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فصلنامه علمي -پژوهشي
اقتصاد و مدیریت شهري

مقاومسازی اقتصاد شهری از طریق دستیابی به جمعیت کارای شهری
*

ناصر یارمحمدیان

استاديار گروه اقتصاد و کارآفرينی ،دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرينی ،دانشگاه هنر اصفهان،
اصفهان ،ايران

دریافت 2931/21/70 :پذیرش2930/70/21 :

چكيده :اقتصاد مقاومتی ،اصطالحی است که در ادبيات اقتصادی ايران وارد شده و حول آن ،نظريات متعددی شکل گرفتهه
است .شهرها در اقتصاد ملی ،رکن اصلی و اوليه توليد هستند .نخست شهرها و کالن شهرها ،موتور محرك اقتصاد هستند کهه
بخش زيادی از توليد کاال و خدمات در محدوده آنها صورت میگيرد و همچنين عمده بازار محصهوالت توليهد شهده در ايهن
توليد و اين بازار شکل نمیگرفت .با وجود اهميت مقياس کالنشهرها در اقتصاد ،مطابق با نظريات اقتصاد شهری ،مهیتهوان
اندازه کارايی برای شهرها تصور کرد که با تعيين آن ،میتوان به سوی مقاومسازی اقتصاد شهری و اقتصاد مقهاومتی حرکهت
مقاومسازی شهرها از طريق تعيين اندازه کارا شهر ،بررسی و تحليل شده است .برای محاسبه انهدازه کهارا

کرد .در اين مقاله،
شهر ،تابع رفاه اجتماعی شهر ،تصريح و برآورد شده است .يافتهها نشاندهنده اين هستند که جمعيت شهر تههران ،از سهطح
کارای خود عبور کرده و ناديك کردن اندازه کارا به اندازه واقعی يا ناديك کردن اندازه واقعی به اندازه کارا با کنترل جمعيت
مقاومتر کند .تنها سياستهای کنترلی برای مقاومسازی اقتصهاد شههر،

شهر میتواند اقتصاد شهر و در نتيجه ،اقتصاد ملی را
سياستهای توسعه ارائه خدمات شهری و زيرساخت شهری برای افاايش ظرفيت گنجهايش شههر ،توصهيه

جوابگو نيستند و
میشوند.
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شهرها هستند؛ بهطوری که اگر اين شهرها نبودند و اين جمعيت بهطور پراکنده يا يکنواخت توزيع میشدند ،ايهن ميهاان از

واژگان كليدي :مقياس کارا ،اقتصاد شهری ،اقتصاد مقاومتی ،مقاومسازی شهرها
طبقهبندي P25, O18, P23, J11 :JEL
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است؛ اندازهای که ه متضمن رشد اقتصادی باشد و هه

 -2مقدمه
شهدن هسههتند و

کههاهش رفههاه سههاکنان را بههه همههراه نداشههته باشههد .در

عالوه بر افاايش فيايکی ابعاد اين ابراجتماعهها ،جمعيهت

دهههای اخير ،اندازه کارا يا اندازه کهارای شههر ،موضهوع

آنها نيا بهطور فاايندهای در حال رشد است .مههاجرت از

بحث بسياری از انديشمندان بوده است؛ به طوری که اين

روستاها به شهرها نيا در کشورهای درحال توسهعه ادامهه

امر منجر به سياستهای محدوديتزا برای توسعه شهرها

امهروزه ،شههرها ،در حهال بهار

2

دارد و اين امر باعث تمرکا جمعيتی در شهرها میشهود.

در برخی از نقاط دنيا شده است؛ بهرای مثهال ،سهينگل

از نظر بانك جهانی ،توسهعه اقتصهادی شهامل دو ويژگهی

( )1974بههه نقههل از تههاري نگههاران اشههاره مههیکنههد کههه

مههیباشههد ( -1 :)Geography, 2009حرکههت از يههك

متخصصان شهری در دهه  ،1950مبحث اندازه کارا شهر

اقتصاد عمدتاً کشاورزی به اقتصادی که در بيشتر مراحل

را بدون مالحظات علمی مطرح کردهاند که منجر به کنتهرل

توليدی خود به شيوه صنعتی فعاليت میکند -2 .قسمت

رشههد شهههرها؛ از جملههه شهههرهای ميشههيگان ،فلوريههدا و

دوم اين توسعه اقتصهادی ،در اقتصهاد مبتنهی بهر بخهش

کاليفرنيا ،توسط بسياری از مسئوالن شهری شده اسهت .در

خدمات عرضه میگهردد .در واقهع ،حرکهت از روسهتا بهه

اين مقاله سعی شده است تا با توجه به اوضهاع اقتصهادی

شهرها که در اغلب کشور های دنيا خصوصاً در کشور های

ايران ،مقاومسازی اقتصاد شهری از طريهق دسهتيابی بهه

درحالتوسعه بيشتر به چشه مهیخهورد ،سهير تکهاملی


جمعيت کارای شهری ،تحليل شود.

شهرها يا به مفهوم رشد بخش خدمات میباشهد .شههرها
توليد هستند؛ بهطهوریکهه در کشهورهای توسهعهيافتهه،

الف) پژوهشهاي خارجي

سه بارگی از توليد ناخالص داخلی در محهدوده شههری

او و هندرسون )2006( 3در مطالعهای با استفاده از

آنها صورت میگيرد .طبق پهيشبينهی بانهك جههانی در

روش حداکثر کردن منافع متوسط شهر بهرای اولهينبهار

سههال  ،2019حههدود  16درصههد از کههل توليههد ناخههالص

رابطه  Uشکل معکوس را بهرای شههرهای کشهور چهين

دنيها متمرکها

عدمبرآورد اين رابطه تا قبهل
برآورد کردند .يکی از داليل 

خواهند شد .البته بايد گفت که رشد و توسعه شهری ،تها

ارزشافاوده

دادههای مورد نياز از جمله
از اين زمان ،نبود 

جايی زمينه پيشرفت را فراه میکند و از يك نقطهه بهه

برای شهرهای مختلف است.

داخلی جهان ،تقريبهاً در  30شههر بهار

اين رو ،اين سؤال مطرح میشود که انهدازه کهارا شههری

کار رفته است ،استفاده از روش برابری منهافع اجتمهاعی

شدن شهرها را الزمه پيشهرفت

نهايی 4با هاينه اجتماعی نهايی 5است .از جمله مطالعهاتی

میدانند و برخی با اين موضوع مخالف هستند .جمعيهت

که از اين روش برای برآورد اندازه بهينهه شههر اسهتفاده

فااينده شهرها خصوصهاً در کشهورهای درحهال توسهعه و

کردند مطالعه ژنه  )2007( 6و کامهاگنی 7و همکهارانش

ارتباط آن با رشد اقتصادی و منافع حاصل از شهرنشينی

( )2013هستند .ژن

( )2007با تعريف تهابع مهازاد بهه

به همراه نارضايتی اغلب ساکنان شههر ،بهه دليهل اثهرات

عنوان تفاضل ميان کل درآمد قابل دسترس و مخارج کل

چقدر است؟ برخی بار

سرريا افاايش جمعيت مانند :آلودگی ،اجارهبههای بهاالی
مسکن ،ترافيك سنگين ،آلودگی صوتی و غيهره ،موجهب
توجه متخصصان اقتصاد شهری به اندازه کارا شهر 1شهده
1- Optimal City Size

