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Highlights

— Iran has been going through one of the fastest-growing urbanization processes in the world, where about 75% of the 
population lives in urban areas today.

— The variation in urbanization rate in the provinces of Iran has fluctuated from about 48% to 95%.

— Agriculture and industrialization are the most important variables explaining urbanization in Iran.

Extended abstract
Introduction 
In the recent decades, the proportion of the world’s urban population has increased. Since the beginning of the twentieth 
century, the proportion of the world’s population residing in urban areas has risen from about 14 percent in 1901 to about 
50 percent in 2000. The rapid growth of urbanization in the world began after the Industrial Revolution in European 
countries, and was then observed in developed and developing countries. In Iran, the process of urbanization and urban 
population growth was faster than in developing countries. During a period of about 50 years (1970-2020), the urban 
population in Iran grew by about 37%. There are a wide range of factors and reasons for explanation of the rapid 
urbanization in Iran. A reason for the growth of urbanization in Iran is the migration of rural population to urban areas, 
which has resulted from industrial policies, agricultural sector growth, wage gap between urban and rural areas, and 
employment opportunities in services and industry in urban areas.
Theoretical Framework: Urbanization began during the Industrial Revolution, and the term is used to refer to the growing 
number of people living in urban areas. It is not simply about an increase in the number of urban dwellers, but also about a 
change in the structure from rural to urban in terms of industry, employment, living conditions, and public social services. 
On the other hand, urbanization refers to the process of population expansion on urban scale, and includes economic, 
social, and geographic changes. Rapid urbanization is one of the most prominent features of global development today. 
In general, urbanization can be defined as a process of transition from a dominant world of rural and agricultural activities 
to a dominant urban world based on non-agricultural activities. Depending on their orientations, social scientists point 
out different explanations for the existence of cities. Developments in industry, agriculture, and services provide the main 
explanations for the rate of urbanization in the literature on urban economics. Moreover, wage differences between urban 
and rural areas, the general rate of prices in urban areas, and educational expenditures have been factors affecting the rate 
of urbanization in theoretical and experimental studies.

Methodology:
In this study, the spatial econometric approach was used for analysis of the model. Spatial econometrics is a subfield of 
econometrics that deals with the interactions between geographic units. Units can include postal code, city, municipality, 
district, province, government, judiciary, country, etc., depending on the nature of the study. Spatial econometric models 
can also be used to explain the behavior of economic agents and other geographic entities, such as individuals, companies, 
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and governments, if they are interconnected through a network. Given the advantages of the spatial econometric method, 
this study aimed to investigate the effects of factors affecting urbanization in thirty provinces of Iran during the 2006-
2017 period using a spatial econometric panel data method.

Results and Discussion: 
In this study, the Eviews and Stata software was used for analysis of the data. The results of the stationary test indicated 
that the model variables were stationary. Based on the Moran test results, there was a positive spatial autocorrelation in 
the study data. Other results also confirmed the the spatial Durbin model compared with other models. The results of 
the Chow and Hausman test also confirmed the superiority of the panel data to the pool data and of the fixed effects to 
the random effects. Other results demonstrated that the added value of agriculture, industry, and service had significant 
positive effects on the rate of urbanization in each province and the neighboring provinces. These results indicated that 
the development of the agricultural sector and the use of new technologies, and thus the increase in the productivity of 
the agricultural sector, led to the release of part of the labor force working in the agricultural sector in rural areas and their 
transfer to urban areas and employment in the service sector. The higher wage rates in the service and industry sectors 
also functions as a recruitment factor, attracting the liberated labor force from the rural sector to the urban sector, which 
was also demonstrated in this study. In contrast, the increase in the price index of the urban sector, which increased the 
costs of migration from rural to urban areas, could function as a repellent factor with adverse effects on migration from 
urban to rural areas. This was similar to the increase in the area of agricultural land in rural areas, which could hinder or 
delay the transfer of rural population to urban areas. Another factor that played a key role in urban-to-rural migration was 
the rural unemployment rate, which could encourage the unemployed to migrate to urban areas.

