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 یدهچک

نقش  ین،ب يناست. در ا يششده و به سرعت در حال افزا آغازاز چند دهه گذشته  ،کشور یمراکز شهر فضايی توسعه

دوره  يک یمنظور در اين تحقیق برا ین. به همنیست تأثیریبه آن ب بخشیدر شتاب بانکی، یالتو به خصوص تسه یعوامل مال

و درآمد  یدولت هایمساعدت ی،بانک یالتتسه :از جمله ؛یمال ینمأمختلف ت هاییوه( به نقش ش8028-23) ده ساله

 (ARDL) گسترده هایبا وقفه یحخودتوض یاز مدل اقتصادسنج يالم،استان ا یمراکز شهر يیدر توسعه فضا ،هایشهردار

های پژوهش حاکی از آن است که ايالم دارای باالترين سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری گرديد. يافته اشاره

 یناز آن است که در ب یحاک ،مدل يابیحاصل از ارز يج. نتاهای دولتی را نیز دريافت نموده استباشد و بیشترين کمکمی

 يالماستان ا یمراکز شهر فضايی بر توسعه بانکی، یالتو تسه یدولت هایکمک يی،توسعه فضا الیم ینمأمختلف ت یهاروش

استان  یمراکز شهر فضايی بر توسعه دارییو معن یممستق یرثأت هایداشته و درآمد شهردار دارییو مثبت معن یممستق یرثأت

 نداشته است. 

 یبانک یالت، تسهARDL يی،توسعه فضا مراکز شهری، كلیدی:هایواژه 

 .JEL :R0, R13, G21, F31, E44بندی طبقه
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 مقدمه -1

هار   یاجازا  يناز مهمتار  يکای  ی،ماال  هاییستمس

هاا و  کاارکرد باناک  شاوند. اماروزه   یاقتصاد محساوب ما  

از  یاریمنشااأ بسااهااای مااالی وابسااته بااه آنهااا، سیسااتم

و باه   یشاهر  هاای یطمحا ايجااد شاده در    یهایدگرگون

 باشد.خصوص توسعه فضايی شهرها می

شاهرها   اقتصاداز طرفی، تغییرات به وجود آمده در 

 و یماال  یهاا نظاام  یلهوسا ه شده ب يجاداز تحول ا یناش

از  یاهاا شاامل شابکه   یساتم س ين. ااست یپول ینهادها

باشاند کاه   یسسات، خانوارها و دولت مؤم ی،مال یبازارها

 یمآن را تنظاا یاااتمشااارکت داشااته و عمل یسااتم،در س

 (. 8022)آذربايجانی و همکاران،  کنندیم

از جمله مفاهیم مشاتق شاده از توساعه در حاوزه     

تحات  فضايی شهرها است که  ريزی شهری، توسعهبرنامه

عوامل گوناگونی از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،  تأثیر

هاای ماالی، قارار    های دولتی و مشارکت سیستمسیاست

 دارد.

رسااد در عصاار حاضاار، کااارکرد    بااه نظاار ماای  

درآمادهای نفتای،    هاای دولتای ناشای از   گاذاری سرمايه

هااا در پرداختاای بانااک  تزريااق اعتبااارات و تسااهیالت 

های مختلف شهری، از جملاه علال اصالی توساعه     بخش

 نظااامی ناکارآماادباشااد. ماایفضااايی شااهرهای کشااور  

 و یملا  توساعه  یهاا ضاعف برناماه   وی شاهر يزی ربرنامه

گسااترش  و ینیباعاار رشااد شهرنشاا ین،ساارزم يشآمااا

)رهنماايی،   شاده اسات   ياران در ا یشهر مراکزناهمگون 

8020 .) 

مسائل مهم کشورهای در حال توساعه و از  يکی از 

فضاايی باین ساطو      نابرابری و عدم تعاادل  ،جمله ايران

کااه در اثاار عواماال اساات ای ای و ناحیااهملاای، منطقااه

هاای  های حاکم بر سااختار تحت تأثیر مکانیسم ،گوناگون

)زيااری،   اجتماعی و سیاسی پديد آمده اسات  -یاقتصاد

 در یکشاورها  در یمراکز شاهر  يدشد یوابستگ(. 8020

 ی،باانک  شابکه  یبه منابع مال يرانحال توسعه و از جمله ا

دولات بار    یو اعتباار  یپاول  یهاا یاسات س یرثأموضوع ت

 يان ا یانجاام شاده در شاهرها    هاییگذاريهمخارج سرما

 يهسرما ینمأت هایاز راه يکی .يدنمایکشورها را مطر  م

 ياق از طر یالتاعتباارات و تساه   یصتخص ی،مراکز شهر

باشاد. باه   یآنهاا ما   یاقتصاد هایبه بخش یبانک یستمس

شهری استان اياالم، متاأثر از    توسعه فضايی مراکزعالوه، 

عدم  های دولتی، دچار ناهمگونی وعوامل مالی و سیاست

مناابع   ای که متراکم شدن امکاناات و گونهتعادل شده؛ به

توساعه   باعار افازايش جمعیات شاهری و     يک شاهر  در

 ماابقی شاهرها از   در همه ابعاد گرديده و فضايی آن شهر

 شناختاند؛ به همین دلیل چندانی نداشته اين نظر، رشد

عنااوان ه نقاااش شااهری باا توسااعه فضااايی  وضااعیت و 

سکونتگاهی کشور، نقاش ضعف و قاوت،   ترين شکلعمده

ناه تنهاا    ،شهری ريزیکمبودهای آنها در برنامه و هاتوان

گاردد بلکاه   تار مای  ی غنیهاها و برنامهارائه طر  موجب

  .شودمحسوب می ،ضرورت اساسی نوعی

صااورت گرفتااه در مراکااز  هاااییبررساا بار اسااا  

از  یماایبخااش عظ يااالم مشااخص شااد کااه  ا یشااهر

خادمات،   هاای در بخاش  انجاام شاده   هایگذاریيهسرما

 یالتتساه  ياق از طروساازهای شاهری و صانعت،    ساخت

برابار   .اسات  گردياده  ها تأمینبانک یرتکلیفیو غ یفیتکل

 هاای باناک  يیاعطاا  یالتکال تساه   ،اخذ شاده  یآمارها

 ،گونااگون  هاای در بخش 8028-23 یهاسال یاستان ط

باشد )بانک مرکزی، اداره می يالر یلیاردم 0333 از یشب

(. اين درحالی است که مراکاز  8028-23اطالعات بانکی، 

شهری استان با شتاب روزافزونی در حال گسترش اسات.  

اقتصادسااانجی اسااتفاده از روش   تحقیااق باااا در اياان  

، طاای 8(ARDL) هااای گسااتردهوقفااه خودتوضاایح بااا

باه بررسای توساعه فضاايی مراکاز       8028-23های سال

 بررسای بناابراين  شهری استان ايالم پرداخته شده است. 