2- Singell
3- Au and Henderson
4- Marginal Social Benefits
5- Marginal Social Cost
6- Zheng
7- Camagni
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بعد ،زيانهای اين رشد ،فراتر از فوايد آن خواهند بهود .از

سالهای اخيهر بهه
همچنين رويکرد ديگری که در 
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مراکا عمده فعاليت اقتصادی میباشند و پايگهاهی بهرای

 -1پيشينه تحقيق
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خانوارهايی که در شهر کهار و زنهدگی مهیکننهد ،انهدازه

اکبری و همکارانش ( )1385در مقالهای با استفاده

بهينه شهر برای کالنشهرهای ژاپن را برآورد کرد .انهدازه

از مدلهای قاعده زيف (رتبه -اندازه) ،قاعهده جيبهرات و

بهينه شهر از نظر او ،آن سطح از جمعيت است کهه تهابع

ضريب جينی فضايی ،به بررسی توزيهع انهدازه شههرهای

مازاد را حداکثر میکند.

ايران در سالهای  1335تا  1380پرداختند .نتهايج ايهن

پرکوکو )2013( 1در بررسی روند توسعه شههرهای
ايتاليا به اين نتيجهه دسهت يافهت کهه عامهل جغرافيها و
نهادها در شکل دادن به توسهعه شههری و انهدازه پايهدار

مدلها بيانگر افاايش نابرابری در توزيع انهدازه شههرهای
ايران در طول زمان است.
مقالهای را با ههد
شاطريان و همکارانش ( )1390

شهرهای مدرن در ايتاليا تعيينکننده بودهاند و اين رونهد

شهاخصههای توزيهع انهدازه

بررسی جايگاه ايران از نظهر

در سالهای متمادی شکل خود را حفظ کرده است.

شهرها در بين کشورهای همسايه ايران انجهام دادنهد .در

«تجمع ،اندازه شهر و جهرم» نشهان دادنهد در شههرهای

شههاخصهههای بههدون تمرکهها اسههتفاده شههد .نتههايج تمههام

بار  ،همانطور کهه دسهتماد اسهمی و تنهوع توليهدات

شاخصها نشان میدهد که پديده نخست شهری در ايران

بيشتر است ،نسهبت جهرم و جنايهت رخ داده در آن نيها

و کشورهای همسايه وجهود دارد و نظهام شههری نهابرابر

بيشتر است .همچنين آن ها دريافتند باالتر بهودن هاينهه

نخستشهری در تمام اين کشورها

نشان دادند که پديده

رفت وآمد و هاينه مسکن باالتر ،موجب میشود افهراد بها


وجهود داشهته و نظههام شههری نههابرابر و توزيهع جمعيههت

هاينههههای شههری بيشهتری را

دريافت دستماد بيشتر،

نامتعادل است؛ اين امر در حالی است که ايهن تمرکها در

تحمل کنند.

ايران به سمت تعادل در حرکت است.

مطالعهای با عنهوان

کي  3و همکارانش ( )2014در
«اندازه جمعيت شههری بهينهه :کهارايی ملهی در مقابهل

 -9مباني نظري

کارايی محلی» اندازه جمعيت منطقه کهالنشههری کهره

توليد در شهرها از اهميت زيادی برخوردار اسهت.

جنوبی را بر اساس معيار توليد ملی اندازهگيهری کردنهد.

گردش مالی در حوزههای شهری ،بسيار باالست؛ بر اين

طقههای،
بهينمن 
آن ها با استفاده از تکنيك تعادل عمومی 

اساس بايد به مقوله اقتصاد شههری بهر مبنهای اقتصهاد

به اين نتيجه دست يافتنهد کهه انهدازه جمعيهت کهارا از

مقاومتی به عنوان راهنمای اصلی ،توجه ويژهای داشهت.

کالنشهری ،باالتر از انهدازه جمعيهت
منظر توليد منطقه 

در واقع شهرها ،بستری برای اجهرای اقتصهاد مقهاومتی

کالنشهری از منظر کارايی ملی است.
منطقه 

می باشند .در کتابهای زيادی ،بر اهميت شهرها تأکيهد

عابدين درکوش و نصيری ( )1389در مطالعهای به

يك سؤال اساسی مطرح می شود و آن اين است که چرا

بررسی و برآورد اندازه بهينه شهرهای ايران به روش تابع

برخی شهرها از نظر اقتصادی رشد میکنند و برخی نه؟

مازاد پرداختند .نتايج نشان دادند که حد بهينه شهرها با

اندازه کارا شهر؛ از جمله موضهوعاتی اسهت کهه بها

روش مازاد مصرفی ،در حدود يكميليون و بيست و پهنج

بيان مفهوم صرفهههای ناشهی از تجميهع ،متحهول شهده

میباشد.
هاار نفر 

است .تا پهيش از دههه  ،70بسهياری از مطالعهات دربهاره
اندازه مناسب شهر ،محهدود بهه حهداقل کهردن هاينهه ارائهه
1- Percoco
2- Gaigne and Zenou
3- Kim

خدمات عمومی يا شهرداریها مهیشهد .بهه عبهارت ديگهر در
4- Micheal Storper
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ب) پژوهشهاي داخلي

شده؛ مثالً در کتاب کليد شهر نوشته مايکهل اسهتورپر،4
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گههايين و زنههو )2015( 2در مطالعهههای بهها عنههوان

شهاخصههای نخسهت شههری و

اين تحقيهق از دو روش
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دهه های قبل از  ،1970معيار متخصصان شهری برای تعيهين

بههوده اسههت .بههر اسههاس برآوردههها ،اقتصههاد ايههران در

اندازه شهر ،هاينه دولتهای محلی برای اداره شههر بهود.

نتيجه اعمال تحري هها بايهد بها پديهده فروپاشهی مواجهه

نتيجه چنين مطالعاتی ،مقاديری بود که به عنوان انهدازه

مههیشههد امهها تجربههه اقتصههاد ملههی بههرخال انتظههار

مناسب يا اندازه کارا شهر معرفی میشهد و خروجهی آن،

تحري کنندگان بود (برخورداری و جعفری.)1394 ،

ايجاد محدوديت برای توسعه شهر بود (.)Singell, 1974

اقتصاد مقاومتی ،اصطالحی است که به تازگی وارد

افههاايش جمعيههت شهههری در جهههان و بهههويههژه در

مطالعات اقتصادی ايران شده اسهت و راهکهاری در برابهر

عالوهبر رشد و بهرهگيری از آثار

کشورهای درحال توسعه،

شوك ها و بحران های اقتصادی است .اين واژه اولينبار در

رشد و توسعه ،عواقب بسياری؛ از جملهه تمرکها بهيش از

ديدار کارآفرينان با مقام معظ رهبری (زيدعاه) ،در سال

حد جمعيت ،توسعه نهامتوازن ،آلهودگیهها ،ترافيهك و ...

 1389مطرح گرديد و در آن ديدار ،نياز اساسی کشور به

داشت که توجه اقتصاددانان را بهه انهدازه بهينهه شههری

کارآفرينی نيا به دو دليل آمادگی کشهور بهرای جههش و

معطو کرد.