Conclusion: 
The results of this research demonstrated that the variation in urbanization rate cannot be analyzed in one dimension, 
and a set of factors effective in the process of urbanization development in Iran need to be considered in the analysis, 
including a range of economic and geographic factors. In recent years, the focus on cities and regions has been resumed, 
but this focus on the role of cities and regions does not necessarily resemble the prevailing belief in the early twentieth 
century that the benefits of aggregation are driving growth in large cities and rich countries. Today, the driving forces 
of urbanization are different in different countries and even different regions of a country. The results of this study 
demonstrate that the Iranian economy needs a planned urbanization with a powerful policy for development of the 
agricultural and industrial sectors for the overall development of urbanization in Iran. Another proposal is to set the 
government as the main policymaker. In the first place, the government, the most important player in the society, must 
adhere to the rules in which it plays an important role. Secondly, the government’s policy orientation must be clear to all 
economic actors.
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نکات برجسته
ایران در زمره کشورهای دارای نرخ شهرنشینی سریع بوده و امروزه در حدود 75 درصد از جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی می کنند.  -

دامنه تغییرات نرخ شهرنشینی در استان های ایران از 48 درصد تا 95 درصد در نوسان بوده است.   -
بخش کشاورزی و صنعتی شدن، اصلی ترین متغیرهای توضیح دهنده شهرنشینی در ایران هستند.   -
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چکیده
کشورها اشکال مختلفی از شهرنشینی را با توجه به تأثیرات مختلف سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی  در مراحل مختلف تاریخی، 
کتورهای مؤثر بر نرخ شهرنشینی، به  و شرایط فرهنگی و سیستم های اجتماعی توسعه داده اند. مطاالعات تجربی در زمینه فا
منظور درک میزان، روند و الگوی شهرنشینی و همچنین پیامدهای آن در زمینه های اجتماعی و اقتصادی برای هدایِت توسعه 
سالم و پایداِر آینده شهرنشینی اهمیت دارد. راهبرد های رشد و توسعه نوین، با تمرکز بر شهرها، راه را برای تغییرات ساختاری- 
کرده است. امروزه شهرها با توجه به توسعه زیرساخت های اقتصاد شهری، نقشی برجسته در اقتصاد جهانی  عملکردی هموار 
و منطقه ای بازی می کنند. با توجه به رشد سریع شهرنشینی در ایران طی سال های اخیر، بررسی عوامل مؤثر بر شهرنشینی از 
جنبه  سیاست گذاری در زمینه شهری مهم و ضروری است. هدف این مطالعه بررسی اثر عوامل مؤثر بر شهرنشینی در استان های 
وجود  بیانگر  نتایج  است.  ترکیبی  فضایی  اقتصادسنجی  روش  با   1385-1396 زمانی  دوره  طی  اقتصادی  رویکردی  با  ایران 
خودهمبستگی فضایی و همچنین تأیید مدل دوربین فضایی )SDM( در برابر سایر روش های فضایی است. سایر نتایج نشان 
کشاورزی، صنعت و خدمات و نرخ بیکاری مناطق روستایی، اثرات مثبت و معنی داری بر نرخ  که ارزش افزوده بخش های  داد 
کشاورزی  شهرنشینی در هر استان و استان های مجاور داشته است. همچنین شاخص قیمت مناطق و مساحت زمین های 
آینده در این زمینه می توانند به بررسی  بر نرخ شهرنشینی داشته است. مطالعات  اثر منفی و معنی دار  در مناطق روستایی 
کالن اقتصادی بر نرخ شهرنشینی در استان های مختلف به صورت انفرادی پرداخته و تفاوت های  مقایسه ای تأثیر متغیرهای 

منطقه ای در نرخ شهرنشینی در مناطق مختلف را توضیح دهند.