( در یالت)پرداخات تساه  ی باانک یستم س ینقش مشارکت

از ياالم،  اساتان ا  ی( مراکاز شاهر  ی)کالبديی فضا توسعه

 باشد.اهداف مهم اين تحقیق می

                                                           
1- Autoregressive Distributed Lag  
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 141ااا اا ریاله عسگبادی، نفیسه مرصوصی، حشمتآيعقوب مرادی، رضا مختاری ملک......../ هامطالعه نقش تسهیالت پرداختی بانک

 

 

در ايان تحقیاق، بررسای مااوارد ذيال، ماورد نظاار      

 باشد:می

  یالت،پرداخات تساه   يقاز طر یبانکیستم سآيا 

 ؟دارد یشهر يیفضا در توسعه یدارینقش مثبت و معن

  نقاش مثبات و    هاا یدرآماد شاهردار   یازان مآيا

 د؟شهرها دار يیدر توسعه فضا یداریمعن

  یهااادولاات در قالااب کمااک یهااایاسااتسآيااا 

 ؟دارد یشهر يیدر توسعه فضا ینقش معنادار ی،عمران

 

 تحقیقپیشینه  -2

 یالتوام و تسه یرثأدر خصوص ت یمختلف یقاتتحق

کشور صورت گرفته  یمختلف اقتصاد هایبر بخش یبانک

باه   یباه صاورت ماورد    یشاتر ب یقاات، تحق ينا است. در

از کالبااد شااهرها ماننااد مسااکن  یمحاادود هااایبخااش

 کناون تحقیاق  تاا  رساد یپرداخته شده است. به نظار ما  

هاا بار   باناک  یمشاارکت  یساتم س یرثأت ینهدر زم یچندان

 یاابصااورت جااامع و بااا ترکه باا هرهاشاا توسااعه فضااايی

 ينصورت نگرفته است. ا ی،و اقتصاد یايیجغراف هایمدل

و ناو باودن    يددهنده جنبه جدطرف نشان يکموضوع از 

باه   گوکننده مشکالت تحقیاق باز يگرو از طرف د یقتحق

الوصاف باا   . ماع باشاد یدر دستر  نبودن منابع ما  یلدل

که چه در خارج و  يدمشخص گرد شدهانجام  هایبررسی

اداره  یال از قب ؛مراکاز  یچه در داخال از جملاه در بعضا   

مراکاز   یو در بعضا  یباناک مرکاز   یاقتصااد  هاییبررس

در خصاوص   یمحادود  یقاات تحق ی،و دانشگاه یتخصص

با استفاده از  یاقتصاد هایبر بخش یبانک یالتتسه یرثأت

 یال دل باه انجام گرفته اسات کاه    یاقتصادسنج هایمدل

از آنهاا   یباه بعضا   ياالا ذ یق،مشابهت با موضوع مورد تحق

 .شودیاشاره م

را در  یپول آثار سیاست ایدر مقاله، (8223) 8پزلو

-8223 یهاسال یمسکن ط یمتق هایمواجهه با حباب

اقتصادسااانجی  هاااایمااادل یریکاااارگه باااا بااا 9334

اقتصادسااانجی و  توزياااع باااا وقفاااه  ،خودرگرسااایونی

                                                           
1- Lopez 

 يان نموده اسات. در ا  یبررس 9(VAR) داریبرگشتخود

کاه   شاود یما  يفتعر یپول یاستس یدو قاعده برا ،مقاله

 رختابع نارخ تاورم و نا    ی،طبق قاعده اول، نرخ بهره اسم

دوره قبل اسات و در قاعاده دوم، نارخ بهاره      یبهره اسم

 یمات دوره قبل و ق یتابع نرخ تورم، نرخ بهره اسم ی،اسم

به طور  یپول یستمکه اگر س دادنشان  يجمسکن است. نتا

العمال نشاان دهاد    عکس ،مسکن هاییمتبه ق یممستق

قاعاده   ،ين. بناابرا گاردد  یدممکن است باعر رکود در تول

 يلرا دارد و در تعاد  ايیکاار  یشترينب پولی، یاستدوم س

 .خواهد داشت یشترینقش ب ی،ادوار تجار

مساکن   یمات نوسان در ق ،(9330)همکاران و  0اهرن

باا اساتفاده    9334 تا 8203از سال  یکشور صنعت 82 را در

اقتصادسانجی  و  داریاقتصادسنجی خودبرگشت یهااز مدل

بحار   یو با تمرکز خاص رو توزيع با وقفهرگرسیونی و  خود

 یکاه باا اجارا    دادنشان  يجکردند. نتا بررسی ی،پول یاستس

مساکن زودتار    یمات ق يشافازا  ی،انبساط یپول یهایاستس

 شاود یموجاب ما   يندهاز آن، تورم فزا پساما  افتد،یاتفاق م

مساکن باه اوج خاود     یمات ق ينکهقبل از ا یکه مقامات پول

 را اجرا کنند. یانقباض یپول یاستبرسد، س

نقاش  »تحت عنوان  یقیدر تحق ،(8020)یدی سع

 خاود مادل   باا اساتفاده از   یدر رشد اقتصاد یشبکه بانک

موضوع در استان گلستان پرداخته  یبه بررس «یونیرگرس

باه   بانکی، یالتکه تسه دادنشان  یقتحق ينا يجاست. نتا

 ینقاش مهما   تواندیم یدکننده،تول يهعنوان مکمل سرما

در استان گلساتان داشاته    یدو رشد تول گذاریيهدر سرما

 باانکی  یالتدر تساه  يشافازا  8/3 کاه  ایگوناه هبا  ؛باشد

( استان را به یارزش افزوده )رشد اقتصاد تواندیاستان م

 دهد. يشافزا 90/3 یزانم

 یال و تحل یبه بررسا  ایدر مقاله ،(8029)یابانی خ

نوسانات شاخص  یبر رو یکالن اقتصاد یرهایاثرات متغ

پرداخته است.  8008-23دوره  یمسکن ط یمتق یفصل

اقتصادسانجی خودرگرسایونی و    یاو با اساتفاده از الگاو  

 مدتیاناثر عوامل بلندمدت و م یبه بررس توزيع با وقفه،

                                                           
2- Vector- Auto Regressive  
3- Ahearn 
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پرداختاه اسات. بار     ياران ا یمسکن در شاهرها  یمتبر ق

 یمات ق یواقعا  یتحساسا  یاق، تحق ينا هایتهيافاسا  

پاول در   یدر تاراز واقعا   ییار درصاد تغ  ياک باه   ،مسکن

برآورد شده اسات.   04/3مدت و در کوتاه 20/3بلندمدت 

مسااکن در بلندماادت  یواقعاا یمااتواکاانش ق همچنااین

 برآورد شده است. 0/3مدت و در کوتاه -22/3

 یرثأتا  یقای، ( در تحق8022) پاور یادری و ح ياناکبر

 یهاا ساال  یط يراندر ا یبر رشد اقتصاد یتوسعه بازار مال

باا   یحخودتوض یبا استفاده از مدل اقتصادسنج 20-8040

 اناد. نتاايج  قارار داده  یگساترده را ماورد بررسا    هاای وقفه

 هاای کاه شااخص   دهدیحاصل از برآورد معادالت نشان م

داشته اما  یمنف یرثأت مدت بر رشد اقتصادی،کوتاه در یمال

 هاای شاخص یانرابطه م ينا ،اغماض یدر بلندمدت با کم

 ضعفاز  یوجود دارد که حاک یو رشد اقتصاد یتوسعه مال

 است. يیاعطا یالتبر تسه یبانک یستمس یقنظارت دق

تحاات عنااوان   ای(، در مقالااه8020) یاللهاايااتآ

 يشآماا  یبه بررس ،«ها در فرانسهتأمین مالی شهرداری»

 یماااال ینمأفرانساااه و مناااابع تااا یهاشاااهرشاااهری 

 يان ا يجفرانسه پرداخته است. به استناد نتا هاییشهردار

هاا در  ماالی شاهرداری   ینمأمهمتارين مناابع تا    یق،تحق

و  دهناادهااا و عااوارض تشااکیل ماای فرانسااه را مالیااات

دولتاای در قالااب تااأمین بودجااه جاااری     هااایکمااک

 ،هااای محلاای و تأسیسااات و تجهیاازات محلاایحکوماات

روند. در نهايت، متغیار  به شمار میدومین منبع درآمدی 

ها در فرانساه  سومین منبع درآمدی شهرداری ،استقراض

 تعريف شده است.