فشار اقتصادی دشمنان ،معرفی گرديد .اقتصهاد مقهاومتی

جمله تعداد جمعيت يها نفهوس ،قهدرت اقتصهادی شههر

نظام اقتصادی اسالم ،کشهور در شهرايطی اسهت و مهردم

(درآمد شهر ،درآمد سهرانه يها متوسهط درآمهد خهانوار)،

دارند در يك ايرانی زندگی میکنند که در حهال حاضهر،

اندازه فيايکی شهر (وسهعت شههر) ،تهراک و پراکنهدگی

مملو از مجموعهای از خصومت های اقتصادی اسهت .ايهن

جمعيت (رابطه ميان تعداد جمعيت و مساحت شهر يا به

همان آينه است؛ نوری که به آن میتابد ،همين پرتوهای

عبارت ديگر استفاده از زمين) .در اغلب مطالعات مربهوط

مکتب اقتصادی اسهالم اسهت و حهاال بازتهابی کهه اتفها

به اندازه شهر ،عامل جمعيت به عنوان عامل نشاندهنهده

میافتهد ،يهك نظهام اقتصهادی اسهت کهه نظهام اقتصهاد

انههدازه شهههر دارای اهميههت اسههت .افالطههون در کتههاب

مقاومتی ،ناميده میشود (عبدالملکی.)1393 ،

جمهوريت خود ،اندازه بهينه شهر يا آرمهانشههر خهود را

سياستهای اقتصاد مقهاومتی در اواخهر بهمهنمهاه

 5040نفر بيان کرده و بر اين باور است که اگر جمعيهت

 ،1392در اجههرای اصههل  110قههانون اساسههی پهه

از

آن شهر بيشهتر از حهد تعيهين شهده باشهد ،امکهان اداره

مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ،در نامههای بهه

مناسب شههر وجهود نخواههد داشهت .ارسهطو در کتهاب

سران قوا و رئي

مجمع تشخيص مصلحت ابالغ گرديهد

سياست به اين موضهوع مهیپهردازد کهه افهاايش تعهداد

(پايگاه نشر آثار آيتاهلل خامنهای)1389 ،؛ اين در حهالی

ساکنان يك مجتمع زيستی خارج از يك حد معهين ،بهر

است کهه پهيشزمينههههای اقتصهاد مقهاومتی ،بارهها در

ارتباطات ميان آنها و همچنين بر خصوصيات شهر ،تهأثير

فرمايشات رهبری در سالهای قبل برای مسئوالن تبيين

خواهد گذاشت (عابدين درکوش و نصيری.)1389 ،

شده بود .برای مثال ايشان در ارديبهشت  1380در يهك

مههرور اقتصههاد کشههور نشههان مههیدهههد در برخههی

تشنه فعاليت اقتصادی سال و ايجاد اشتغال برای جوانان

دورهههها ميههاان آسههيبپههذيری اقتصههاد ملههی بههاال بههوده

و سههرمايهگههذاری مطمههئن هسههتي » (نظههام بهرامههی و

اسهههت؛ بهههرای مثهههال ،در دوره تشهههديد تحهههري ههههای

همکاران .)1396 ،اقتصاد مقاومتی ،پلههای بهرای تحقهق

اقتصههادی در آغههاز دهههه  ،1390بيشههتر بخههشهههای

برنامه های چش انداز  1404است .سند چش انداز ،1404

اقتصهاد ملههی از ايهن تحههري ههها آسهيب ديدنههد ،هرچنههد

برنامه مدونی در راسهتای توسهعه ايهران ،در قالهب چههار

برايند آثار تحري ها بهر اقتصهاد ملهی کمتهر از برآوردهها

برنامه پنجساله در زمينه های فرهنگی ،علمی ،اقتصهادی،

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

نظریه اقتصاد مقاومتي

پيام هشت مادهای به سران قوا مینويسهند« :امهروزه مها
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عوامل متعددی در تعيهين انهدازه شههر مؤثرنهد؛ از

را میتوان چنين ترسي کرد :بهه عنهوان نسهخه معاصهر
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سياسی و اجتماعی است .جامعه ايرانی در اين چش انداز

اجتماعی ،ساختار اقتصادی ،سيست های قهانونگهذاری و

دارای ويژگیهای ذيل است:

همين طور جغرافيا و مواهب طبيعی درونی اثر میگذارد،

 توسههعهيافتههه بهها توجههه بههه فضههای فرهنگههی،
جغرافيايی و تاريخی کشور و متکی بهر اصهول اخالقهی و
ارزشهای اسالمی با تأکيد بر مردمساالری دينی

توجه شده است.
بهههطههور کلههی مههیتههوان گفههت کههه اقتصههاد
اههرمههای فشهار بها

مقاومتی ،تالشهی بهرای که کهردن

 برخوردار از دانش در توليد عل و فناوری

هد تأمين رشهد پويها و بهبهود شهاخصههای مقاومهت

 ايجههاد امنيههت بهها سههامان دفههاعی مبتنههی بههر

اقتصادی و دستيابی به اههدا چشه انهداز بيسهتسهاله

بازدارندگی همهجانبه
 برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنيت غذايی ،تهأمين
اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزيع مناسب درآمد و ...
 فعههال ،مسههئوليتپههذير ،ايثههارگر و مههؤمن و
برخوردار از وجدان کاری و داشتن روحيه تعاون و ...

بهها رويکههردی جهههادی اسههت .در ابالغيههه رهبههری بههه
سران قوا ،محورههای اصهلی ،فعهالسهازی منهابع مهالی و
سرمايهههای انسهانی و علمهی کشهور و سهاماندهی نظهام
ملههی نههوآوری و قههرار دادن رشههد بهههرهوری يهها تقويههت
عوامههل توليههد ،توانمندسههازی نيههروی کههار ،تقويههت

 دستيابی به رتبه اول اقتصادی ،علمی و فنهاوری

رقابههتپههذيری اقتصههاد ،سههه بههری عادالنههه عوامههل در

در سطح منطقه آسيای غربی (شامل آسيای ميانه ،قفقاز،

زنجيههره توليههد تهها مصههر متناسههب بهها نقههش آنههها در

خاورميانه و کشهورهای همسهايه) بها تأکيهد بهر جنهبش

ايجههاد ارزش ،مههديريت مصههر بهها تأکيههد بههر اجههرای

نرمافااری

سياسههتهههای کلههی اصههالح الگههوی مصههر و تههرويج

مردمساالری دينی
 دارای تعامل سازنده و مؤثر بها جههان براسهاس
عات نف  ،حکمت و مصلحت.

ارتقههای کيفيههت و رقابههتپههذيری در توليههد ،اصههالح و
تقويههت همهههجانبههه نظههام مههالی کشههور ،بهها هههد
پاسههخگويی بههه نيازهههای اقتصههاد ملههی ،ايجههاد ثبههات در

براساس اين چش انداز ،ايران بايد بهه عنهوان رتبهه

اقتصههاد ملههی و پيشههگامی در تقويههت بخههش واقعههی،

يك منطقه در زمان معلوم ،قرار بگيرد و امهروزه بهتهرين

هاينهههای عمهومی کشهور بها تأکيهد بهر

صرفهجويی در

راه برای ک اثر کردن قدرت يك کشور ،ايجاد جن های

حفههظ و توسههعه ظرفيههتهههای توليههد نفههت و گههاز ،بههه

اقتصادی و ايجاد وابستگی میباشد.

