولید ناخالص داخلی می باشد کدد در اکثدر

1- Auto Regressive Distributed Lag
2- Jefferson

Downloaded from iueam.ir at 17:08 +0330 on Tuesday September 25th 2018

اکبری و همکارانش ( )0973در مقالدای با استفاده

بخش هدای خددمات ،کشداورزی و صدنعت و معددن ،بدد

 00ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فصلنامد اقتصاد و مدیریت شهری /شماره شانزدهم ،پاییز 0932

ئرکیب ئولید اقتصاد از ئولیدات کشاورزی و روستایی بد

اهمیت آن است کد رشد زیرساختهای شدهری ،باعدث

سمت ئولیدات صنعتی و خدمائی ،ئ ییدر مدییابدد و بدا

رشد جمعیت شهر میشود (زبردست)0971 ،

از بخش کشاورزی ،آزاد و بدد سدمت شدهرها مهداجرت

نخسددتشددهر مددؤثر باشددند کددد ئولیددد ناخددالص داخلددی،

میکند این ئ ییر ئرکیب ئولید ،سبب ئوسعد شهری در

محدودیت منابع برای سرمایدگذاریهدای زیرسداختی در

اقتصاد مدیشدود؛ زیدرا بنگداه و افدراد در شدهرها جمدع

همد مناطق ،ساختار اقتصدادی منطقدد ،رشدد جمعیدت،

میشوند ئا بتوانند از صرفد جوییهدای محلدی و شدهری

سیاسددتهددای دولددت و موقعیددت ئدداریخی و ج رافیددایی

ناشی از مقیا  0در صدنایع و خددمات بهدره گیرندد از

شهرها ،از مهم ئرین عوامل بد شمار می روند بدیهی است

هدا



سوی دیگر ،دولدت بدا اعمدا سیاسدتهدای حمدایتی از

کد هر کدام از این موارد ،بستد بدد موقعیدت ید

صنایع شهری ،سرمایدگذاریهای زیربنایی یا یاراند بازار

می ئوانند در شکل گیری آن بد عنوان نخستشدهر نقدش

سرماید در شهرها ،موجدب جدذابیت بدیشئدر شدهرها و

داشتد باشند

مهاجرت نیروی کار از روستا بد شهر می شوند (اکبدری و
همکاران)0973 ،

شدهر،

سیاستهای دولت میئوانند نرخ ئوسعد شدهری و
نیز شکل ئوسعد شهری کد همان درجد ئمرکدز شدهری

بد دلیل وجود صرفدهای محلی ناشدی از مقیدا ،

است را ئحتئأثیر قدرار دهندد بدد ویدژه در کشدورهای

زمانی کد ئولید صنعتی و خددمائی در منداطق ئجداری-

درحا ئوسعد ،سیاستهای حمایتی دولت از ی

یا چند

صنعتی در شهرها متمرکز شده باشد ،بسیار کارائر است

شهر بزرگ سیاسی و معموالا شهر پایتخت ،سبب ئمرکز

محدل،

بیش از حدد مدیشدود .گسدترش سدرمایدگدذاریهدای

مجاورت فضایی یا ئراکم بداالی فعالیدت در ید

سدبب افدزایش سدرریز اطنعدات در میدان ئولیدکنندده

هدا

زیربنایی در این شهرها ،موجب جذابیت استقرار در آنها

میشود و عملکرد بازار کار را نیز کارائر میکند از طدرف

شده و سبب جذب بنگاه و افراد زیدادی بدد آن مدیشدود

دیگر ،هزیندهای حمل و مبادلد در میدان ئولیدکنندده و

حمایت بیش از حد دولت از ی

(یا چندد) شدهر ،باعدث

هزیندهای حمل برای شهروندان محلی ،کاهش مییابد و

میشود کد این شهر (یا شهرها) دارای بیشترین امکانات

آثار خارجی مثبت قابلئوجهی ایجاد مدی شدود مجمدو

زیربندایی ،ئولیددی ،خددمائی و ئسدهینت اجتمداعی و

این عوامل میئوانند سبب شکلگیری نخست شهر شوند

رفاهی باشد و همین مسألد باعث جذب افراد و فعالیتها

))Henderson, 2000

بد ایدن شدهر (یدا شدهرها) و در نتیجدد ،ئمرکدز بیشدتر

هدا

نمریدپردازان در مورد مکانیزمهای بد وجود آمدن
و شکلگیری ی

شهر بسیار بدزرگ (نخسدتشدهر) در

هدا

هدا

میشود (اکبری و همکاران)0973 ،
میزان شهرنشینی در ی

کشور و همچنین میدزان

میدان شدهرهای کوچد  ،اخدتنفنمدر دارندد برخدی

وابستگی اقتصاد کشورها بد کشاورزی یا صنایع کشت نیز

نخستشهرها را حاصدل ئدأثیر ئمرکدز زیرسداختهدای

بر میزان نخستشهری ئأثیرگذار است همچنین ،هرچد

استعماری پایتختهای مستعمره میدانند و برخی دیگر،

ئراکم جمعیتی کشورها کمتر باشد ،نرخ رشدد جمعیدت

اشاره بد زیرساختهای مدرن یا صنعتی دارند کد در ی

آنها پایینئر باشد و هرچد کشورها از نمر قومیتی ئندو

شهر و بد هزیند دیگر شهرها ساختد میشوند نکتدحائز

کمتری داشتد باشند ،احتما بروز پدیده نخستشدهری

1- Urbanized and Localized Economies of Scale

در این کشورها بیشتر است (اکبری و همکاران)0973 ،
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بدکارگیری فناوریهای کاراندوز (سرمایدبر) ،نیروی کدار