تاأمین  »تحات عناوان    ای(، در مقاله8020) آيینی

 یباه بررسا   ،«مالی صانعت بهساازی و نوساازی شاهری    

راهکارهای تأمین ماالی ايان صانعت پرداختاه اسات. از      

به  توانیم منابع مالی ینمأت یشنهادیپ یجمله راهکارها

هاای دولات در زمیناه    هاا، کماک  منابع داخلی شهرداری

تهیه طر  بهسازی و نوسازی شهری و بازگشايی معاابر و  

ايجاد فضاهای عمومی، اخذ تسهیالت بانکی، انتشار اوراق 

هاای  هاا، تشاکیل شارکت   مشارکت، انتشار ساهام پارو ه  

گاذاری  ايهگذاری توسعه شهری، انتشار اوراق سرمسرمايه

مالی صنعت بهساازی و نوساازی شاهری اشااره      با تأمین

 نمود.

تحت عناوان   ای(، در مقاله8023و ماجد )ای شرزه

بااه بررساای چگااونگی تااأمین   ،«رشه ارپايد مالی »تأمین

اناد. در ايان   مالی به منظور توسعه پايدار شهری پرداخته

مقاله ابتدا پس از ارائه علال عادم تواناايی شاهرداری در     

ار پايد توسعه مفاهیمعرضه خدمات عماومی شاهری، باه    

شهری و درآمدهای پايدار پرداخته شده و ساسس مناابع   

د بررسای قارار   ها از نظر پايداری، ماور درآمدی شهرداری

 بخش که ستاز آن ا حاکی انااد. نتااايج تحلیاال  گرفتااه

کشاور عمادتاا بار     هاای یشاهردار  یاز درآمدها ایهعمد

 ار؛پايد منابع که حالیهساتند. در   یمتکا  يادار، منابع ناپا

و مسااتغالت و  ینزماا بر تمالیا زی،نوسا ارضعو نهمچو

 یبااه طااور نسااب ،حاصاال از فااروش خاادمات یدرآماادها

 جملهاز  ارناپايد یمدهاتمرکاز بار درآ   اناد و مغفول مانده

 ئماجرو  ساختمانی تتخلفا ارضعو ،کماتر وشفر ارضعو

 اند.  داده يشافزا مدهادرآ کلرا در  دخو سهم ،صد دهما

 

 مبانی نظری -3

يکی از اثرات توجه خاص به صنعتی کردن جواماع  

رشااد سااريع  ،شااهرهای باازر  هااا درو تمرکااز ساارمايه

ريزان در کشاورهای در  بیشتر برنامه است کهشهرنشینی 

رابطه مساتقیمی باا    ،دند رشد اقتصادیحال توسعه معتق

شهرها دارد. واضاح   يیفضا توسعه گسترش شهرنشینی و

رشاد   یاز مهااجرت، فزونا   یناشا  یتاست که رشد جمع

شهر باه شاهرها باعار     یرامونپ یتو الحاق جمع یعیطب

 ایيهاشتغال و خدمات پا یتراتر از ظرفف ،تمرکز جمعیت

از  یکاه مشاکالت متعادد    ایبه گونهشود؛ میدر شهرها 

مات شاهری،  جمله: کمبود مسکن، عدم دسترسی به خد

ازدحااام و نهايتاااا از بااین رفااتن محاایط زيساات را باارای 

هاای زياادی را   هزيناه گونه شهرها به وجاود آورده و  اين

 کند.ها ايجاد میبرای دولت
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 :)توسعه فضايی عباارت   توسعه فضایی )هکتار

هاای  است از توسعه مراکز شهری از نظر کالبدی و بخش

بنايی که در نتیجه خدمات، مسکن و عمران، صنعت و زير

از جملااه: عواماال سیاساای، مااالی و    عواماال گوناااگون 

 گیرد.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل می

 ه کلیا  های دولتی )میلیارد ریاا((: مساعدت

های دولتای در قالاب اعتباارات عمرانای و تملاک      کمک

هاای  ای از طرف دولت باه زيرسااخت  های سرمايهدارايی

 .يابدمراکز شهری اختصاص می

      مانده تساییتت بابکه باانکی )میلیاارد

ماناده تعهادات مشاتريان بابات     عباارت اسات از    ریا((:

يافتی از سیستم بانکی، اعم از سررسید شده تسهیالت در

 .رسید نشدهسرو 

 عباارت   )میلیارد ریاا((: ها یدرآمد بیردار

های های شهرداریصولیاعتبارات ابالغی و کلیه واست از 

اعم از وصول عوارض، فروش تراکم، عوارض  مراکز شهری

کاه باه    صدور پروانه، خادمات شاهری و سااير درآمادها    

 ها واريز شده است.حساب درآمد شهرداری

و  گیاری خصوص شکل مهم در هایيهاز جمله نظر

 داریيهسارما  ياه جهان سوم، نظر یشهرها يیتوسعه فضا

 یاست که برا یآلمان دانیجغراف؛ 8هانس بوبک بریبهره

اسات.   ياده ارائه گرد ینزمدر مشرق یتوسعه شهر یینتب

موضوع اسات کاه شاالوده     ينبه دنبال اثبات ا يهنظر ينا

 يااران،خصااوص او بااه ینزماامشاارق یشااهرها یاقتصاااد

 يافات از تجاارت و در  یناشا  یو درآمادها  يدبراسا  عوا

حوزه نفوذ آنها استوار است کاه   یبهره مالکانه از روستاها

جانباه  ياک و  یزآمیطرهس یول یسنت یدر چارچوب روابط

و در شاده  روساتا خاارج    سارمايه از  ،شهر و روستا یانم

و مناابع   يهورود سرما يناست. بنابرا يدهشهر متمرکز گرد

در  باشاد کاه  یما  یمحرکه توسعه شهر یرویه شهرها نب

صاانعت، خاادمات،  یاالشااهر از قب یتجااار هااایبخااش

و تحاار   يااايیوارد شااده و باعاار پو غیااره ساااختمان و

 .(8020 يزدی، ی)پاپلگردد یم اقتصاد شهر

                                                           
1- Hans.Bobek- Capitalist Exploitation Theory  

توان به نظرياه دولات و   از نظريات مترتب ديگر می

 يه،نظر ين(. در ا8000يی، )رهنماشهرنشینی اشاره نمود 

ثاروت و   ياان کشاور، جر  یتسلط بر مناابع ثروتا   بادولت 

کردن  یو با تجار هرا در شهرها به حرکت درآورد يهسرما

در شاهرها،   يشخاو  يیکارفرما یتموقع یمو تحک يهسرما

 یهاا يگاهپا یبه کسب درآمد را به سو یازمندعمالا مردم ن

دولت به عنوان بنابراين . ه استدیدر شهرها کشان يشخو

 ياق از طر یار، اخ هاای در دهاه  ياژه وه ب يدمحور جد يک

 یو باا اتکاا باه درآمادها     یاسای و س یتوسعه مراکاز ادار 

 .دارد یشهر هایدر توسعه کانون يینقش بسزا ی،نفت

به نقش اقتصاد و سرمايه در توسعه فضايی  توجهبا 

توان ادعا نمود يکی از عوامل مؤثر و اصالی در  شهرها، می

گسترش فضايی شهرها، توسعه شاعب باانکی و پرداخات    

شاهرها؛   یاقتصاد هایدر بخش تسهیالت و بارگذاری آن

امااور و  شااهریوسازساااخت، صاانعت، خاادماتاز جملااه 

هاای  ساال  ایتوساعه  یهاا در برناماه باشاد.  می يربنايیز

بادون در   یبه توساعه مراکاز شاهر    ایيژهنگاه و ،گذشته

پاس از انقاالب   . شده باود  ،توسعه متوازن آنها گیرینظر

 يان ا ،توسعه اول تا چهاارم  هایو در قالب برنامه یاسالم

است کاه باا    یحال در ين. ايافت يشافزا ایتوسعه يدگاهد

به توسعه پايدار شاهرها   توانیرشد اقتصادى نامتوازن نم

زيسات امیادوار باود؛ زيارا مقولاه پايادارى، در        و محیط

گیرد تا یقدرت و عدالت قرار م هایمقولهبا  پیوندى قوى

اجتماعى و تعادل محایط   عدالت 9ديويد هاروىجايى که 

داند و تحقق هر يک را زيست را الزم و ملزوم يکديگر می

 (.8020 ،)جعفری داندبدون ديگرى ممکن نمی

هاای افارادی   شهر بايد از يک سو فعالیت ،به عالوه

ساهولت و  به را کنند زندگی می آنکه در حال حاضر در 

از  ،پاذير ساازد و از ساوی ديگار    امکان ،با کارايی مناسب

زندگی  يطالزم برای تأمین نیازهای فزاينده و شرا يیتوانا

همه افرادی که در آن شاهر زنادگی خواهناد     یسالم برا

  .برخوردار باشد ،ردک

                                                           
2- David Harvey 
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بنابراين درآمدهای ناشی از تجاارت و باه خصاوص    

فروش نفت، توسعه سیستم اداری و تجاری شدن سرمايه 

در شهرها، توسعه مراکز مالی و افزايش تساهیالت باانکی   

های تجاری های مختلف و بارگذاری آن در بخشدر قالب

هااای تااأمین مااالی و و خاادماتی شااهرها، از جملااه روش

 باشد.توسعه فضايی شهرها می

کاه روناد    دهاد یبه عمل آمده نشان م هایبررسی

 ایباه گوناه   ياالم، اساتان ا  یمراکاز شاهر   فضايی توسعه

باا   گیریچشام  یهاا نظر تفاوت ينمتعارف بوده و از ایرغ

به عنوان مرکاز اساتان ناه تنهاا در      يالمهم دارند. شهر ا

 یال دلمنطقه عمل ننماوده اسات بلکاه باه      یبخشتعادل

 يربناايی و ز یخادمات  هاای تمرکز امکانات و توسعه بخش

 اطراف شده و از نظر توسعه یشهرهايه باعر مکش سرما

اسات   یدرحاال  ينداشته است. ا يادیگسترش ز فضايی،

اساتان   یشاهر  مراکاز  ديگار در  فضاايی،  که روند توسعه

 .باشدمیمتفاوت 

 

 روش تحقیق -4

شاهری  جهت بررسی میزان توسعه فضاايی مراکاز   

 تريناستان ايالم و نقش مشارکتی سیستم بانکی، مناسب

های مربوش در يک مقطاع  ها و شاخصراه، بررسی متغیر

 از استفاده در اين پژوهش، مورد هایداده باشد.زمانی می

 هاای مسکن، مسااعدت  و نفو  سرشماری عمومی نتايج

دولتی تزريق شاده باه مراکاز شاهری، ماناده تساهیالت       

هاای مراکاز   استان اياالم، درآماد شاهرداری    شبکه بانکی

هاای جاامع و تفصایلی مراکاز     شهری مورد مطالعه، طر 

رياازی هااای آماااری معاوناات برنامااه شااهری و سااالنامه

 اخاذ  8023الای   8028هاای  استانداری ايالم طی سال

  .است شده

يکی از مهمترين ابزارهای تحلیلای جهات بررسای    

مراکاز شاهری،   فضاايی   نقش سیستم باانکی در توساعه  

 هاای استفاده از روش اقتصادسنجی خودتوضیح باا وقفاه  

 يان اسات کاه ا   ياايی روش پو ،الگو يناباشد. گسترده می

 یرهاای متغ ينکاه نظار از ا آورد تا صرفیامکان را فراهم م

 ،برخااوردار هسااتند يسااتايیاز چااه درجااه ا یحیتوضاا

ماورد توجاه قارار     یاز آنها را ن ینمدت بکوتاه یهايايیپو

بلندماادت ماادل را بااا دقاات  يبضاارا یجااه،دهااد و در نت

 .  (8023يد )محمدی، برآورد نما ،مناسب

تابع رگرسیونی برای ارزيابی اثار متغیرهاای ماورد    

( 0و  9و  8های )بررسی در توسعه فضايی، مطابق فرمول

 باشد:می

 (8فرمول 
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L: وقفه،  عملگرWi :یقطعا  یرهاای از متغ یبردار 

 یار روناد، متغ  یار عارض از مباد ، متغ   یر( نظیرتصادفی)غ

 یهاوقفه: Pثابت،  یهابرونزا با وقفه یرهایمتغ يا یمجاز

 یهاا وقفاه : iqوابساته و   یار متغ یبه کار گرفته شده بارا 

 مستقل است. یرمتغ یمورد استفاده برا

 اقتصادسنجی خودرگرسیونی و توزيع با وقفه،روش 

وجااود ارتباااش  ،شااامل دو مرحلااه اساات. در مرحلااه اول

 یاب ترت ينرا باد  یتحات بررسا   یرهایمتغ ینبلندمدت ب

برآورد شده مربوش باه   يبکه اگر مجموع ضراآزمايیم می

 يا،پو یباشد، الگو يککوچکتر از  ،وابسته یرمتغ یهاوقفه

الزم  ينبناابرا  ؛دارد يشگارا  ،به سمت تعاادل بلندمادت  

صافر، طباق    یهآزماون فرضا   ،يیآزمون همگرا یبرااست 

 :( صورت پذيرد4فرمول )

                           ( 4فرمول 
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فرضایه  انجام آزماون   یبرا یازمورد ن tآماره  کمیت

 (:0)فرمول  شودیمحاسبه م ینچن پژوهشی،
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ارايه شاده در ساطح    یبحران یتاگر قدر مطلق کم

 t آمااره  یتاز قدر مطلق کم کوچکتر ،مورد نظر یناناطم

 یجاه شاود و در نت یرد م 0Hفوق باشد، فرض  یمحاسبات

 مادل وجاود دارد. در   یرهایمتغ ینمدت برابطه بلند يک

مادت صاورت   رابطاه بلناد   يبضارا  ینمرحله دوم، تخما 

 :گرددیمحاسبه م (0فرمول )که به صورت  یردگیم
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اقتصادساانجی  یدر الگاو  یناه به یهاا تعاداد وقفاه  

از  يکاایباار اسااا   ،خودرگرساایونی و توزيااع بااا وقفااه 

، 9(SBC) یازين ب -شوارتز، 8(AIC) ئیکهآکاهای شاخص

 گاارددیماا یااینعت  R2  يااا  0(HQC) ینکااوي -حنااان

 (.8028)رجبی جهرودی، 

در اين تحقیق به منظور ارزيابی فرضایات تحقیاق،   

شاود )فرماول   مای  از روش خاص رگرسیونی زير استفاده

0:)                    

                                              (   0فرماااااول 

FAZAII=C(1)+C(2)×GOVER+C(3)×TASHILAT+C(4)×GOVER 

 C(7)AR(1)INCOMEC(6))TASHILAT(1c(5)  

 که در آن:

)هکتار(: عباارت اسات از    FAZAIIتوسعه فضايی 

های خدمات، شتوسعه مراکز شهری از نظر کالبدی و بخ

زيربنايی که باه عناوان متغیار     و مسکن و عمران، صنعت

 اند.وابسته تعريف شده

)میلیاارد رياال(:    GOVERهای دولتای  مساعدت

های دولتی در قالاب اعتباارات   عبارت است از کلیه کمک

هاای  ای به زيرساختهای سرمايهعمرانی و تملک دارايی

تعرياف شاده    مساتقل  یار متغبه عنوان مراکز شهری که 

 است.