گان کلیدی: ، شهرنشینی، اقتصادسنجی فضایی، ایران. واژ



50 | مطالعات شهری، 1401، 11 )42(، 60-49

جواهری و ابراهیمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مقدمه
یافته  افزایش  جهان  در  شهری  جمعیت  نسبت  اخیر،  دهه  چند  طی 
است. از آغاز قرن بیستم، نسبت جمعیت جهان در مناطق شهری از 
حدود 14 درصد در سال 1901 به حدود 50 درصد در سال 2000 رسیده 
سریع  رشد   .)United Nations Population Division, 2020( است 
کشورهای اروپایی آغاز  شهرنشینی در جهان پس از انقالب صنعتی1 در 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده شد  شده و سپس در 
گر بخواهیم تحول جامعه بشری از انقالب صنعتی  )Bocquier, 2015(. ا
از  بهتر  جایگزینی  شاید  کنیم،  خالصه  کلمه  سه  در  را  کنون  تا اروپا  در 
صنعتی شدن،2 شهرنشینی و جهانی شدن3 وجود نداشته باشد. این 
سه بعد روابط نزدیکی با یکدیگر دارند. صنعتی شدن منجر به خروجی 
که به روند رو به رشد شهرنشینی در  مستقیم رشد اقتصادی می شود 
بخش های  توسعه  و  کار  تخصص  طریق  از  توسعه  درحال  کشورهای 
کثر  که ا کشاورزی منجر می شود. آمارهای تاریخی نشان می دهند  غیر 
داخلی  ناخالص  تولید  از  باالیی  سطح  داراِی  یافته  توسعه  کشورهای 
سرانه و همچنین سطح باالیی از شهرنشینی هستند. شهرنشینی در 
گذشته  جهان به سرعت در حال تغییر است و سرعت تغییر در سه دهه 
یافته  افزایش  شدن  جهانی  دوره  این  در  است؛  بوده  قبل  از  سریع تر 
است. امروزه نرخ شهرنشینی در جهان به حدود50 درصد در کشورهای 
از  بیش   21 قرن  در   .)Chen et al, 2016( است  رسیده  توسعه  درحال 
می رود  انتظار  می شود.  اشاره  شهری  زندگی  قرن  به  دیگری  دوره  هر 
جمعیت شهری جهان از 2/8 میلیارد نفر در سال 2000 به 6/25 میلیارد 
که بیشتر این رشد در آسیا  نفر در سال 2050 برسد و پیش بینی می شود 
خ دهد )World Bank, 2020(. از طرفی، یکی از نیروهای اصلی  و آفریقا ر
بوده  شهرنشینی  دنیا  مختلف  کشورهای  در  توسعه  راننده  جلو  به  و 
است )Fang and Yu, 2017( و این روند طبق برآورد سازمان ملل )2020( 
ادامه خواهد داشت. شهرنشینی یک موتور متحرک مدرنیزه شدن و 
رشد اقتصادی است و به عنوان یک روند اجتناب ناپذیر توسعه انسانی 
توسعه  شهرنشینی  ماهیت   .)Chen et al, 2016( می شود  محسوب 
ساختار اقتصادی، اجتماعی و  فضایی یک منطقه یا یک کشور است. از 
لحاظ ساختار اقتصادی، شهرنشینی شامل فرآیند انتقال فعالیت های 
کشاورزی و ارتقای ساختار صنعتی است.  کشاورزی به فعالیت های غیر 
روستاییان  مهاجرت  فرایند  شامل  شهرنشینی  اجتماعی،  ساختار  در 
گسترش ارزش های  گسترش فرهنگ شهری، شیوه زندگی و  به شهر و 
شهری به حومه شهرها می شود و در ساختار فضایی، شهرنشینی شامل 
کتورها و فعالیت های صنعتی جمع آوری شده  گون فا گونا فرایندهای 
در مناطق شهری و توزیع مجدد است )Zhu, 2012(. شهرنشینی عمدتًا 
که ناشی از فعالیت های بخش صنعت،  مبتنی بر بهره وری باالتر است 
یا فرصت  بهتر  مانند شغل  کتور جذب4  فا و خدمات است.  کشاورزی 
مناطق  به  روستایی  مناطق  از  افراد  تا  می شود  سبب  باالتر  درآمدی 
شهری منتقل شوند )Tolley and Kripalani, 1974(. به تازگی مطالعات 
ناخالص  تولید  سطح  با  شهرنشینی  سطح  که  اند  داده  نشان  متعدد 
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 Henderson,( دارد  نزدیکی  ارتباط  آن  اجزای  برخی  ویژه  به  و  داخلی 
و  ملی  اقتصاد  کنترل  در  شهری  مناطق   .)2003; Freidman, 2007
 Zhu( افزایش در مقیاس و قدرت اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند

 .)et al, 2012; Lee and Yu, 2010 
کشورهای در حال توسعه، باعث عالقه  گسترده شهرنشینی در   رشد 
که چگونه ویژگی های جغرافیایی و  به مطالعه این مسئله شده است 
مطالعات  بررسی  می گذارند.  تأثیر  شهرنشینی  نرخ  توزیع  بر  اقتصادی 
تحقیقاتی  شکاف  یک  گویای  ایران  در  شهری  اقتصاد  و  شهرنشینی 
در  گسترده ای  تجربی  و  نظری  شواهد  است.  زمینه  این  در  گسترده 
دارد  وجود  شهرنشینی  بر  جغرافیایی  اقتصادی  ویژگی های  اثر  زمینه 
براساس آمارهای رسمی، طی یک دوره حدود   .)Davis, 2013:P: 84(
50 ساله )1398-1348( جمعیت شهرنشین در ایران حدود 37 درصد 
رشد داشته است )Statistical Center of Iran, 2020(. عوامل و دالیل 
گسترده ای برای توضیح شهرنشینی سریع در ایران وجود دارد. از جمله 
دالیل رشد شهرنشینی در ایران مهاجرت جمعیت روستایی به مناطق 
که به دلیل سیاست های صنعتی، رشد بهره وری بخش  شهری است 
کشاورزی، شکاف دستمزد بین مناطق شهری و روستایی و همچنین 
فرصت های اشتغال در بخش خدمات و صنعت در مناطق شهری بوده 
کاملی در مطالعات شهرنشینی،  تقریبًا  ادبیات نظری  با وجود  است. 
کمتر مطالعه ای در حوزه اقتصاد بر نقش متغیرهای اقتصادی تغییرات 
ایران متمرکز بوده است. مطالعات اقتصادسنجی  نرخ شهرنشینی در 
در زمینه تعیین عوامل مؤثر بر نرخ شهرنشینی در ایران بسیار محدود 
ایران  در  شهرنشینی  نرخ  بر  مؤثر  اقتصادی  عوامل  ادبیات  و  هستند 
هنوز بسیار ناقص است و عمده مطالعات در حوزه شهری، به بررسی 
کالن اقتصادی مانند رشد اقتصادی یا  تأثیر شهرنشینی بر متغیرهای 
کننده  نابرابری متمرکز بوده است. مفهوم شهرنشینی و عوامل تعیین 
است؛  داشته  اساسی  اهمیت  اقتصادی  برنامه ریزی  و  توسعه  در  آن 
زیرا تالش های بسیاری هم از بعد نظری و هم از بعد تجربی در ایجاد 
که پدیده ای را بهتر توضیح می دهد،  کات مختلف در مورد آنچه  ادرا
از نظر نظری و تجربی شده است. شهرنشینی به طور جدایی ناپذیر با 
صنعتی شدن و نوسازی ارتباط دارد. با توجه به گسترش حاشیه نشینی 
در اطراف شهرهای بزرگ و تبعات منفی ناشی از آن، شناسایی عوامل 
کشاورزی در سیاست های  مؤثر بر شهرنشینی و به ویژه صنعتی شدن و 
به  بی رویه  مهاجرت  از  جلوگیری  و  کشاورزی  توسعه  و  سازی  صنعتی 
مناطق شهری باید بررسی شود. این مطالعه در صدد شناسایی عوامل 
مؤثر بر نرخ شهرنشینی در ایران طی دوره زمانی 1396 -1385 با رویکرد 
کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار  که  اقتصادسنجی فضایی ترکیبی5 است 
گرفته و از لحاظ سیاست های توسعه و شهرنشینی و همچنین توسعه 
بخش صنعت و خدمات حائز اهمیت است. در ادامه مقاله ابتدا مفهوم 
شهرنشینی و تحوالت آن مرور خواهد شد. در بخش بعد به  روندها و 
ویژگی های شهرنشینی در جهان و ایران پرداخته خواهد شد. در بخش 
سوم نیز مطالعات تجربی داخلی و خارجی ارائه می شود. در ادامه نیز 
سپس  گرفت.  خواهد  قرار  بررسی  مورد  تحقیق  مدل  و  روش شناسی 
برآورد و مدل و نتایج آماری بحث شده و در بخش پایانی نیز نتیجه گیری 

و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد.

5 Spatial Econometrics Panel Data
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2. چارچوب نظری
روزافزون  افزایش  به  و  شد  آغاز  صنعتی  انقالب  دوران  در  شهرنشینی 
که در مناطق شهری زندگی می کنند، اشاره می کند. شهرنشینی  مردمی 
کنین شهر است، بلکه شامل  افزایش ساده تعداد سا نه تنها در مورد 
تغییر ساختار از روستا به سبک شهری از نظر صنعت، اشتغال، شرایط 
از   .)Bruckner et al, 2012( است  عمومی  اجتماعی  خدمات  و  زندگی 
طرفی شهرنشینی به فرآیند گسترش در جمعیت و مقیاس شهری اشاره 
 Wang( دارد و شامل تغییرات اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی است
et al, 2015(. شهرنشینی سریع یکی از برجسته ترین ویژگی های توسعه 
کلی، شهرنشینی را می توان به عنوان یک  جهانی امروز است. به طور 
کشاورزی به  انتقال فرآیند از یک جهان غالب در روستا و فعالیت های 
کشاورزی تعریف  یک جهان غالب شهری و مبتنی بر فعالیت های غیر 