عوامددل متعددددی مددیئواننددد در شددکلگیددری

ئأثیر بخش خدمات بر شکلگیری پدیده نخستشهری در استان خوزستان /محمدعلی مقصودپور ددددددددددددددددددددددددددددد 09

در جدددو  ،0خنصددد ای از عوامددل ئأثیرگددذار بددر

است ،آورده شده است

نخستشهری کد در مطالعات قبلی بد آن نیز اشاره شدده
هدا

ارتباط مثبت
بزرگئرین شهر ،پایتخت ملی است

 نمام اداری متمرکز مستعمره بودن کشورها نقش الالب بخش کشاورزی نسبت شهرنشینی -نرخ رشد جمعیت

ارتباط منفی
 سطح صنعتیشدن یا سراند ئولید ناخالص ملی بدون احتساب بخش کشاورزی مساحت زمینهای قابل کشت میزان باالی وابستگی متقابل در نمام شهری وجود فرهنگ و نمام شهری بالغ -جمعیت شهری ،نسبت شاالنن بخش صنعت بد خدمات و سطح سواد

منبع( :اکبری و همکاران)3135 ،

شاخصهای اندازهگیری ئمرکز شهری عبارئند از:

 )0971از این رو ،در این مقالد از شاخص نخستشدهری

ال ) شاخص ئمرکدز هریشدمن -هرفینددا  :0ایدن

استفاده شده است

شاخص ،معاد مجمدو مربدع سدهم هدر شدهر از کدل
جمعیدت شدهری اسدت ایدن معیدار ئوسدط ویتدون و

 -0روش تحقیق

شیشیدو )0370( 0و هندرسن ( )0377استفاده شد

تصريح مدل و روش تخمین آن

ب) پارامتر پرئدو حاصدل از ئوزیدع انددازه شدهرها:

مد مورد استفاده برای ئحلیل ئجربی عوامل مؤثر

درجد کلی پراکنش در ئوزیع اندازه شهرها است و انددازه

بر پدیده نخستشهری در این ئحقیق ،مطابق بدا مبدانی

آن نشان میدهد کد با حرکت از بداال بدد پدایین ئوزیدع

نمری مطرح شده و مطالعات پیشدین ،مدد پیشدنهادی

اندازه شهرها ،اندازهها با چد سرعتی کاهش مییابند این

آدکینددز و همکددارانش ( )0333اسددت آنهددا سددد مت یددر

شاخص ئوسط رزون و رزنی  )0371(9بد کار گرفتد شد

ئأثیرگذار بدر نخسدتشدهری را ئولیدد ناخدالص داخلدی،

) شاخص نخست شهری :این شداخص بدا نسدبت

جمعیت و زمینهایی کد قابلیت استفاده شهری را داشتد

جمعیت بزرگترین شهر بد کل جمعیت شهری کشدور یدا

باشند میدانند بنابراین مد اولید مورد استفاده در ایدن

منطقد ،اندازهگیری میشود معیار نخستشدهری بدرای

ئحقیق بد صورت ذیل میباشد:

نموندهای فراوان و سا های زیداد ،اسدتفاده مدیشدود و

رابطد)Primacyt = β1 + β2GDPt + β3POPt + β4LANDt + et (0
1

کد در آن مت یر  ،Primacyنخست شهری را نشان

ئوسط موئلو ،)0373(3آدز و گنسر ،)0332( 2جونیو

( )0333و هندرسن ( )0111بد کار گرفتد شد (فرهمند،

می دهد کد از نسبت جمعیدت شدهری اهدواز (بزرگتدرین
شهر استان خوزستان) بدد کدل جمعیدت شدهری اسدتان
بددست آمده است  ،GDPئولید ناخالص داخلدی،POP ،


1- Herishman & Herfindal
2- Wheaton & Shishido
3- Rosen & Resnick
4- Mutlu
5- Ades and Glaeser.
6- Junius

جمعیت ،LAND ،زمین هایی کد قابلیت استفاده شهری
را داشددتد باشددند (زمددینهددای شددهری)β ،هددا ،ضددرایب
مت یرهای مد و  ،etجزء اخن مد میباشد
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جدول  -3خالصهای از عوامل مؤثر بر نخستشهری
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محدودیتی کد در استفاده از این مد وجدود دارد،
در دستر

براسا

سرشماریهایی است کد هر ده سدا یکبدار 0از

( )LANDاسددتان خوزسددتان بددرای دوره مددورد مطالعددد

برای محاسبد نخستشهری ،بد جمعیت ساالند نیاز بدود،

ئحقیق است کد بد این دلیل ،این مت یدر ،از مدد  ،کندار

روند مت یرهای جمعیتی مورد نیاز با استفاده از میدانگین

گذاشتد شد و مد بد صورت رابطد ( )0ئصریح گردید

نرخ رشد ،جمعیت در هر دوره ئخمینزده شده است

رابطد)Primacyt = β1 + β2GDPt + β3POPt + et (0

روش آزمون ئجربی مورداستفاده در ایدن ئحقیدق،

حددا اگددر ئولیددد ناخددالص داخلددی را از طریددق

الگوی خود ئوضیح برداری با وقفدهدای گسدترده ()ARDL

ارزش افزوده بد بخشهای متعددی ئقسیم کنیم ،میئوان

با بدکارگیری نرمافزار مایکروفیت 0است بدد طدور کلدی،

ئأثیرگذاری هر کدام از بخشها را بر روی نخستشدهری

روشهایی همچون انگل گرنجر 9در مطالعائی کد با نموندهدای

بد دسدت آورد (خدداویردی0971،؛ پدورمقیم و همکداران

کوچ

(ئعداد مشاهدات کم) سروکار دارند ،بد دلیدل در

0973؛ زراء نژاد و همکاران)0939 ،

نمر نگرفتن واکنشهای پویای کوئاهمدت موجدود بدین

بنابراین رابطد ( )0بد صورت زیر ئصریح میگردد:
Primacyt = β1 + β2Agrit + β3IMt + β4Sert +
β5POPt + et
رابطد ()9