 TASHILATمانااده تسااهیالت شاابکه بااانکی    

ماناده تعهادات مشاتريان    )میلیارد ريال(: عبارت است از 

                                                           
1- Akaike Information Criterion  

2- Schwartz-Bayesian Criterion  

3- Hanan-Quinn Criterion  

تساهیالت درياافتی از سیساتم باانکی، اعام از سار       بابت 

 مساتقل  یرمتغبه عنوان که  رسید شده و سر رسید نشده

 تعريف شده است.

)میلیاارد رياال(:    INCOMEهاا  یدرآمد شاهردار 

هااای اعتبااارات ابالغاای و کلیااه وصااولیعبااارت اساات از 

های مراکز شهری؛ اعم از وصول عوارض، فروش شهرداری

پرواناه، خادمات شاهری و سااير      تراکم، عاوارض صادور  

 اند.تعريف شده مستقل یرمتغکه به عنوان  درآمدها

مراکااز  ،مااورد مطالعااه در اياان پااژوهش همحاادود

باشند. جامعه آماری مورد مطالعه، می يالماستان ا یشهر

هفت شهر مرکزی اساتان اياالم؛ شاامل آبادانان، اياالم،      

شاهر   باشاد. مای و مهران  شهر، دهلران، سرابلهايوان، دره

باه عناوان مرکاز اساتان     نفر جمعیات   809،980با  يالما

 یات جمع تارين بوده و کم یشهر یتجمع ينباالتر یدارا

نفر جمعیت  83،200با مربوش به شهر سرابله  یزن یشهر

. قلمارو  (8023)سرشماری عمومی نفو  و مسکن  است

 باشد.یم8023 یال8028 هاییز سالن یقتحق یزمان

 

 تحقیقی هایافته -5

به استناد اطالعات موجود، شهرهای اياالم و مهاران   

دارای بیشااترين و کمتاارين  83/3و  40/8بااه ترتیااب بااا 

اناد.  توسعه فیزيکی در بین مراکز شهری مورد مطالعه بوده

های ماورد بررسای، شاهرهای سارابله،     همچنین طی سال

، 43/3، 04/3شاهر باه ترتیاب    دهلران، ايوان، آبدانان و دره

در  اناد. از نظر فیزيکای رشاد داشاته    00/3و  92/3، 02/3

شاهر اياالم باا محادوده قاانونی معاادل        8023پايان سال 

هکتار، دارای باالترين سطح توسعه کالبدی در باین   8203

مراکز شهری بوده است. اين در حالی اسات کاه محادوده    

. باا توجاه باه    باشدمیهکتار  903قانونی شهر سرابله تنها 

اطالعات موجود، از نظر سطو  خالص اراضی شهری آمار و 

های مختلف در بین مراکز شهری ماورد مطالعاه،   با کاربری

هکتار، دارای بیشترين اراضی شهری  4/8980شهر ايالم با 

هکتااار، دارای کمتاارين اراضاای  9/802و شااهر ساارابله بااا 

 (.8و نمودار  8باشند )جدول شهری می
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 ایتم )ارقام به هکتار(توسعه كالبدی مراكز بیری   -1جدو( 

 شهر              

 سال
 ايوان ايالم آبدانان

دره 

 شهر
 مهران سرابله دهلران

 433 844 090 003 009 009 0/404 8028اوايل 

 443 903 200 420 089 8203 0/002 8023اواخر

 83/3 04/3 43/3 00/3 02/3 40/8 92/3 درصدرشد

 43 830 942 890 843 8322 890 رشد)هکتار(

 (1311-1311های بیری ایتم طی سا( های هادی، جامع و تفصیلی مراكزطرح)منبع:                             

  

 
 ایتم )ارقام به هکتار( بیری توسعه كالبدی مراكز  -1 نمودار

  (1311-1311، های هادی، جامع و تفصیلی مراكزبیری ایتمطرح)منبع:                         
 

  یدولت یهاكمک

 یهاا سال یانجام شده ط یدولت یهاکمکمجموع 

بااالب باار  يااالماسااتان ا یبااه مراکااز شااهر 8023-8028

سارابله  و  ياالم ا یشهرها باشد.میلیارد ريال می 40/093

و  یشاترين ب يال،ر یلیاردم 02/42و  00/990با به ترتیب 

. باه اساتناد   اندکرده يافترا در یدولت یهاکمک ينکمتر

 90/20آبادانان باا    یشاهرها  ،آمار و اطالعات اخاذ شاده  

شهر باا  دره يال،ر یلیاردم 02/09دهلران با  يال،ر یلیاردم

و  ياال ر یلیاارد م 38/00باا   ياوان ا ياال، ر یلیاردم 93/00

در  يااافتی،کمااک در يااالر یلیاااردم 24/00مهااران بااا 

 (.9)نمودار  دارند م تا ششم قراردو یهامرتبه

 

 
 ایتم )ارقام به میلیارد ریا(( های دولتی به مراكز بیریكمک -2نمودار 

 ( 1311-1311ریزی، های آماری استان ایتم، معاونت برنامهمنبع: )سالنامه                

  

40
106

249

126 140

1098

125

مهران سرابله دهلران دره شهر ايوان ايالم آبدانان

57.84
49.68

72.8767.263.01

223.63
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 هایبیردار درآمد

هفات   یآمار اخذ شاده، جماع کال درآمادها     برابر

الای  8023هاای طی ساال  استان یکز شهرامری شهردار

رقم  یشترينبوده که ب يالر یلیاردم 8004بالب بر ، 8023

 یلیاارد م 00/290ياالم باا   ا یمربوش به شاهردار  یدرآمد

رقام   رينکمتا  اسات. کل درآمادها(   درصد 00/00)يال ر

بوده مرباوش باه    يالر یلیاردم 80/00 بالب برکه  یدرآمد

های ماورد بررسای،   باشد. طی سالمیشهر دره یشهردار

میلیارد ريال، دهلران باا    24/932های مهران با شهرداری

میلیاارد رياال،    28/892میلیارد ريال، ايوان باا   20/824

 03/00میلیااارد ريااال و ساارابله بااا  09/834آباادانان بااا 

و  9هااای بعادی هساتند )جاادول   میلیاارد رياال، در رده  

 (.0نمودار 

 

 های مراكز بیری )ارقام میلیارد ریا((درآمد بیرداری -2جدو( 

 مهران سرابله دهلران دره شهر ايوان ايالم آبدانان شهر

جمع کل 

 (میلیارد ريال)
09/834 00/290 28/892 80/00 20/824 0/00 24/932 

 00/89 03/4 88/88 22/8 23/0 00/00 92/0 درصد از کل

 (1311-1311های مراكز بیری، های آماری استان ایتم، عملکرد بیرداریمنبع: )سالنامه   

 

 
 )ارقام به میلیارد ریا(( 1311-11های ایتم طی سا( های مراكز بیریدرآمد بیرداری -3 نمودار

 (1311-1311های مراكز بیری، های آماری استان ایتم، بیرداریمنبع: )سالنامه             

 

   