 .)Awokuse, 2009( کرد

2.1. عوامل مؤثر بر شهرنشینی
کرده اند و منجر به تمرکز  که اقتصاددانان شناسایی   دو نیروی اصلی 
فضایی شغل ها می شود، مقیاس اقتصادی و تجمیع اقتصادی1 است. 
مقیاس اقتصادی، همچنین تحت عناوینی مانند صرفه های اقتصادی 
کسب و  یا بازده افزایشی نسبت به مقیاس شناخته می شود. تعامالت 
کار در مقیاس بزرگ عملیاتی، تولیدی بیشتر تولید در هر واحد از ورودی 
کوچکتر دارند. بنابراین مقیاس اقتصادی به  در مقایسه با مقیاس های 
تشکیل شرکت های بزرگ کمک می کنند. از آنجا که مقیاس اقتصادی به 
کارخانه( اعمال می شود،  یک بنگاه تجاری واحد )به عنوان مثال، یک 
کارخانه های بزرگ حمایت می  کنند و به این ترتیب تمرکز  آنها از ایجاد 
فضایی اشتغال را ترجیح می دهند. در حالی که صرفه های اقتصادی در 
کم  کاربرد دارد، ترا گرفتن محیط خارجی  داخل یک شرکت بدون در نظر 
کم اقتصادی، مزایای یک  ج از یک شرکت قرار دارد. ترا اقتصادی در خار
که در بین سایر بنگاه های تجاری قرار می گیرد، جذب  شرکت را زمانی 
می کند. این مزایا عبارتند از: صرفه جویی بالقوه در هزینه های ورودی 
که  بهره وری  از  حاصل  سود  همچنین  و  باشد  پایین  است  ممکن  که 
می دهد،  خ  ر بهره وری  اثر  یک  دارند.  وجود  شرکت ها  از  بسیاری  در 
بین سایر  در  که یک شرکت  زمانی  کار(  نیروی  ویژه  )به  ورودی ها  زیرا 
گانه، ممکن است  بنگاه های تجاری قرار می گیرد و نه در یک نقطه جدا

 .)Bruckner, 2007( مولدتر باشد
گسترده ای با صنعتی شدن در ارتباط است؛ دالیل  شهرنشینی به طور 
که توسط هر دو مطالعات  اقتصادی خوبی برای این رابطه وجود دارد 
که از تولیدات  نظری و تجربی حمایت می شود. شهرها نشان داده اند 
باالدستی و فعالیت های با رشد بسیار باال حمایت می کنند؛ زیرا مناطق 
اقتصادی  امکان فعالیت های  به دلیل ضعف زیرساخت ها،  روستایی 
شامل  اقتصادی  بعد  از  توسعه  طرفی،  از  ندارد.  را  گسترده  صنعتی  و 
صنعت  یک  به  کشاورزی  بر  مبتنی  اقتصاد  یک  از  ساختاری  تحوالت 
مبتنی بر خدمات است. به نظر می رسد صنعتی شدن به نوبه خود، 
و  تولید  مقیاس  در  خارجی  اثرات  زیرا  می شود،  شامل  را  شهرنشینی 
 Wang et al,( کارگران به شهرها می شود گردشگران و  خدمات، جذب 
گونه ای  که به  2015(. این حقیقت درباره تمرکز صنعتی و شهرنشینی 

1 Agglomeration Economies

مستقل در اثر وجود ویژگی های منحصربه فرد و خصوصیات ویژه محلی 
که زیربنای آن یک طرح تحقیقاتی بوده  ایجاد می شود، پدیده ای است 
 )NEG( اقتصادی جدید  با عنوان جغرافیای  برنامه پژوهشی  از یک  و 
رابطه درونی بین صنعتی شدن، شهرنشینی  گرفته است.  سرچشمه 
و رشد اقتصادی همواره به عنوان یک رابطه نسبتًا مستقیم و در حال 
کشورهای جهان،  کلی، صنعتی ترین  که در آن به طور  تحول بوده است 
شهرنشین ترین و همچنین ثروتمندترین کشورهای جهان بوده اند. این 
رابطه کم و بیش به صورت بی وقفه در طی سده های اخیر و از زمان گذار 
از قرون وسطی به رنسانس و دقیقًا تا اواخر سده نوزدهم و همچنین آغاز 