کددددد در آن  IM ،Agriو  ،Serبددددد ئرئیددددب
ارزشافدزوده بخددشهددای کشداورزی ،صددنعت و معدددن و
خدمات هستند کد در این ئحقیق ،این مت یرها بد قیمت
پاید سا  0931جمعآوری و استفاده شدهاند
نمر بد اینکد حالت لگاریتمی مد  ،جوابها را بدد
صورت کشش ارائد مینماید ،از دو طرف رابطدد ( )3لگداریتم
گرفتد میشود ئا مد نهایی بد شکل زیر ئصریح گردد:

مت یرها ،اعتبار الزم را ندارند؛ زیرا برآوردهای حاصدل از
آنها بدون ئورش نبوده و در نتیجد ،انجام آزمون فرضید با
استفاده از آمارهای آزمون معمو بیاعتبدار خواهدد بدود
(نوفرستی )0937 ،بد همین دلیل استفاده از الگوهدایی
کد پویاییهای کوئاهمدت را در خود داشتد باشند و منجر
بد برآورد ضرایب دقیق ئری از الگو شوند ،موردئوجد قدرار
میگیرند امروزه کاربرد مد های خودئوضدیحبدرداری بدا
وقفدهدای گسدترده ( )ARDLدر اقتصادسدنجی فدراوان
شده است کد برخی از ویژگیهای این روش عبارئند از:
او اینکد این رویکدرد بدین مت یرهدای وابسدتد و

LPrimacyt = β1 + β2LAgrit + β3LIMt + β4LSert
+ β5LPOPt + et
رابطد ()3

ئوضیحی ،ئفاوت قائل میشود و مشکل درونزایی را حل

رابطد ( ،)3شکل نهایی مد مورد استفاده در ایدن

میکند دوم ،اجزای بلندمددت و کوئداهمددت را بددطدور

ئحقیق را نشدان مدیدهدد آمدار مربدوط بدد مت یرهدای

هم زمان ئخمین میزند و مشکنت مربوط بد مت یرهدای

ارزش افزوده بخش خدمات ،ارزش افزوده بخش صدنعت و

از قلمافتاده و خودهمبستگی را برطدرف مدیکندد سدوم،

معدن ،ارزش افزوده بخش کشاورزی و جمعیت بدا ئوجدد

الزم نیسددت درجددد پایددایی مت یرهددا یکسددان باشددد و

بد آمارنامدهای استان خوزستان و حسابهدای اقتصدادی

مت یرهای الگو میئوانند ) I(0یا ) I(1باشدند چهدارم در

استان (بد قیمت جداری و ثابدت) در سدا هدای مختلد

حجم نموندهای کوچ  ،برآوردهای حاصل از ایدن روش

استخرا شده است از آنجایی کد آمار جمعیت در ایران،

ئورشدار نیست همچنین الگوی  ،ARDLئخمین مدد
 -0سرشماری های عمومی نفو

و مسکن در ایران از سا  0992ئا ،0972

هر ده سا ی بار بوده و آخرین سرشماری در سا  0931انجام شده است
2- Microfit
3- Engel-Granger
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نبودن آمار مربوط بد مت یر زمینهای شهری

طریق مرکز آمار ایران منتشر میشود و در این ئحقیدق

ئأثیر بخش خدمات بر شکلگیری پدیده نخستشهری در استان خوزستان /محمدعلی مقصودپور ددددددددددددددددددددددددددددد 02

میئوان ئفاوت نتایج حاصل از بررسی را بد روشنی ارائدد

اجتناب شود در هنگام وجود مت یرهدای ) I(2در مدد ،

نمود (عباسینژاد و گودرزی فراهانی)0930 ،

آمارههای  Fمحاسبدشده قابل اعتماد نیستند؛ زیرا آزمون
از

 Fمبتنی بر این فرض است کد همدد مت یرهدای موجدود

همچندددین در روش  ARDLبدددرای هدددر یدد

مت یرها با استفاده از معیارهایی مانند :شدوارئز -بیدزین،0

در مد  I(0) ،و ) I(1هسدتند لدذا انجدام آزمدون ریشدد

و حنان کوئین ،0وقفدهای بهیند انتخاب میشوند

از

آکائی

واحد در مد  ARDLبرای ئعیین اینکدد هدی ید

کد در این ئحقیق از معیار شوارئز -بیدزین بدرای ئعیدین

مت یرها جمعی از رئبدد دو یدا بیشدتر نیسدتند ،ضدروری

طو وقفد بهیند مت یرها استفاده شده است

است (آذربایجانی و همکاران)0977 ،

قبل از پرداختن بد آزمون هم جمعی ،آزمون پایایی
برای همد مت یرهای مد انجدام مدی شدود ئدا اطمیندان
از مت یرها جمعی از مرئبدد دو؛

حاصل شود کد هی ی

بدین منمور مت یرهای مد مورد بررسی ،با اسدتفاده
9

از آزمون دیکی فولر ئعمیم یافتد ( ، )ADFآزمون شددند
کد نتایج نرمافزاری آن در جدو  0ارائد شده است