 یبانک یتتمانده تسی

آمارها بیانگر آن است که مانده تسهیالت پرداختی 

های مورد بررسای، متغیار باوده اسات؛     سال طیها بانک

باه   28میلیاارد رياال در ساال     9040ای کاه از  گوناه به

افازايش يافتاه کاه      23میلیارد رياال در ساال    93928

درصد در يک دوره ده ساله را نشاان   00/0رشدی معادل 

هاای ماورد نظار    دهد. کل مانده تسهیالت، طی ساال می

ين رقم، بیشترين میزان میلیارد ريال بوده که از ا 24008

تسااهیالت پرداختاای مربااوش بااه شااهر ايااالم بااا رقاام    

درصاد   2/00میلیارد ريال بوده کاه معاادل     02/00002

باشد و کمترين ماناده تساهیالت   کل مانده تسهیالت می

میلیارد ريال  20/4093نیز مربوش به شهر آبدانان با رقم 

ه درصد کل ماناده تساهیالت شابک    22/4بوده که معادل 

 (.4و نمودار  0باشد )جدول بانکی می

 

208.84
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184.93

33.15

129.9

1
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 )ارقام به میلیارد ریا(( 1311-11های مانده تسییتت ببکه بانکی استان برحسب بیر طی سا( -3جدو( 

 درصد ازكل جمع بیر

 22/4 20/4093 آبدانان

 23/00 02/00002 ايالم

 20/0 44/0408 ايوان

 09/0 20/0983 شهردره 

 82/2 22/0000 دهلران

 82/2 28/2022 سرابله

 00/0 32/0324 مهران

  24008 جمع کل

 (1311-1311، های بانکیمنبع: )بانک مركزی جمیوری استمی ایران، اداره آمار و داده                              

 

 
 )ارقام به میلیارد ریا(( 1311-1311های طی سا( درصد مانده تسییتت ببکه بانکی -4 نمودار

  (1311-1311، های بانکیمنبع: )بانک مركزی جمیوری استمی ایران، اداره آمار و داده             

 

 بررسی پایایی متغیرها

ماورد   ها را از نظر ايستايیداده يدقبل از برآورد مدل با

اگار   سانجی معادالت اقتصاد یندر تخم يراز ؛قرار داد یبررس

 يان ا ينکاه ا یال اساتفاده گاردد، باه دل    يستاایرغ یهااز داده

باا ثباات    یاانگین و م ياانس وار ها در طاول زماان دارای  داده

قابال  یرغ ،مدل تايجمعتبر نبوده و ن،  f و t یهاآماره یستند،ن

 .(8028 ی،جهرود ید بود )رجبناستناد خواه

در برآورد مدل بايد ويژگی متغیرها از نظر پاياايی  

ياد  با یرهاا متغ پاياايی ماورد   درمورد بررسی قرار گیرد. 

ياانس  وار یانگین،که م پايا است یر، زمانیمتغ يک گفت

اگر بماند.  یطول زمان ثابت باق آن در یخودهمبستگ و

 اين؛ در باشند ناپايادر مدل،  استفادهمتغیرهای مورد 

کناد؛ بناابراين   صورت، مدل، شرش ثباات را تاأمین نمای   

توابع حاصل از آن نیز از اعتبار کافی برخاوردار نخواهناد   

بود. برای بررسی فرضیه وجود يا عدم وجود ريشاه واحاد   

هاای مختلفای   های زمانی، در حال حاضر آزموندر سری

اند کاه مهمتارين آنهاا آزماون ريشاه واحاد       معرفی شده

 و آزمون فیلیاسس پارون   8(ADF) يافتهمتعمیفولر ديکی

(PP)9  باشااند. اگاار آمااره محاساابه شااده، از مقاادار  مای

باشاد بزرگتار   درصاد مای   0بحرانی که معموالا در سطح 

 ،صاورت پاياسات و در غیار ايان    ،باشد، متغیر مورد نظار 

 ناپاياست.

ای ديکاای فااولر  هاادر اياان تحقیااق، از آزمااون  

ررسی وجاود ياا عادم    پرون برای بو فیلیسس  يافتهتعمیم

وجود ريشه واحد در متغیرها اساتفاده شاده کاه نتیجاه     

 باشد.( می4آزمون به شر  جدول )

                                                           
1- Augmented Dicky Fuller  

2- Philips Proun  

5.37

9.188.19 7.62 7.85

56/8

4.99
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( نماياان اسات، نتاايج    4گونه که در جدول )همان 

يافته و فیلیسس پرون، بارای  های ديکی فولر تعمیمآزمون

دهاد کاه   متغیرهای مورد نظر نشاان مای   پايايیسنجش 

 0يک از متغیرها در سطح احتمال خطاای ناوع اول   هیچ

متغیرهاای ماورد    پايايینبوده؛ بنابراين فرضیه پايا درصد 

 توان رد کرد.  بررسی را نمی

سانجی، اگار   با توجه به مباحار تواوريکی اقتصااد   

باشند؛ تخمین مدل ممکن نبوده و ناپايا متغیرهای مدل، 

 باشند؛ زيرا متغیرهای مورد بررسای ايج، قابل دفاع نمینت

ممکن است بدون اينکاه ارتبااش معناايی واقعای باا هام       

داری بااليی را باه نماايش بگذارناد و    داشته باشند، معنی

گیاری نمايناد.   محقق را دچار اشتباه در برداشت و نتیجه

متغیرها در تفاضل مرتبه اول، آزماون   پايايیبرای بررسی 

 متغیرها   پايايیواحد انجام شده و نتايج، حکايت از  ريشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تفاضاال مرتبااه اول دارنااد. بااا توجااه بااه اينکااه تمااام 

دارند اکنون بايد با اساتفاده از   پايايیمتغیرها، يک درجه 

انباشته بودن متغیرها اطمینان انباشتگی، از همآزمون هم

انباشته باشاند، آنگااه رفتاار    حاصل شود. اگر متغیرها هم

متغیرهااا در بلندماادت همگااام بااوده و تخمااین ماادل،   

باشند. برای انجاام  و نتايج، قابل دفاع می اشکال استبی

يافته ون پايايی ديکی فولر تعمیمانباشتگی، آزمآزمون هم

دهایم.  هاا انجاام مای   و فیلیسس پرون را بر روی باقیمانده

 پاياا هاا  ( نمايان است که باقیماناده 4طبق نتايج جدول )

اقتصادسانجی خودرگرسایونی و   بوده و استفاده از مادل  

در ساطح متغیرهاا، بادون اشاکال اسات و       توزيع با وقفه

( نتاايج  0شرش ثبات در مدل، تأمین شده است. جادول ) 

 دهد.تخمین مدل را نشان می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج آزمون ریشه واحد )فرضیه صفرمانایی( -4جدو( 
 

 نام متغیر
 پسماند تسهیالت بانکی هادرآمد شهرداری های دولتیکمک

ADF PP ADF PP ADF PP ADF PP 

مقدار آماره 

 آزمون
22/88 08/80 32/89 24/2 309/3 309/3 00/90 02/90 

 39/3 39/3 8 8 24/3 02/3 42/3 08/3 احتمال خطا

 پايا پايا ناپايا ناپايا ناپايا ناپايا ناپايا ناپايا نتیجه آزمون

 (های نگارندگانیافتهمنبع: )     

 

 Eviews افزار نتیجه تخمین مد( با استفاده از نرم -5جدو( 

 سطح خطا t  آماره ضريب متغیر

 3 200088/2 2840/900 توسعه فضايی

 3384/3 022004/0 090382/8 های دولتیکمک

 3800/3 002282/9 390342/3 تسهیالت بانکی

 0400/3 032000/3 824302/3 هادرآمد شهرداری

AR(1) 300209/8 2420/28 3 

 نگارندگان( هاییافتهمنبع: )                      
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که باه شااخص خاوبی بارازش مادل       R2 شاخص