هاينههههای

ويژه در ميهادين مشهترك ،صهرفهجهويی در

در اين شرايط ،رهبر انقهالب اسهالمی ايهران ،ايهده

عمهههومی کشهههور بههها تأکيهههد بهههر تحهههول اساسهههی در

با اين تهديدات برای نيل به اهدا بلندمدت بيهان شهده

دستگاهههای مهوازی و غيرضهروری و هاينههههای زائهد،

در چش انداز  1404مطرح کردند.

اصهههالح نظهههام درآمهههدی دولهههت بههها افهههاايش سهههه

سهالهها در ايهران ،جلهب

هد اصلی از نامگذاری

درآمههدهای ماليههاتی ،شههفا سههازی اقتصههاد و جلههوگيری

توجه مردم به يك ارزش خاص يا مشکالت جامعه کنونی

از اقهههدامات ،فعاليهههتهههها و زمينههههههههای فسهههادزا در

است .با نگاهی اجمالی به اين نامگذاریها ،اهميهت عله

حههوزههههای پههولی ،تجههاری ،ارزی ،شههفا سههازی نظههام

اقتصاد به خصوص بعد از سالهای  1378بيشهتر روشهن

توزيههع و قيمههتگههذاری و بهههروزرسههانی شههيوههههای

میشود؛ اين امر يعنی اهميت اقتصاد به عنوان فراينهدی

نظارت بر بهازار ،افهاايش پوشهش اسهتاندارد بهرای کليهه

که بر فرهن  ،ارزشها ،آموزش ،تکامل تکنولهوژی ،نههاد

محصههههوالت داخلههههی و تههههرويج آن بههههه عنههههوان

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

اقتصاد مقاومتی را به عنوان برنامه و راهکاری برای مقابله

سهههاختارها ،منطقهههیسهههازی انهههدازه دولهههت و حهههذ
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 مههؤثر در جهههان اسههالم بهها تحکههي الگههوی

مصههر کاالهههای داخلههی همههراه بهها برنامهههريههای بههرای
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سياسههتهههای کلههی مطههرح مههیگههردد (دفتههر حفههظ و

مسههير اقتصههاد مقههاومتی اسههتفاده کنههي  .رهبههر انقههالب

نشر آثار حضرت آيتالعظمی خامنهای.)1392 ،

در مههورد حههل مشههکالت اقتصههادی ايههران در جمههع

ريشههای بهرای مشهکالت

اقتصاد مقاومتی ،راهحلی

کارگران سراسر کشهور مهیفرماينهد« :راهحهل مجموعهه

اقتصادی ايران میباشد و اين مسهئله در بيانهات رهبهری

مشههکالت اقتصههادی کشههور را در درون کشههور بايههد

سياستههای

نيا بيان شده است .ايشان در جلسه تبيين

پيدا کهرد؛ سهتون فقهرات هه عبهارت اسهت از توليهد»

اقتصاد مقاومتی در حضور جمعی از مسئوالن می فرمايند:

(دفتههر نشههر آثههار آيههتاهللالعظمههی خامنهههای.)1394 ،

«که مجموعه سياستهای اقتصاد مقاومتی ،در واقع يهك

اقتصههاد مقههاومتی فقههط در ايههران مطههرح نيسههت؛ بلکههه

انقالبی و

در بسههياری از مطالعههات بهها عنههاوين ديگههری چههون

اسالمی ما است ،متناسب با وضعيت امهروز و فهردای مها

تههابآوری اقتصههادی 1مطههرح شههده اسههت .تههابآوری در

است .اين مربوط به وضع کنونی و شرايط کنهونی کشهور

اقتصههاد نيهها عک ه العمههل جامعههه در برابههر تههنشهههای

نيست ،اين يك تدبير بلندمدت برای اقتصاد کشور است»

موجهههود اسهههت ،در واقهههع راههههی بهههرای کهه کهههردن

آيتاهللالعظمی خامنهای.)1392 ،
(دفتر حفظ و نشر آثار 

خسارات ناشی از اين تنشها است.

الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهن

ايههن تههدبير کههه رهبههری در فرمايشههات خههود

نظريههه اقتصههاد مقههاومتی ،اقتصههادی را ترسههي

مههیتههوان از دو طريههق تقويههت اقتصههاد ملههی و تقويههت

اقتصهههاد را دارد .چنهههين اقتصهههادی بايهههد قابليهههت

اقتصهههاد شههههری ،از طريهههق افهههاايش بههههرهوری و

انعطا پهذيری و ضهربهگيهری اثهرات بحهران و شهوك را

صرفههای تجميع که در نهايهت بهه انهدازه کهارا شههری

بحهرانهها ،ضهربهگيرههای

داشته باشد و برای مقابلهه بها

میانجامند ،صورت گيرد.

مناسهههبی را داشهههته باشهههد .از طهههر ديگهههر اقتصهههاد

مطالعهههات بسهههياری در حهههوزهههههای مختلهههف

مقههاومتی ،بههه معنههای مقههاومسههازی اقتصههاد از طريههق

اقتصههاد مقههاومتی انجههام شههدهانههد امهها کمتههر ايههن

برطر کردن نقهاط ضهعف و بهبهود نقهاط قهوت اسهت.

مطالعات بهه اهميهت شههرها و مقهاومسهازی شههرها در

بههرای مثههال اگههر اقتصههادی از پههايين بههودن بهههرهوری

اقتصهههاد مقهههاومتی پرداختههههانهههد .رهبهههر انقهههالب در

رنههج مههیبههرد بايههد بههه دنبههال سياسههتهههای بهبههود

فرمايشههات خهههود در حضههور مسهههئوالن نظههام بيهههان

شاخص بهرهوری باشد.

کردند که« :من به مسهئولين نظهام عهر

اقتصهههاد مقهههاومتی را جهههدی بگيريهههد .در اقتصهههاد

شاخصهها از وضهعيت مناسهبی برخهوردار باشهد؛ يعنهی


مقاومتی ،تکيهه بهر توليهد داخلهی اسهت و بهر اسهتحکام

دارای رشد اقتصهادی بهاال ،بهاال بهودن سهه صهادرات و

بنيههه درونههی اقتصههاد اسههت .رونههق اقتصههادی بهها توليههد،

تنههوع کهههاالی صههادراتی ،خودکفههها بههودن در کهههاالی

حاصل مهیشهود ،بها فعهال کهردن ظرفيهتههای درونهی

استراتژيك ،نهرخ بيکهاری پهايين ،سهرمايه اجتمهاعی بهاال،

کشور حاصل میشود نهه بها چيها ديگهری» (دفتهر نشهر

بهرهوری باال و  ...است.