جدول  -0نتايج آزمون ريشه واحد برای متغیرها
رديف

نام متغیر

آماره ADF

مقادير بحرانی در سطح  9درصد

نتیجه آزمون

0

لگاریتم نخستشهری ()LPrimacy

-3/073

-9/330

پایا در سطح )I(0

0

لگاریتم ارزشافزوده بخش کشاورزی ()LAgri

-3/233

-9/101

پایا با ی بار ئفاضلگیری )I(0

9

لگاریتم ارزشافزوده بخش صنعت و معدن ()LIM

-9/033

-9/131

پایا با ی بار ئفاضلگیری )I(1

3

لگاریتم ارزشافزوده بخش خدمات ()LSer

-7/113

-9/170

پایا با ی بار ئفاضلگیری )I(1

2

لگاریتم جمعیت ()LPOP

-1/331

-9/101

پایا در سطح )I(0

منبع( :يافتههای تحقیق)

منحمدددد مدددیشدددود کدددد مت یرهدددای لگددداریتم

پدیده نخستشهری مواجد شده است شهر ئهدران طدی

نخست شهری ،لگاریتم ارزش افدزوده بخدش کشداورزی و

چند دهد گذشتد ،بیش از حد متورم شده و جمعیت آن

لگاریتم جمعیت ،در سطح پایا هسدتند و بقیدد مت یرهدا

از حدود  0/2میلیون نفدر در سدا  ،0992بدد بدیش از

دارای مرئبددد پایددایی ) I(1هسددتند؛ یعنددی بددا یدد بددار

هفت میلیون نفر (بیش از چهدار برابدر) در سدا 0972

ئفاضلگیری ،پایا میشوند

رسددید (فرهمنددد و همکدداران )0977 ،عددنوهبددراین،
نخستشهری در استانهای کشدور هدم دیدده مدیشدود

 -9يافتههای پژوهش

مراکز اسدتانهدا نسدبت بدد شدهرهای منطقدد ،همانندد

فرايند نخستشهری در استان خوزستان

نخسدتشدهر عمدل کدرده و شدهر دوم معمدوالا فاصدلد

بیشتر کشورهای درحدا ئوسدعد در طدو فرایندد

جمعیتی -کارکردی زیادی با شهر او منطقد دارد

شهری شدن خ د ود با پدیده نخست شه د ری؛ یعنی

شهر آبادان ئا قبل از سا  ،0922پرجمعیدتئدرین

متورم شدن بیش از حد در بزرگئرین شهر (یا شهرهای)

شهرستان استان خوزستان بوده اسدت سرشدماری سدا

سلسلدمرائب شهری ،مواجد شدهاند ایدران نیدز یکدی از

 ،0922نشان داد کد جمعیت اهواز از آبادان پیشی گرفتد

کشورهای است کد در طو فرایند شهریشدن خود بدا

نتدایج

1- Schwarz's Bayesian
2- Akaike & Hannan Quinn

است کد این برئری ئداکنون ادامدد دارد براسدا

3- Augmented Dicky Fuller
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بلندمدت و الگوی ئصحیح خطا را نیدز انجدام مدیدهدد و

یعنددی ) I(2نیسددتند و بدددین وسددیلد از نتددایج سدداختگی
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سرشماری عمومی نفو

خوزستان با جمعیت بالغ بر  3291هزار نفر 1/19 ،درصد

سلیمان ،ایذه ،شوشدتر و بهبهدان ،از لحدا جمعیدت در

داده اسدت کدد 30

از آنهدا بدین

از جمعیت کشور را بد خود اختصا

درصد این جمعیت در نقاط شهری ساکن بودهاندد شدهر

رئبدهای بعدی قرار دارند و جمعیت هر ی

 011ئا  023هزار نفر میباشد (.)www.amar.org.ir

اهواز با جمعیت  0099هزار نفر ،دارای بیشترین جمعیت

نمودار  ،0روند جمعیدت شدهری اسدتان ،جمعیدت

در بددین شددهرهای اسددتان مددیباشددد و  92/0درصددد از

شهر اهواز و کل جمعیت اسدتان خوزسدتان و نمدودار ،0

از

رونددد نخسددتشددهری اسددتان را در دوره مددورد مطالعددد

جمعیت شهری استان را در خود جای داده است پ

اهواز ،شهرهای دزفدو ( 091هدزار نفدر) و آبدادان (011

( )0931 -0931نشان داده است

هزار نفر) ،پرجمعیتئرین نقداط شدهری اسدتان هسدتند

(هزار نفر)

کل جمعیت استان

جمعیت شهری استان
جمعیت اهواز

نمودار  -3روند جمعیت شهری استان ،جمعیت شهر اهواز و کل جمعیت استان خوزستان ()3121 – 3151
منبع( :مرکز آمار ايران و يافتههای تحقیق)
38

نخست شهری (درصد)

37
36
35
34
33

32
31

نمودار  -0روند نخستشهری استان خوزستان ()3121 – 3151
منبع( :مرکز آمار ايران و يافتههای تحقیق)
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و مسدکن سدا  ،0931اسدتان

شهرهای بنددر ماهشدهر ،اندیمشد  ،خرمشدهر ،مسدجد
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اهواز از سا  0931ئا سا  0933نزولی بوده اسدت کدد