دهد مادلی کاه بارای تحقیاق در     معروف است، نشان می

تواناد  نظر گرفته شده است چه میازان از واقعیات را مای   

بیان کند و متغیرهای ناشناخته که در مدل حضور ندارند 

چاه میازان   شاوند  ها منعکس مای و در جمالت باقیمانده

دارند. به عبارت ديگر، چناد درصاد متوساط     تأثیرگذاری

تغییاارات متغیاار وابسااته )توسااعه فضااايی( را متوسااط   

(. 8023دهاد )محمادی،   متغیرهای مستقل، توضیح مای 

دهاد کاه مادل    در مدل فوق نشان می 𝑅2میزان شاخص

درصاد از تغییارات متغیار وابساته را      22توانسته اسات  

نیاز باالسات. بار اساا       �̅�28گرتوضیح دهد. از طرف دي

باه هام نزدياک      �̅�2و 𝑅2سنجی، هر چاه مسائل اقتصاد

توان به درستی تصريح مدل، اطمینان بیشتری باشند می

داشت؛ بنابراين نزديکای مقاادير دو شااخص فاوق، ايان      

دهد که تمام متغیرهای تأثیرگاذار را  اطمینان را به ما می

ح غلط مدل ياا  در مدل لحاظ نموده و دچار خطای تصري

 ايم.  قرار ندادن متغیر تأثیرگذار بیرون مانده از مدل نشده

يکی ديگر از معیارهای سانجش درساتی تخماین    

باشااد کااه باارای ماای 9واتسااون -ماادل، آزمااون دوربااین

تشخیص خودهمبستگی بین اجزای اخاالل در مادل باه    

واتسون به صفر نزديک  -رود. هر چه آماره دوربینکار می

دهنده همبستگی مثبات باین اجازای اخاالل     شود نشان

بوده و هرچه به عدد چهار نزديک شود همبستگی، منفی 

نشاان از عادم    9خواهد شد. نزديکی اين آماره باه عادد   

باشاد. آمااره   وجود خود همبستگی بین اجزای اخالل می

بااوده کااه   9/8مااذکور در تخمااین فااوق براباار عاادد    

 د.  باشدهنده عدم همبستگی در مدل مینشان

داری کلی رگرسایون  ها که معنیيکی ديگر از آماره

داری باشد که دال بر معنای می  Fدهد، آماره را نشان می

باشد و در ايان آمااره، فرضایه    کلی ضرايب رگرسیون می

0H  بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مستقل، بر مدل

حداقل آن است که  1Hتأثیرگذار نیستند و فرضیه مقابل 

                                                           
1- Adjusted R Squared 

2- Durbin-Watson Test 

يکی از متغیرهای مستقل، بار مادل تأثیرگاذار هساتند؛     

باشد؛ يعنی  0بیشتر از مقدار بحرانی Fبنابراين اگر مقدار 

داری باشد، بیاانگر معنای   %0احتمال خطای آن کمتر از 

ماادل براباار   Fکلاای رگرساایون اساات. مقاادار آماااره    

باشاد؛  بوده و احتمال خطاای آن، صافر مای    920/0300

دار ب کلای مادل باه صاورت قاوی، معنای      بنابراين ضراي

( و نتايج اخذ شده، تحلیل 0باشند. با توجه به جدول )می

 باشد:داری ضرايب به شر  ذيل میو معنی

 باا   090382/8هاای دولتای برابار    ضريب کمک

مقادار باااليی را اختیاار     tباشاد. آمااره   عالمت مثبت می

يان ضاريب   باشد. ادار میمعنا 3384/3کرده و با احتمال 

دهنده اين است که در طول مدت مورد بررسای باه   نشان

 09/8هااای دولتاای بااا ضااريب صااورت میااانگین، کمااک

)میلیارد ريال( بر توسعه فضاايی )هکتاار( اساتان، تاأثیر     

 داری داشته است.  مستقیم و مثبت معنی

  بااا  390342/3ضااريب تسااهیالت بااانکی براباار

باااليی را اختیاار    مقادار  tباشاد. آمااره   عالمت مثبت می

باشاد. ايان ضاريب    معنادار می 380/3کرده و با احتمال 

دهنده اين است که در طول مدت مورد بررسی، باه  نشان

)میلیارد  39/3صورت میانگین، تسهیالت بانکی با ضريب 

ريال( بر توسعه فضايی )هکتار( استان، تاأثیر مساتقیم و   

 گذاشته است.    یدارمثبت معنی

 824302/3براباار  هاااد شااهرداریضااريب درآماا 

درصاد   0باشد ولی از آنجا که سطح خطای آن بااالی  می

داری بر توسعه فضايی استان است، تأثیر مستقیم و معنی

نداشااته؛ بنااابراين در طااول دوره مااورد بررساای، درآمااد 

دار بار توساعه   ها نیز به صورت مستقیم و معنیشهرداری

يال ايان   فضايی استان، تأثیرگذار نبوده است. از جمله دال

درصااد درآمااد   23موضااوع اياان اساات کااه باایش از    

های مراکز شهری، در بخاش جااری )حقاوق و    شهرداری

 مزايای پرسنل( پرداخت شده است.

  ضريبAR(1)  باشد و ايان بادان   می 30/8برابر

باشد که ضاريب تعاديل سااالنه توساعه فضاايی      معنی می

                                                           
3- Critical Value  
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ش است؛ به عبارت ديگر، هر يک هکتار افازاي  30/8شهری 

 30/8توسعه فضايی شهری در سال جااری، در ساال بعاد    

 هکتار توسعه فضايی شهری را در پی خواهد داشت.    

 

 گیری و پیشنیادنتیجه -1

دهد که ضريب تسهیالت بانکی برابار  نتايج نشان می

مقادار   tباشاد و آمااره   با عالمات مثبات مای    390342/3

باشاد.  دار میمعنا 380/3بااليی را اختیار کرده و با احتمال 

دهنده اين است که در طول مادت ماورد   اين ضريب نشان

 39/3بررسی به صورت میانگین، تسهیالت بانکی با ضريب 

دار داشاته  بر توسعه فضايی استان، تأثیر مساتقیم و معنای  

میلیاارد رياال    39/3است؛ به عباارت ديگار، باه ازای هار     

ياک  يی فضاا تسهیالت بانکی در استان ايالم، شاهد توسعه 

 یساتم س ايم؛ بنابراين فرضیه اول مبنی بر اينکههکتار بوده

 نقااش مثباات و  یالت،پرداخاات تسااه  يااقطر از یبااانک

مورد تأيید قارار  ، دارد یشهر يیتوسعه فضا در یداریمعن

 گیرد.می

باشاد  مای  824302/3ها برابر ضريب درآمد شهرداری

درصد بوده و آمااره   0ولی از آنجا که سطح خطای آن باالی 

t دار نیسات. ايان بادان معنای     باشد؛ معنیآن نیز پايین می

هاا باه   است که در طول دوره مورد بررسی، درآمد شهرداری

دار، باار توسااعه فضااايی اسااتان  صااورت مسااتقیم و معناای

نبوده است. بنابراين فرضیه دوم تحقیاق مبنای بار     تأثیرگذار

 در یداریمعن مثبت و ها، نقشیشهردار درآمد یزانماينکه 

 ، مورد تأيید قرار گرفت.شهرها ندارد يیتوسعه فضا

 باا  یحتوضا  خاود به نتايج حاصال از مادل    توجهبا 

، فرضیه سوم تحقیاق مبنای بار اينکاه     گسترده یهاوقفه

نقاش   عمرانای،  یهاا کماک ب های دولت در قالا سیاست

، مورد تأيید قارار  دارد یشهر يیتوسعه فضا در یدارامعن

باا   090382/8های دولتی برابر ضريب کمکگرفت؛ زيرا 

مقادار باااليی را اختیاار     tباشد و آمااره  عالمت مثبت می

باشد. اين ضريب، دار میمعنا 3384/3نموده و با احتمال 

دهد که در طول دوره مورد بررسی، باه صاورت   نشان می

بار توساعه    09/8های دولتای باا ضاريب    میانگین، کمک

داری گذاشاته  فضايی استان، تأثیر مستقیم و مثبت معنی

میلیاارد رياال    09/8است؛ به عبارت ديگر، باه ازای هار   

ن های دولتی، توسعه فضاايی مراکاز شاهری اساتا    کمک

 ايالم، يک هکتار افزايش يافته است.