آيتاهللالعظمی خامنهای.)1393 ،
بيانات 
اما توليد در کجا اتفها مهیافتهد؟ آيها ايهن توليهد
بايههد در ابعههاد يههك شهههر بررسههی شههود؟ در واقههع،
اقتصههاد شهههری بهها اقتصههاد ملههی مهها سههروکار دارد؛ در
نتيجه برای رسهيدن بهه توسهعه اقتصهاد شههری بايهد از

1- Resilience Economic

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

مهیکهن کهه

اقتصههاد مقههاوم ،اقتصههادی اسههت کههه در برخههی
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مطرح کردهاند ،نوعی مقهاومسهازی اقتصهادی اسهت کهه

شهوكههای وارد شهده بهر

میکند که توانهايی مقابلهه بها
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رشد اقتصادی
باال
بخش
خصوصی
توانمند

سه و تنوع
صادراتی باال

مشخصات
اقتصاد
مقاومتی

نرخ بيکاری
پايين

سرمايه
اجتماعی باال

خودکفايی در
برخی از
کاالها

بهرهوری باال

شكل  -2مشخصههاي اقتصاد مقاومتي

بهههرهوری اقتصههاد اسههت .بهههرهوری در سههطح اقتصههاد

مههیشههود .از طههر ديگههر اثههرات خههارجی منفههی و آثههار

شهههری؛ بههه معنههای برخههورداری مناسههب از صههرفههههای

ازدحههام؛ از جملههه آلههودگی ،ترافيههك و  ،...همگههام بهها

تجميههع (محلههی و شهههری) اسههت .شهههری کههه بتوانههد

افهههاايش جمعيهههت ايجهههاد مهههیشهههوند .آن سهههطح از

تههوازن مناسههبی ميههان صههرفههههای تجميههع و اثههرات

جمعيت که منجهر بهه حهداکثر شهدن خهالص صهرفههها

ازدحههام ايجههاد کنههد ،بههه عنههوان شهههر کههارا شههناخته

می شود ،انهدازه کهارا شههر اسهت کهه مقاومهت اقتصهاد

می شهود .افهاايش جمعيهت از يهك طهر  ،صهرفهههايی

شهری را به همراه خواهد داشت.

برای شهر ايجاد میکنهد کهه بها عنهوان اثهرات خهارجی

اقتصاد ملی
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يکههی از مه ه تههرين مشخصههات اقتصههاد مقههاومتی،

جهههاکوبای و مارشهههال ،ارو و رومهههر 1نيههها شهههناخته

بهرهوری ملی

مقاومسازی
اقتصاد
صرفههای
تجميع

مقاومسازي

شكل  -1جایگاه اندازه كاراي شهر در

1- Jacobs & Marshall– Arrow & Romer

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

اقتصاد شهری

اندازه کارای
شهر
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اقتصاد مقاومتی دارای ريشهههای ملهی و اسهالمی

کالنشهر ها تحت تأثير شرايط حملونقهل و سههولت در

است و نيا ريشههايی در ادبيات عل اقتصهاد و همچنهين

حملونقل میباشد .بر اين اساس در مدل اقتصادسهنجی،


در سطح بهينالمللهی دارد؛ ماننهد :تهاب آوری اقتصهادی،

منافع واقعی شهر ،تابعی از وضهعيت حمهلونقهل شههری

آسيبپذيری اقتصادی ،غيرشکنندگی اقتصادی ،استحکام

(کهه بهها متغيرهههای  Tr1و  Tr2مشههخص شههده اسههت) و

اقتصادی ،بازدارندگی اقتصادی و  ...میباشد.

جمعيت شهر است .معادله رگرسيونی تابع منافع کل بهه

وسههيعتههرين مطالعههات ،بههه تههابآوری اقتصههادی

صورت زير تصريح شده است.

  0  1 ln(Tr1 )   2 ln(N it )  u it
it



بازمیگهردد کهه در رشهتهههای مختلهف علهوم از جملهه
مهندسی ،برای سيسهت ههای مختلهف مطهرح مهیشهود.
تابآوری در حوزههای علهوم طبيعهی و مهندسهی و نيها
مديريت بحرانهای شههری و سهازماندهی ،بحهث کهامالً
شههناخته شههده اسههت؛ امهها موضههوع تههابآوری ملههی در
سالهای اخير به ويژه بعهد از بحهران مهالی سهال 2008
مورد توجه نخبگان اين حوزه قرار گرفته است.
تابآوری ملی و شهری ،زيرسيست های
در موضوع 
اقتصادی ،اجتماعی ،حکمرانی ،فناوری و زيستمحيطهی،
در اقتصاد ملی و اقتصاد شهری بايد به گونههای طراحهی
و خههود را بهها محههيط بسههيار متحههول بهها حفههظ ثبههات و
کارکرد های سيست  ،انطبا دهنهد (مرکها پهژوهشههای
مجل

بيهانگر منهافع واقعهی شههر يها بهه

عبههارتی ارزشافههاوده شهههر،

و

حملونقل شهری و

کنترل وضعيت

 ،متغيرهههای
 ،جمعيهت شههر

می باشد .برای متغيرهای کنترل حمل ونقل شههری از دو
شاخص تعداد سفرهای روزانه يك فهرد و تعهداد خطهوط
اتوبههوسرانههی در کههالنشهههرها اسههتفاده شههده اسههت.
اندي های  iو  tبيانگر شهر iام و زمان  tمی باشد .در اين
معادله

جها خطها اسهت کهه دارای ميهانگين صهفر،

انحرا معيار ثابت و توزيع نرمال میباشد.
همچنين تابع منهافع کهل شههر مطهابق بها الگهوی
قيمهتهها ،اجهاره بههای

اقتصادی شههر تهابعی از سهطح
مسکن ،سطح مطلوبيت در شهر ،جمعيت و نهرخ ماليهات

شورای اسالمی.)1393 ،

است (  .)Yarmohammadian et al., 2014برای
سادگی دو فر

 -1روش تحقيق
برای برآورد اندازه کارا شهر ،الزم است تهابع مهازاد
بههرآورد شههود .بههرای بههرآورد تههابع مههازاد ،تههابع منههافع و
هاينهههای شههر ،بهه طهور مجهاا تصهريح و تخمهين زده
هاينهههای کهل شههر

میشوند .تصريح تابع منافع کل و

مطههابق بهها الگههوی مياوتههانی )2015( 1و يارمحمههديان و
براساس الگوی اقتصهادی شههر مطهابق بها مطالعهه
يارمحمديان و همکارانش ( ،)2014تابع منافع کل تهابعی
قيمتها ،توليد نهايی نيروی کار و جمعيت شهر

از سطح
میباشد که توليهد نههايی نيهروی کهار ،تهابعی از محهيط

فعاليت در شهر است .محيط فعاليت در شههرها خصوصهاً
1- Mizutani

رضايتمندی در تمهام شههرهای مهورد مطالعهه يکسهان
است ،در غير اين صورت امکان برآورد معادله هاينهههای
کل امکانپذير نيست .البته اين فر

در بلندمدت صاد

است؛ زيرا براساس اصل بیتفاوتی 2در يك اقتصادی کهه
مهاجرت درونشههری ،امکهانپهذير و که هاينهه باشهد،
رضايتمندی سکونت در همهه شههرها بها يکهديگر برابهر
میشود .فر

ديگر در ارتباط با نرخ ماليات است .فهر

میشود نرخ ماليات در تمام شهرهای مورد مطالعهه برابهر
است که فر

دور از واقعيت نيست؛ زيرا در ايهران ،نهرخ

ماليات بر ارزشافهاوده و نهرخههای ماليهات مسهتقي در
سطح کشور يکسان مهی باشهد .بها ايهن تفاسهير ،معادلهه
2- Indifference Principle

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

همکارانش ( )2014میباشد.