کد از  99/1درصدد در سدا  0931بدد  92/0درصدد در

دلیددل عمددده آن ،بازگشددت مهدداجران جنددگ ئحمیلددی

سددا  0931رسددیده اسددت جدددو  ،9ئوسددعد پدیددده

میباشد از سدا  0933بدد بعدد ،نخسدت شدهری اهدواز

نخستشهری در استان خوزستان را نشان میدهد

جدول  -1توسعه نخستشهری در استان خوزستان
جمعیت اهواز

جمعیت شهری استان

نخستشهری

جمعیت دومین شهر سیستم

نسبت جمعیت اهواز به دومین

(هزار نفر)

(هزار نفر)

اهواز (درصد)

شهری استان (هزار نفر)

شهر سیستم شهری استان

0992

001

102

03/2

( 001آبادان)

1/29

0932

011

733

09/2

( 039آبادان)

1/32

0922

993

0011

01/3

( 033آبادان)

0/09

0912

271

0372

93

( 020دزفو )

9/73

سال

0932

712

0930

93/3

( 011آبادان)

9/3

0972

333

0792

93/2

( 091دزفو )

3/03

0931

0099

9007

92/0

( 090دزفو )

3/3

منبع( :مرکز آمار ايران و يافتههای تحقیق)

همانطور کد ستون سوم جددو نشدان مدیدهدد،

نتايج مدل

سددهم جمعیددت اهددواز از کددل جمعیددت شددهری اسددتان

در این قسدمت بدد بررسدی نتدایج ئخمدین مدد ؛

(نخسددتشددهری) فقددط در دوره  0912ئددا  ،0932رونددد

LPrimacyt = β1 + β2LAgrit + β3LIMt +β4LSert
 + β5LPOPt + etبا استفاده از الگوی  ARDLپرداختدد

نزولی را طی کرده است و در بقید سا ها روندد صدعودی

شده است الزم بد ذکر است کد استنباط و ئجزیدوئحلیل

داشتد است ستون آخر جدو (نسبت جمعیت اهواز بد

نتایج در روش  ،ARDLمشتمل بدر سدد معادلدد پویدا،0

دومین شهر سیستم شهری) ،نشاندهنده افدزایش روندد

0

9

بلندمدت و ئصحیح خطا ) (E.C.Mمدیباشدد معادلدد

ئمرکزگرایی در شهر اهواز است

پویا مبتنی بر ی

مد خودرگرسیونی است کد نتایج آن

در جدو  3نشان داده شدهاند
جدول  -0نتايج حاصل از برآورد مدل پويای ARDL
رديف
3

متغیر توضیحی
لگاریتم نخستشهری با ی

دوره وقفد ())LPrimacy(-1

ضريب

آماره t

سطح معناداری

1/23

01/19

1/111

0

لگاریتم ارزشافزوده بخش خدمات ()LSer

1/119

1

لگاریتم ارزشافزوده بخش صنعت و معدن()LIM

1/112

0

لگاریتم ارزشافزوده بخش کشاورزی ()LAgri

-1/119

9
2

1/00

1/112

3/51

1/170

-3/05

1/010

لگاریتم جمعیت ( )LPOP

1/113

1/190

1/323

عرض از مبدأ )(C

-1/033

-3/902

1/029

D.W= 0/03
]B: Functional Form = 0/7032[1/037
]D: Heteroscedasticity = 1/9310[1/372

F= 330/31

2

R =1/50

]A: Serial Correlation =1/32937[ 1/210
C: Normality
]=0/311 [1/371

*مت یر وابستد لگاریتم ،نخستشهری میباشد

منبع( :يافتههای تحقیق)
1- Dynamic
2- Long-run
3- Error Correction Model
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همان طور کد منحمد می گردد روند نخست شهری

افزایش یافتد کد روندی صعودی داشتد است؛ بدد طدوری
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کوئاهمددت مدد برابدر  33درصدد و آمداره  Fهدم برابدر

برای انجام این آزمون باید ضریب با وقفد مت یر وابستد را

 073/09میباشد کد حداکی از قددرت ئوضدیحدهنددگی

از عدد ی

کم کرده و بر انحراف معیارش ئقسدیم نمدود

بدداالی مددد مددیباشددد همچنددین نتددایج آزمددونهددای

این آزمون برای اطمینان از وجود یدا عددم وجدود رابطدد

آسیبشناسی( 0ئشخیص) ،برقراری ئمدام فدروض کنسدی

بلندمدت انجام می شود و آماره  tبرابر  -2/2230بددست

(نبود خودهمبستگی ،شکل ئبعی صدحیح ،نرمدا بدودن

آمده کد از مقدادیر جددو بنرجدی -دوالدو و مسدتر ،بدد

جملد پسماند و وجود واریان

همسدانی) را بدرای مدد

مورد نمر ئأیید میکنند (سطر آخر جدو )3
پ

لحا قدر مطلق بیشتر است بد عبدارت دیگدر ،براسدا
این آزمون ،فرضید صفر مبنی بر فقدان رابطد بلندمددت،

از برآورد معادلد پویا ،برای اطمیندان از وجدود

رد و وجود رابطد بلندمدت بین مت یرهای ئوضیحی مد

رابطد بلندمدت (کداذب نبدودن رگرسدیون) بایدد آزمدون

با مت یر نخست شهری پذیرفتد شده است کد نتدایج ایدن

بنرجی ،دوالدو و مستر 0برای حصو اطمیندان از وجدود

آزمون در جدو  2آمده است

همانباشتگی انجام شود همانطور کد در ادبیدات مربدوط
جدول  - 9مقادير آزمون بنرجی -دوالدو -مستر برای اطمینان از وجود هم انباشتگی
مجموع ضرايب

مجموع انحراف معیار

آماره t

مقدار بحرانی

نتیجه

1/37233

1/197231

-2/2230

-3/31

ئأیید وجود رابطد بلندمدت

منبع( :يافتههای تحقیق)

پ

از انجدام آزمدون هدمانباشدتگی و اطمیندان از

وجددود رابطددد بلندمدددت ،مددیئددوان بددا ئخمددین الگددوی

ئفسیر کرد نتایج ئخمین رابطدد بلندمددت در جددو 1
آمده است.