گیری کرد که توان نتیجهبا توجه به مراتب فوق می

از سه متغیر مورد بررسی، به لحااظ قادرت تأثیرگاذاری،    

های دولتی و تساهیالت باانکی،   به ترتیب دو متغیر کمک

داری بر توسعه فضايی مراکاز شاهری   تأثیر مثبت و معنی

هاا تاأثیر   درآماد شاهرداری   اماا  اناد. استان اياالم داشاته  

معناداری بر توسعه مراکز شاهری اساتان اياالم نداشاته     

 است.

همچنین پیشنهادهای زيار جهات پیشابرد، ارائاه     

 گردد:می

 منظااورو بااه  ایمنطقااه هااایتعااادل جهاات 

 یساع  ی،نامتوازن مراکز شهر يیاز توسعه فضا یریجلوگ

در  مناد به صورت نظاام  یبانک یالتگردد اعتبارات و تسه

 گردد. يعتوز یمراکز شهر بین

 باه سامت    یدولتا  هاای کمک و یبانک یالتتسه

در حفظ تعاادل   یمتوسط که نقش مهم یتوسعه شهرها

خود دارناد   یهامجموعهيربه ز یرسانو خدمات ایمنطقه

 د.نشو يتهدا

 در  یدولتااا هاااایو کماااک یباااانک یالتتساااه

 یهاا و به سامت بخاش  يابند کاهش  ی،خدمات هایبخش

 .  داده شوندسوق  ی،کشاورز و یدیولت

  شاادن  یاز قطباا الزم اساات جهاات جلااوگیری

خاادمات و  يااعتوز ی،امکانااات وخاادمات در مرکااز شااهر

 یبناد يات استان و باا اولو  یامکانات در سطح مراکز شهر

 یرد.گ صورت یایهناح -یمراکز شهر

 باه   یدولت هایکمک و یبانک یالتسوق دادن تسه

 هاای یات قابل یکاه دارا  یمراکاز شاهر   یسمت توانمندساز

و  یکشااورز  ی،گردشاگر  ی،تجار و یبازرگان یل:از قب ایيژهو

  .  یردقرار گ ريزاندر دستور کار برنامه ،باشندیم غیره

 هاای  منابع پايدار درآمد بارای تاأمین هزيناه    از

اداره شهر استفاده شاود تاا باا روناق اقتصااد شاهری در       
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بی به حداکثر تنوع اقتصادی در های فعالیت و دستیاپهنه

 پذير گردد.ها، توسعه پايدار شهری امکاناين پهنه

 جهت باه حاداکثر رسااندن     يقیتشو هایبرنامه

 ی،امور شاهر  یمال ینمأت یمشارکت شهروندان در راستا

 .یردقرار گ ريزاندر دستور کار برنامه

 

 منابع -1

(. 8022آذربايجانی، کريم؛  شهیدی، آمنه؛ محمدی، فرزاناه. ) 

گاذاری مساتقیم خاارجی،    بررسی ارتبااش باین سارمايه   

تجارت و رشد در چارچوب يک الگاوی خاود توضایح باا     

اقتصادسنجی خودرگرسیونی و توزياع  )های گسترده وقفه

 . 8-82(، 9)2، های اقتصادیپژوهش، (با وقفه

های فرانسه، (، تأمین مالی شهرداری8020)الهی، علیرضا، آيت

-82اولین همايش مالیه شهرداری، مشکالت و راهکارها، 

80. 

(، تأمین مالی صنعت بهسازی و نوسازی 8020آيینی، محمد، )

 .4-09(، 4)4، اقتصاد شهرشهری، 

(. بررسای توساعه   8022پور، محسان. ) اکبريان، رضا؛ حیدری

-20هاای  ن طای ساال  بازار مالی بر رشد اقتصاادی ايارا  

 . 40-04(، 0)2، های اقتصادیپژوهش، 8040

( اداره اطالعااات بااانکی، دايااره  8028-23بانااک مرکاازی، ) 

 آمارهای استانی.

هااای شااهر و نظريااه(. 8020پاااپلی ياازدی، محمدحسااین. )

 ، تهران: سمت.پیرامون

 یبخاش صانعت طا    آن بار  یرثأتا  يابیارز و یفیتکل یالتتسه

 .یبانک و یپول یقاتسسه تحقؤ، م(8002-23ی )هاسال

-8020(. بازارهای مالی و توسعه شهری 8020جعفری، رضا. )

 (.0)2، جغرافیارشد ، 8040

کننده قیمت مساکن در  (. عوامل تعیین8029خیابانی، ناصر. )

، اقتصاد مساکن ريزی و اقتصاد مسکن، ايران، دفتر برنامه

04(8 ،)04-08. 

بررسای نقاش تساهیالت    (، 8028رجبی جهرودی، محماود. ) 

گذاری بخاش  ها در تجهیز سرمايه و سرمايهاعطايی بانک

کشاورزی، هماايش کشااورزی و توساعه ملای، مؤسساه      

 ريزی و اقتصاد کشاورزی.های برنامهپژوهش

هاای  (. جازوه دانشاگاهی نظرياه   8020رهنمايی، محمدتقی. )

 شهری، دانشگاه تهران.

رنشینی نظاری بار   (. دولت و شه8000رهنمايی، محمدتقی. )

باری  داری بهاره نظريه عناصر شاهری قاديمی و سارمايه   

-90(، 8)09، تحقیقات جغرافیاايی  فصلنامههانس بوبک، 

80. 

هاای  مادل  هاا و ها، نظرياه مکتب(. 8020زياری، کرامت اهلل. )

 انتشارات دانشگاه يزد. :، يزدایريزی منطقهبرنامه

رشد اقتصاادی   (. نقش شبکه بانکی در8020سعیدی، پرويز. )

اطالعااات سیاساای، )مطالعااه مااوردی اسااتان گلسااتان(، 

 .980-992(، 900)99، اقتصادی

(. تأمین ماالی پايادار   8023ماجد، وحید. ) ؛ای، غالمرضاشرزه

: چگونگی تأمین ماالی باه منظاور توساعه پايادار      شهری

 اولین همايش اقتصاد شهری. ، شهری

تفصایلی و جاامع   های طر (، 8028-8023شهرداری ايالم، )

  .مراکز شهری

هاای  (، ساالنامه 8023-8023های مراکاز شاهری. )  شهرداری

 آماری استان ايالم.

هاای ساری   (. خطای متداول در مدل8023محمدی، تیمور. )

 .800-820(، 40)80، های اقتصادی ايرانپژوهشزمانی، 

هاای آمااری   (، ساالنامه 8023-8023ريازی، ) معاونت برناماه 

 استان ايالم.
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