صهورت مهی گيهرد :اول ايهنکهه سهطح

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-05-23

شوند که بتوانند مخاطرات درونی و بيرونی را جذب کنند

که در آن

 TBit
ln
 Pit
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رگرسيونی هاينههای کل به صورت زير تصريح میگردد:

با هاينه نهايی لحاظ شده؛ جايی که تهابع مهازاد بهه قلهه

)ln(TCit)=α0+α1ln(Pit)+α2ln(Pmit)+α3ln(Enit
+α14ln(Nit)+uit

خود رسيده است .در وضعيت کارا ،منافع حاصل شده بها

که در آن

،

، ،

و  ،به ترتيب بيانگر

تههها ،نههرخ
مخههارج کههل در شهههر ،سههطح عمههومی قيم ه 
اجههارهبهههای مسههکن ،تعههداد روزهههای آلههوده در شهههر و
جمعيت شهر میباشند .بهطور مشابه با معادله رگرسيونی
منافع کل ،انهدي

ههای  iو  tبيهانگر شههر iام و زمهان t

میباشد .برای متغيهر مخهارج کهل در شههر ،از عملکهرد
بودجه کل شهرداری های شهرهای مورد مطالعه اسهتفاده
شده است و روزهای آلهوده در شههر بهر اسهاس شهاخص
 AQIبرای آستانه باالتر از  200استفاده شده است.
پ

از برآورد تابع منافع و هاينه ههای شههر ،تهابع

مازاد به دست میآيد .برای تعيين اندازه کارا شهر از نظهر
کارايی بايهد تهابع مهازاد را نسهبت بهه جمعيهت شههری
حداکثر کرد و جمعيت کارا N* ،که منافع خالص شههر را
حداکثر میکند بهدست آورد.

ورود آخرين فرد به شهر برابر با هاينههای تحميل شهده
میباشد و در صورتی که افراد بيشتری وارد شههر شهوند،
هاينههای تحميل شده به شههر بيشهتر از منهافع ايجهاد
شده خواهد بود .اما اين وضعيت لاومهاً اتفها نمهیافتهد؛
زيرا هنوز افراد مهاجر برای ورود بهه شههر انگيهاه کهافی
دارند .انگياه ورود به شهر توسط افراد مههاجر ،تها زمهانی
وجود دارد که تابع مازاد مثبت است (

) يها بهه

عبارتی ،منافع متوسط شهر بيشتر از هاينه های متوسط
آن است (

) .زمانی که منهافع متوسهط برابهر بها

هاينههای متوسط شود ،انگياه خصوصهی بهرای ورود بهه
شهر از بين میرود؛ زيهرا افهاوده شهدن جمعيهت شههر،
منجر به کاهش منافع همه افراد؛ از جمله کسانی که وارد
شهر میشوند میگهردد .وضهعيتی کهه تهابع مهازاد صهفر
میشود (

) و انگيهاه خصوصهی بهرای ورود بهه

]) EXP[0  1 ln(Pit )  2 ln(Pmit )  3 ln(Enit )   4 ln(Nit

اندازه پايدار شهر (̅ ) میگويند؛ بنهابراين شهرط انهدازه

از آنجا که اندازه کارا شهر مورد توجهه اسهت ،تهابع

1

پايدار شهر عبارت است:

مهازاد بايههد نسهبت بههه جمعيههت شههری حههداکثر شههود؛

]) EXP[0 + 1ln(Tr1it )  + 2ln(Tr2 it )  +3ln(Nit

بنابراين شرط اول مسئله ،حداکثرسهازی يها بهه عبهارتی،

])  EXP[ 0  1 ln(Pit )   2 ln(Pmit )  3 ln(Enit )   4 ln(Nit

شرط اندازه کارا شهر عبارت است از:
]) EXP [0 + 1ln(Tr1it )  +2ln(Tr2it )  +3ln(Nit

 1

0  0  H1  H 2 
N  EXP



3
 4


])  1 ln(Pit )   2 ln(P mit )  3 ln(Enit )   4 ln(Nit

جمعآوری دادهها برای متغير های الگو بهه سهختی

3
 EXP[ 0
N it
4
0
N it

و جمعيت پايدار شهر برابر است با:

و اندازه کارا شهر برابر است با:
 1

0  0  ln(3 )  ln( 4 )  H1  H 2 
N*  EXP
  4  3


) H2  1 ln(Pit )  2 ln(Pmit )  3 ln(Enit

اندازه کارا شهر به دست آمده ،مقدار جمعيتی است
که از نظر يك برنامهريا مرکای ،از طريق حهداکثرسهازی
تابع مازاد به دست آمده است .اساساً بهينگهی در اقتصهاد،
وضعيتی است که حداکثر کارايی در آن لحاظ مهیشهود.

در مرکا آمار ايران و سهاير منهابع اطالعهاتی ،بهه صهورت
تجميههع شههده بههرای يههك منطقههه ماننههد اسههتان يهها در
پايينترين سطح ،برای شهرستان میباشهد؛ در حهالیکهه
متغيرهای مورد استفاده در اين مقاله اختصاصاً مربوط به
شهر است .دليل ديگر ،عدمتجهان

ميهان سهالنامه ههای

آمههاری شهههری موجههود مههیباشههد؛ بههه ايههن معنهها کههه
شهرداری های کالنشهرهايی کهه دارای سهالنامه آمهاری

در اينجا نيا حداکثر کارايی از طريق برابری منافع نههايی
1- Sustainable City Size

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

) H1  1ln(Tr1it )  +2ln(Tr2it

انجام شده است؛ به اين دليل که بيشتر دادههای موجهود

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-05-23

TW = EXP[0 + 1ln(Tr1it )  +2ln(Tr2it )  +3ln(Nit ) 

شهر از بين مهیرود را وضهعيت پايهدار و جمعيهت آن را
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شهری هستند ،از ساختار و طبقههبنهدی يکسهانی بهرای

اتوبوس رانی در کالنشهرها» در يكسال که از آمارنامه ههای

ارائه اطالعات استفاده نمیکنند؛ برای مثال گهاهی مشهاهده

شهری استخراج شدهاند ،استفاده شده است .برای متغيهر

میشود که در برخی سالنامهها ،فصل حملونقل شههری

نيا از متغير تعداد روزههای ناسهال و بهدتر در شههرهای

وجود ندارد يا آنهايی که دارای فصل حملونقهل شههری

مورد بررسی ،براساس شاخص کيفيت هوا ( )AQIاسهتفاده

هستند ،کامالً شاخصهای متفاوتی را ارائه کردهاند.

شده است .علت اسهتفاده از ايهن متغيهر ايهن اسهت کهه ايهن

با اين حال ،دادهها از منهابع اطالعهاتی مرکها آمهار

شاخص ،وضعيت آلودگی هوای شههر را بعهد از توليهد کهاالی

کهالنشههرها و

ايران ،بانك مرکای و آمارنامههای شهری

عمومی که در مدل بحث شد ،نشان میدهد .اين متغير نيها از

کالنشههرها منتشهر شهده در شههرداری اصهفهان
بولتن 

کهالنشههرهای مهورد

آمارنامههای شهری که برای هر يك از

شدهاند؛ برای مثال برای متغيهر سهطح عمهومی
استخراج 

مطالعه به صورت مجاا چاپ میشود ،استخراج شده است.