بلندمدت ،ضرایب مدد کوئداهمددت و بلندمددت را نیدز
جدول  -2الگوی بلندمدت متناظر  ARDLنخستشهری
رديف

متغیر توضیحی

ضريب

آماره t

سطح معناداری

3

لگاریتم ارزشافزوده بخش خدمات ()LSer

1/133

2/77

1/111

0

لگاریتم ارزشافزوده بخش صنعت و معدن ()LIM

1/190

0/13

1/111

1

لگاریتم ارزشافزوده بخش کشاورزی ()LAgri

-1/113

-1/09

1/731

0

لگاریتم جمعیت ()LPOP

1/112

1/120

1/323

9

عرض از مبدأ )(C

-0/337

-0/039

1/001

منبع( :يافتههای تحقیق)

1- Diagnostic Tests
2- Banerjee, Dolado & Mester
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ضددریب ئعیددین ( )R2نتددایج حاصددل از بددرآورد

بد مد خودئوضیحی با وقفدهای گسترده نیز ذکدر شدد،
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در بررسی رابطد بین مت یر وابستد (یعنی لگداریتم

مت یرهای مد را بد رابطدد بلندمددت آن ارئبداط دهدیم

نخسددتشددهری) و مت یرهددای ئوضددیحی ،وجددود رابطددد

نتایج حاصل از برآورد الگوی ئصحیح خطدا در جددو 3

بلندمدت ،ئأیید شدد وجدود همگرایدی بدین مت یرهدای

آورده شده است منحمدد مدیشدود کدد ضدریب جملدد

اقتصادی مبنای اسدتفاده از مدد هدای ئصدحیح خطدا را

ئصحیح خطا ( )ecmکد نشاندهنده سرعت ئعدیل مد

فراهم میکند الگوی ئصحیح خطا ،در واقع نوسدانهدای

بد سمت ئعاد است ،معنادار و بین اعداد صفر و منفدی،

کوئاهمددت مت یرهدا را بدد مقدادیر بلندمددت آن ارئبداط

عدد ی

بددست آمدده اسدت عنمدت منفدی آن نشدان

میدهد در این حالت ما میئوانیم بدا اسدتفاده از الگدوی

مددیدهددد کددد رابطددد بددین مت یرهددای ئوضددیحی و

ئصددحیح خطددا ( ،)ECMرابطددد کوئدداهمدددت در بددین

نخستشهری میل بد ئعاد بلندمدت دارد

هدا

جدول  -2نتايج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا ()ECM
ضريب

آماره t

3

ئفاضل مرئبد او لگاریتم ارزشافزوده بخش خدمات ()dLSer

1/112

9/301

1/113

0

ئفاضل مرئبد او لگاریتم ارزشافزوده بخش صنعت ()dLIM

1/113

0/310

1/137

1

ئفاضل مرئبد او لگاریتم ارزشافزوده بخش کشاورزی ()dLAgri

-1/111

-0/130

1/009

متغیر توضیحی

رديف

سطح معناداری

0

ئفاضل مرئبد او لگاریتم جمعیت ()dLPOP

1/110

1/120

1/323

9

ئفاضل مرئبد او عرض از مبدأ )(dC

-1/307

-0/201

1/033

-1/003

-2/223

1/111

2

عبارت ئصحیح خطا با ی

وقفد زمانی )Ecm(-1

منبع( :يافتههای تحقیق)
ئجمعی ) 9(CUCUMQمحاسبد شدهاند کد نتدایج آنهدا

همچنین برای آزمدون ثبدات سداختاری ،0ضدرایب
آماره پسدماند ئجمعدی ) 0(CUSUMو مجدذور پسدماند

در نمودارهای  9و  3قابل مشاهده هستند

01
7
1
3
0
1

-0
-3
-1
-7
-01
0931

0973

0973

0972

0979

0970

0933

0933

0932

0939

0930

نمودار  -1آزمون پايداری ضرايب )(CUSUM
منبع( :يافتههای تحقیق)
1- Structural Stability
2- Cumulative Sum of Recursive Residuals
3- Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals
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0/2
0/1
1/2

-1/2
0970 0979 0972 0973 0973 0931

0930 0939 0932 0933 0933

*خطوط راست ،معنی داری در سطح پنج درصد را نشان میدهند

نمودار  -0آزمون پايداری ضرايب )(CUSUMQ
منبع( :يافتههای تحقیق)

مشاهده میشود کد نمودارهای ارائدشده در داخدل

بخش میئواند افزایش یابد ،لذا شاهد ئأثیرگذاری مثبدت

فاصلد اطمینان قرار دارند پ  ،فرضدید صدفر مبندی بدر

این بخش بر نخستشدهری اسدتان هسدتیم کدد از نمدر

پایداری ضرایب ،پذیرفتد میشود

آماری نیز معنیدار میباشد
ضریب مت یر لگاریتم ارزشافزوده بخش کشداورزی

تفسیر يافتههای تحقیق

در این قسمت بد ئفسدیر نتدایج حاصدل از بدرآورد
مد پرداختد شده است:

( ،)LAgriهم در کوئاهمدت و هدم در بلندمددت ،منفدی
شددده اسددت کددد نشدداندهنددده رابطددد معکددو

بددین

ضریب مت یر لگاریتم ارزش افزوده بخدش خددمات

ارزشافزوده بخش کشاورزی و نخستشهری اسدت ایدن

( ،)LSerمثبت و از نمر آمداری معندیدار شدده اسدت و

امر با انتمارات ئووریکی همخدوانی دارد و از آنجدایی کدد

افدزایش  01درصددی در ارزشافدزوده

بیشتر فعالیتهای کشاورزی استان خوزستان در روستاها

بخش خدمات استان ،میئواند در کوئاهمدت  1/12درصد

و شددهرهای کوچ د

ایددن اسددتان متمرکددز هسددتند ،لددذا

و در بلندمدددت  1/33درصددد ،نخسددتشددهری اسددتان را

افزایش ارزش افدزوده بخدش کشداورزی باعدث مدیشدود

افزایش دهد ئأثیر مثبت بخش خدمات بر نخستشدهری

افرادی کدد در ایدن بخدش مشد و فعالیدت هسدتند ،از

مطابق انتمارات ئووریکی است و دلیل آن ،ئجمع مشاالل

مهاجرت بد کننشهر اهواز (بد ویدژه مهداجرت بدا هددف

خدمائی در شهرهای بزرگ میباشد ئجمع بیش از ید

پیدا کردن ش ل) خودداری کنند با این حا ئأثیرگذاری

میلیون نفر جمعیت در شهر اهواز ،سبب شدده اسدت ئدا

این مت یر از نمر آمداری ،ئأییدد نشدده اسدت کدد نشدان

محیط مناسبی برای فعالیتهای خدمائی ایجاد گردد در

میدهد عواملی بد الیر از ش ل و درآمد (از قبیل امکانات

مبانی نمری نخستشهری ،نسدبت نیدروی کدار شداالنن

رفاهی ،بهداشتی ،آموزشی و ) مدیئوانندد در مهداجرت

بخش خدمات بد بخش صدنعت بدد عندوان مت یدری کدد

افراد بد نخستشهرها ئعیینکننده باشند

نشان میدهد ی

ئأثیر مثبتی بر نخستشدهری دارد ،معرفدی شدده اسدت

ضددریب مت یرهددای لگدداریتم ارزشافددزوده بخددش

سرشددماری

صنعت و معدن ( ،)LIMمثبدت و معندیدار شدده اسدت

نیدروی کدار در پداییز  ،0930بدیش از نیمدی از شداالنن

ساختار صنعتی استان خوزستان و وجدود مندابع نفتدی و

استان خوزستان در بخش خدمات فعالیت میکنندد و بدا

معدنی این اسدتان ،باعدث شدکلگیدری صدنایع بسدیاری

افزایش ارزش افزوده بخش خددمات ،سدهم شداالنن ایدن

(مانند فوالد ،نفت و صنایع وابسدتد آنهدا) در شدهر اهدواز

( )Mutlu, 1989از آنجدایی کدد بددراسدا
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شده است؛ بد طوری کد ئجمع این فعالیتها ،اهواز را بدد
ی

 -2نتیجهگیری و پیشنهاد

کنن شهر صنعتی ئبدیل کرده است این امدر سدبب

مطالعات اقتصاد شهری ،عوامل مختلفی را در ایجاد

مثبت و معنیداری بر نخستشهری استان داشتد باشد

ئولید ناخالص داخلی است این ئحقیق با ئفکید

ئولیدد

اگرچد ضریب مت یدر لگداریتم جمعیدت ()LPOP

ناخددالص داخلددی بددد بخددشهددای متعددددی از طریددق

مثبت شده است ،اما از نمر آماری هدم در کوئداهمددت و

ارزشافزوده بخشها ،با هدف بررسی ئأثیر بخش خدمات

هم در بلندمدت ،معنیدار نشده است اثرگذاری جمعیت

بر شکل گیری پدیده نخستشهری در اسدتان خوزسدتان

بر نخست شهری در ئحقیقات پیشین (بستد بد منطقدد و

صددورت گرفتددد اسددت نتددایج ئحقیددق نشددان دادنددد کددد

دوره موردمطالعددد) متفدداوت و گدداه متضدداد بددوده اسددت

ارزشافزوده بخش خدمات ،هم در کوئداهمددت و هدم در

یافتدهای موئلو ( )0373و گالیانی و کیم ( ،)0117ئدأثیر

بلندمدت ،ئأثیر مثبدت و معندیداری بدر نخسدتشدهری

مثبت جمعیت بر نخست شدهری را نشدان دادهاندد؛ ولدی

استان خوزستان دارد کد بدا انتمدارات ئودوریکی اقتصداد

یافتدهای آدکینز و همکارانش ( ،)0333نشاندهندده اثدر

شهری مطابقت دارد ضدریب ایدن مت یدر ،در بلندمددت،

منفی جمعیت بر نخسدتشدهری اسدت در ایدن ئحقیدق

بزرگتر از کوئاهمدت است و نشان میدهد کد اثدر مثبدت

ضریب این مت یر مثبت شدده اسدت ،امدا از نمدر آمداری

بخددش خدددمات بددر شددکلگیددری و افددزایش پدیددده

معنیدار نشده است و مفهوم آن این اسدت کدد افدزایش

نخستشهری با گذشت زمان بیشتر میشود هدمچندین


جمعیت در استان خوزستان طی دوره زمانی موردمطالعد

بخش صنعت و معدن ،ئأثیر مثبت و بخش کشاورزی اثدر

نتوانستد است ئأثیر معنیداری بر پدیدده نخسدتشدهری

منفی بر نخستشهری استان خوزستان دارد ،هر چند کد

آن داشتد باشد

اثر منفی بخش کشاورزی از نمر آماری ئأیید نشده است

مهمئرین ضریب برآوردی الگدوی ئصدحیح خطدا،

اگرچد نخست شهری با مزایدایی از قبیدل :افدزایش

ضریب جملد ئصحیح خطا (( )ecm)-0است؛ زیرا ارئباط

بهرهوری ،صرفدهای اقتصادی ئجمیع ،نوآوری و خنقیت

این جزء ئشریح مدیشدود

بیشتر ،جذب سرمایدگذاری و اختراعات میئواندد مندافع

معنیدار بودن این ضریب با آماره  -1/00نشان میدهدد

اقتصادی زیادی برای منطقد داشتد باشد ،اما ی

مسدولد

کد اصل ئصریح مد در بلندمدت ،صحیح بدوده و ئمدام

مهم این است کد افزایش ئراکم جمعیدت و فعالیدتهدای

ارئباطات ئعادلی ئوضیح داده شدده از سدوی مت یرهدای

اقتصادی ،باعث افزایش هزیندهای حملونقدل و مسدکن

ئوضیحی بد سمت مت یر وابستد اسدت؛ زیدرا ارئباطدات

ساکنان نخستشهر می شود و این امر سبب میشود کدد

بلندمدت بد خودی خود نشانگر رابطد علیت نبوده و ئنها

مسووالن نخسدتشدهر بدرای حفدظ کیفیدت زنددگی در

مؤید ارئباطات ئعادلی در بین مت یرهای مد مدیباشدد؛

نخستشهر ،بد جذب منابعی روی آورند کد در الیر ایدن

اما معنیداری جزء (( )ecm)-0نشان میدهدد کدد ایدن

صورت بد دیگر شهرها و برای بهبود کیفیت زندگی آنها

ئصریح فرض شده در بلندمددت ،صدحیح بدوده اسدت بدا

جذب میشد این مسدولد ،کدل نمدام شدهری منطقدد را

ئوجد بد نتایج مشخص است کد در هر دوره (سدا )00 ،

ئحتالشعا خود قرار میدهد بدد عبدارت دیگدر ،هزیندد

درصد از عدم ئعاد در نخست شهری ئعددیل شدده و بدد

حفددظ کیفیددت زندددگی سدداکنان نخسددتشددهر بددر دوش

ئعادلی میان مت یرها براسا

سمت روند بلندمدت خود نزدی

میشود
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شده است کد ئ ییر در ارزشافزوده بخش صدنعت ،ئدأثیر

ی

نخستشهر مؤثر میداندد کدد یکدی از ایدن عوامدل،
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سدداکنان دیگددر مندداطق قددرار مددیگیددرد در ادامددد،

اسدتقن مدالی بدد آنهدا از ئمرکدز بدیش از حدد در

پیشنهادهای متناسب با نتایج ئحقیق بیان شدهاند:

نخستشهرها جلوگیری کرد.

خوزستان در سا های گذشدتد در حدا افدزایش بدوده و

 -2منابع

این پدیده میئواندد بدا بدرهم زدن ئعداد و ئدوازن نمدام

آذربایجانی ،کریم؛ شهیدی ،آمند؛ محمددی ،فرزاندد ()0977

شهری اسدتان ،پیامددهای منفدی و ناخوشدایندی مانندد:

بررسی ارئباط بین سدرماید گدذاری مسدتقیم خدارجی،

ائنف منابع و فاصلد امکانات رفداهی و زیربندایی در بدین

ئجددارت و رشددد در چددارچوب ید الگددوی خودئوضددیح بددا

شهرهای استان را در پی داشتد باشد ،از ایدن رو ئوصدید

وقفددهدای گسددترده ) ،(ARDLفصدلنامد پدژوهشهددای

میگردد کد مسووالن ،دقت بیشتری را در ئوزیع امکانات
در بین شهرهای استان داشتد باشند
 در سدا هدای گذشددتد ،سدهم بخدش خدددمات ازاقتصاد استان خوزسدتان ،در حدا افدزایش بدوده اسدت؛
بدطوری کد علیرالم صنعتی بودن استان 20/0 ،درصد از
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ویددژه کشدداورزی) سددو دهنددد ئددا از ئشدددید پدیددده
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ایران ،نشرید هنرهای زیبا ،شماره 03-97 ،03
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( )0939بررسی و اندازه گیری ئأثیر درآمدهای نفتی بر
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داشتن رشد اقتصادی در ایدن بخدش ،از افدزایش پدیدده

عباسددینددژاد ،حسددین؛ گددودرزی فراهددانی ،یددزدان ()0930

نخستشهری و ئشدید فاصدلد در بدین شدهرهای اسدتان

اقتصادسنجی کداربردی بدا ندرم افزارهدای  Microfitو

جلوگیری کرد
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ایدران (ئعامدل شدهر و اقتصداد) ،پایداننامدد دکتدری،

مختل  ،سرمایدگذاری در زیرسداختهدای بدین شدهری،

دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان

واگذاری امتیازات بد نهادهای منطقدای و محلی؛ از جملد

فرهمند ،شکوفد؛ بدری ،فروزنددهالسدادات ( )0930بررسدی
رابطدد بدین ئجمیدع و رشدد اقتصدادی در منتخبدی از
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