قيمتها و نرخ اجارهبها ،از شاخص قيمت کاال و خهدمات

الزم به ذکر است که دوره مهورد مطالعهه بهه دليهل

مصههرفی شهههری بههه تفکيههك منطقهههای و از مجموعههه

محدوديتهای آمهاری از سهال  1387تها  1391تعيهين

دادههای شاخص بهای مسکن اجارهای در مناطق شهری

شدهاند
شده است .همچنين محدوديتهای آماری ،باعث 

ايران که توسط مرکا آمار ايران منتشر میشهود اسهتفاده

کالنشهرهای مورد مطالعه ،محدود به شهرهای اصفهان،

شده است .برای متغير جمعيت شههری ،از دادهههای مربهوط

اهواز ،تهران ،شيراز و مشهد مقدس باشند؛ زيرا تنها برای

سهالههای
به سرشماری سالهای  1385و  1390و برای 

اين شهرها ،آمارنامه شهری در دسترس بودند.

ميانی ،از برآوردهای موجود استفاده شده است.
شهر به کمك متوسط نسبت جمعيت شههر بهه اسهتان و

برای تخمين ،ابتدا معادله رگرسيونی مربوط به منافع

حسابهای ملهی اسهتانی کهه مرکها آمهار ايهران منتشهر

کل شهر و سپ

میکند ،محاسبه شده است.

برآورد شد .برای تخمين از نرمافاار  Eveiws 7استفاده

برای متغير های

و

که به عنهوان متغيرههای

شهدهانهد ،از

کنترل وضعيت حملونقل شهری وارد مهدل

شده است .پ

معادله هاينه کل شهر بهصورت مجاا
از برآورد دو معادله مذکور ،تابع مازاد بهدست

میآيد .نتايج تخمين در جدول  1ارائه گرديده است.

متغير «تعداد سفرهای روزانه يك فرد» و «تعداد خطوط
جدول  -2نتایج تخمين الگوي تحقيق

-

-

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

معادله منافع شهري
مقدار ضریب (ارزش احتمال)
متغير
24/53
ضريب ثابت
()0/000
-0/62
متغير کنترل حملونقل
()0/001
اول
1/5
متغير کنترل حملونقل
()0/000
دوم
1/06
متغير جمعيت شهری
()0/127

معادله هزینه شهري
مقدار ضریب (ارزش احتمال)
متغير
22/52
ضريب ثابت
()0/000
1/05
متغير شاخص قيمت
()0/000
-0/82
متغير شاخص اجارهبهای
()0/000
مسکن
0/63
متغير آلودگی
()0/011
0/74
متغير جمعيت شهری
()0/000

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-05-23

ارزشافهاوده

منافع کل شهر بها اسهتفاده از بهرآورد

 -1یافتههاي تحقيق
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نتايج تخمين معادله اول ،در دو ستون اول و نتهايج

سطح معناداری کمتهر از  0/12شهده اسهت .بهرای تهابع

تخمين معادلهه دوم ،در دو سهتون دوم قهرار گرفتهه انهد.

میدهند کهه تمهام ضهرايب در
هاينه کل نيا نتايج نشان 

همانطور که مشاهده می شود ضرايب به ترتيب متغيرهها

سطح اطمينان  95درصد معنادار شدهاند.

ارائه شدهاند و ارزش احتمال هر ضهريب در پرانتها ،بيهان
شده است.

آمارههای مربوط به قهدرت بهرازش و
بررسی برخی 
معناداری کل رگرسيون ،در جهدول  2ارائهه شهده اسهت.

ارزش احتمههال ،بيههانگر معنههاداری ضههرايب اسههت؛

همانگونه که مشاهده میشود مقدار ضريب تعيين برابهر

هرچههه ارزش احتمههال ،کمتههر باشههد ،سههطح اطمينههان

بهها  94درصههد و مقههدار آمههاره  Fجهههت آزمههون فرضههيه

معنههاداری ضههرايب بيشههتر اسههت .در صههورتی کههه ارزش

بیمعنی بودن تمام ضرايب بسهيار بهاال اسهت کهه نشهان

احتمال ،کمتر از  5درصد باشد ،در سهطح اطمينهان 95

میدهد فرضيه صفر رد میشود.

درصد میتوان ضهرايب بهرآوردی را معنهادار تلقهی کهرد.

ضريب تعيين که بيهانگر قهدرت توضهيحدهنهدگی

همانطور که مشاهده میشود سطح معناداری برای تمام

میباشد برابر با  62درصد و سطح معناداری آمهاره  Fکهه

ضرايب بهه غيهر از جمعيهت 0/00 ،مهیباشهد و بنهابراين

معناداری تمام ضرايب را آزمون مهیکنهد برابهر بها 0/00

میتوان گفت ضرايب در سطح اطمينان بهااليی ،معنهادار

است که نشانگر رد فر

صفر مبنی بر بهیمعنهی بهودن

هستند .برای متغير جمعيت شهری ،ضريب بهرآوردی در

تمام ضرايب است

سطح اطمينان  85درصد معنادار شده است؛ زيهرا مقهدار
جدول  -1برخي آمارههاي مربوط به معادالت تخمين زده شده
ضريب تعيين

0/94

ضريب تعيين

0/62

آماره F

113

آماره F

8

سطح معناداری آماره F

0/000

سطح معناداری آماره F

0/000

از تخمين ضرايب مهیتهوان بها اسهتفاده از دو

عبارتی برای همه اين کالنشهرها منافع نهايی ورود يهك

پ

رابطه اندازه کارا شهر و اندازه پايدار شهر ،مقهادير کهارا و

هاينههای نهايی آن اسهت و شهرط کهارايی

فرد ،کمتر از

مقادير پايهدار را بهرای شههرهای مهورد مطالعهه در دوره

برای هيچ يك از شهرها رخ نداده است.

زمانی مورد بررسی بهدست آورد.

اندازه پايدار برای کالنشههرهای تههران ،اصهفهان،

شهرهای مورد مطالعه ،از روابط مربوطه استفاده میشهود

 18696 ،28952 ،38920 ،38628ههههاار نفهههر اسهههت .در

از مقادير دوره ،ميانگين گرفته میشهود تها بتهوان

نمودار  2وضعيت اندازه پايدار و متوسهط انهدازه دوره در

برای هر شهر ،يك مقدار کارا و پايدار به دست آورد .اندازه

کنار ه نشان داده شده است .بهر خهال نمهودار  1کهه

کارا برای پنج کالنشهر تهران ،اصفهان ،مشهد ،شهيراز و

اندازه کارا کمتر از اندازه واقعی بود ،در اين شهکل انهدازه

اهواز به ترتيب برابر بها  616 ،818 ،549 ،28385و 354

کالنشهرها بيش از متوسط انهدازه دوره
پايدار برای همه 

هاار نفر میباشد .همانطهور کهه در نمهودار  1مالحظهه

کهالنشههرها تها

مورد مطالعهه اسهت .بهه عبهارتی همهه

میشود همه شهرهای مورد مطالعه دارای انهدازه کهارای

وضعيتی که در آن ،متوسط منافع شهر ،کمتر از متوسط

کمتر از متوسط انهدازه دوره مهورد مطالعهه هسهتند .بهه

هاينههای شهر شود ،فاصله دارند.

سپ

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

برای بهه دسهت آوردن انهدازه کهارا و انهدازه پايهدار

مشهد ،شيراز و اهواز نيها بهه ترتيهب برابهر بها ،118417

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-05-23

برخي آمارههاي مربوط به معادله منافع شهري

ارههاي مربوط به معادله هزینه شهري
برخي آم 
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نمودار  -2اندازه كارا و متوسط اندازه دوره

12000000
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8000000
6000000
4000000
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اهواز

شيراز
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اصفهان

تهران
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نمودار  -1اندازه پایدار و متوسط اندازه دوره

اندازهگيری نسبت اندازه

شهرهای مورد مطالعه ،از طريق

جمعيت شهرها کمتر از سطح پايدار است و اگر کمتهر از

واقعی به اندازه کارا و همچنين نسهبت انهدازه واقعهی بهه

واحد باشد؛ به معنای اين است که انهدازه واقعهی شههرها

میدهنهد وضهعيت
نسبتها نشان 

اندازه پايدار است .اين

بيش از سطح پايدار اسهت .انتظهار آن اسهت کهه نسهبت

جمعيت شهرهای مورد مطالعه ،نسبت بهه سهطح کهارا و

اندازه واقعی به اندازه پايدار برای شهرهای مورد مطالعهه،

پايدار چگونه است .برای مثال برای نسهبت اول اگهر ايهن

کمتر از واحد باشد؛ زيهرا اگهر شههری از وضهعيت پايهدار

نسبت کمتر از واحهد باشهد؛ بهه معنهای ايهن اسهت کهه

جمعيتی عبور کرده باشد؛ به معنای آن است که متوسط

جمعيت شهرها کمتر از حد کارا است و اگر اين نسبتها

منافع خالص برای ساکنان ،منفی شده و وضعيت کيفيت

بيش از واحد باشد به معنای اين اسهت کهه انهدازه کهارا،

زندگی ساکنان از لحاظ درآمدی نامناسب اسهت .بها ايهن

کمتر از اندازه واقعی است؛ يا به عبارتی ،جمعيت شههرها

شاخصها از عدد يك ،ارزيهابی

حال فاصله هر يك از اين

از سطح کارا گذشته است .برای نسبت انهدازه واقعهی بهه

کالنشهرها با يکديگر را امکانپذير میسازد.
و مقايسه 

اندازه پايدار نيا به همين صورت است؛ به طوری کهه اگهر

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

شههيوه ديگههر تحليههل انههدازه کههارا و انههدازه پايههدار

اين نسبت بيش از واحد باشد؛ به معنهای ايهن اسهت کهه

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-05-23
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نسههبت انههدازه واقعههی بههه انههدازه کههارا بههرای همههه

نسبت اندازه واقعی به اندازه پايهدار نيها مطهابق بها

شهرهای مهورد مطالعهه ،بهيش از واحهد شهده اسهت امها

انتظار برای همه شهرها کمتر از واحد بوده و ناديكترين

بار ترين مقدار مربوط به شهر تهران ( )3/4و بعد از آن

شهر به اندازه پايدار خود تهران اسهت کهه  30درصهد بها

مربوط به شهرهای مشهد و اصفهان با نسهبت  3/3و 3/1

اندازه پايدار خود فاصهله دارد و سهپ

شههرها مشههد و

میباشد.

اهواز در رتبههای بعدی قرار دارند که به ترتيب به انهدازه
 32و  36درصد با اندازه پايدار خود فاصله دارند.
جدول -9نسبت جمعيت واقعي به اندازه كارا و پایدار
كالنشهر

نسبت اندازه واقعي به اندازه كارا

نسبت اندازه واقعي به اندازه پایدار

تهران

3/4

0/7

اصفهان

3/1

0/47

مشهد

3/3

0/68

شيراز

2/3

0/48

اهواز

3

0/64

يکی از مشخصههای اقتصاد مقاومتی ،بهرهوری باال

شهرها رخ میدهد معموالً در سطح جمعيتهی بهاالتری از

و ارتقای رشد اقتصادی از طريق افاايش بهرهوری اسهت.

وضعيت کارا و بهينه قرار میگيرد .با اين حهال مهیتهوان

عمده عوامل اقتصادی ،در شهرها فعاليت میکنند و رشد

وضعيتی را تصور کرد که در آن ،متوسط منهافع خهالص،

شهرنشههينی در کشههورهای درحههالتوسههعه ،بههيش از

منفی میشود؛ به عبارتی ،همه از حضهور در شههر ،زيهان

کشههورهای توسههعهيافتههه ،در دوران گههذار شهرنشههينی

می بينند؛ به طوری که اثرات خارجی منفی ،برابر يا بهيش

دورههای قبل اين کشورها است .از طرفهی ديگهر ،محهل


از مياان منافع خصوصی اسهت کهه افهراد از سهکونت در

استقرار عوامل اقتصادی مطابق با نظريه تجميع مارشهال

شهر کسب میکنند .ايهن آسهتانه ،انهدازه پايهدار تعريهف

( )1890بر بهرهوری و کارايی آنها اثرگذار است.

میشود.

مطهابق بهها نظريهات انههدازه کههارای شههر مههیتههوان

نتايج نشان دادند همه شههرهای مهورد مطالعهه ،از

سطحی از جمعيت را تصور کرد که در آن منهافع نههايی

وضعيت کارای خود عبور کردهاند؛ بههطهوری کهه نسهبت

برابر با هاينه نهايی هر ساکن منطقهه شههری اسهت .در

اندازه واقعی به اندازه کهارا بهرای کهالنشههرهای تههران،

اين وضعيت کارايی به حداکثر رسيده و از نظر برنامهريها

اصفهان ،مشهد ،شيراز و اهواز به ترتيب برابر با ،3/1 ،3/4

مرکای ،وضعيت بهينه رخ میدهد.

میباشد .همچنين ههيچ يهك از شههرهای
 2/3 ،3/3و  3

است ،وجود اين اثرات خهارجی ،منجهر بهه شهکلگيهری

کههه نسههبت انههدازه واقعههی بههه انههدازه پايههدار بههرای ايههن

شکا بين منافع خصوصی و منافع اجتمهاعی مهیشهود؛

کالنشهرها به ترتيهب برابهر اسهت بها ،0/68 ،0/47 ،0/7

بنابراين نيروهای بازاری در شهرها موجب ايجاد تمهايالت

 0/48و  .0/64ناديكترين شهرها به اندازه پايهدار خهود،

خصوصی برای سکونت در شهر می شود که اين تمهايالت

به ترتيب شهرهای تهران ،مشهد و اهواز هستند.

در خال جهت منهافع اجتمهاعی و تمهايالت برنامههريها

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2

از آنجا که سکونت در شهرها توأم با اثرات خهارجی

مورد مطالعه ،به سطح پايدار خود نرسيدهانهد؛ بهه طهوری

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-05-23

 -0نتيجهگيري و پيشنهاد

اجتماعی قرار میگيرد .از ايهن رو ،سهطح تعهادلی کهه در

[ DOR: 20.1001.1.23452870.1397.6.23.7.2 ]
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