 .)Henderson, 2003( سده بیستم میالدی ادامه داشته است
از سوی دیگر، افزایش نرخ شهرنشینی با مهاجرت از روستاها به شهرها 
به عنوان بخشی از فرآیند توسعه اقتصادی مطرح شده است؛ به طوری 
کار از  که برخی اقتصاددانان، توسعه اقتصادی را معادل انتقال نیروی 
تودارو  کرده اند.  تعریف  به صنعت در مناطق شهری  کشاورزی  بخش 
که در مدل  )Todaro, 1976( از نخستین نظریه پردازان اقتصادی است 
کار از روستا به شهر و به طور ضمنی علل  توسعه  خود روند انتقال نیروی 
مهاجرت روستایی را مورد بررسی قرار داده  است. وی معتقد است که در 
جریان توسعه اقتصادی، همگام با رشد بخش صنعت، ایجاد اشتغال 
باالتر  بهر ه وری  وجود  به دلیل  می کند.  پیدا  سرعت  جدید  بخش  در 
از روستاها قرار  باالتر  کار در بخش صنعت، دستمزد در شهرها  نیروی 
می گیرد و این دستمزد باالتر انگیزه مهاجرت را به وجود می آورد. فرض 
که هر مهاجر بالقوه با هدف بیشینه سازی درآمد  اصلی تودارو این است 
که درآمد انتظاری خود متأثر از  انتظاری تصمیم به مهاجرت می گیرد 
دو عامل اقتصادی تفاوت واقعی دستمزد شهری و روستایی و احتمال 

کسب شغل جدید در شهر خواهد بود. 
که  بر بهره وری باالتر است  همچنین شهرنشینی مدرن عمدتًا مبتنی 
کتور  کشاورزی و خدمات است. فا ناشی از فعالیت های بخش صنعت، 
افراد  تا  می شود  سبب  باالتر  درآمد  با  شغلی  فرصت های  مانند  جذب 
از مناطق روستایی به مناطق شهری منتقل شوند. با این حال ، حتی 
از  خوبی  تولید  و  باشد  باالیی  بسیار  شهرنشینی  دارای  کشور  یک  گر  ا
کار آن باید  مناطق شهری داشته باشد، باز هم مقدار مناسبی از نیروی 
کشاورزی بتواند از بهره وری  در مناطق روستایی باقی بمانند تا بخش 
 Tolley and Kripalani,( الزم برای تغذیه جمعیت شهری برخوردار باشد
که انقالب صنعتی بدون  1974(. نورکس )Nurkse, 1953( بیان می کند 
که پیش از آن بود، امکان پذیر نبود. جانستون و مولر  کشاورزی  انقالب 
که بخش کشاورزی به پنج  )Johnston and Mellor, 1961( بیان می کنند 

کمک می کند. کلی اقتصاد  روش به رشد 
)1( تأمین مواد غذایی برای بخش شهری،

کشاورزی، )2( تأمین ارز از طریق صادرات محصوالت 
کار اضافی برای بخش صنعت، )3( تأمین نیروی 
)4( تأمین پس انداز برای سرمایه گذاری صنعتی و

گسترش بخش صنعتی. )5( تهیه بازار داخلی برای 
 از دیدگاه اقتصادی، مهاجرت ناشی از تفاوت های درآمدی و هزینه ای 
بین مناطق شهری و روستایی است. در واقع موقعیت نسبی خانوارها 
خانوارها  مطلق  درآمد  همچنین  و  خاص  مرجع  گروه  یک  به  نسبت 
 Stark and( می شود  محسوب  مهاجرت  برای  اصلی  انگیزه  عنوان  به 
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ج زندگی در مناطق شهری و همچنین  افزایش مخار  .)Bloom, 1985
ج بین روستا و شهر را افزایش و انگیزه برای  نرخ تورم شهری شکاف مخار
 .)Lipton, 1980( می دهد  کاهش  را  شهر  و  روستا  به  شهر  از  مهاجرت 
پاسخی  عنوان  به  شهری-روستایی  داخلی  مهاجرت  دیگر،  به عبارتی 
و  شهری  بخش های  در  ج  مخار همچنین  و  دستمزد  تفاوت های  به 
گرفته است )Taylor, 1984(. همچنین، تحرک نیروی  روستایی شکل 
کار اثراتی بر نابرابری درآمدی جوامع مهاجر فرست و مهاجرپذیر ایجاد 
می کند. به لحاظ مفهومی، این اثر بستگی به عوامل ساختاری جوامع 
و  نظر  مورد  منطقه  در  زندگی  ج  مخار بر  که  دارد  روستایی  و  شهری 

.)Bloom et al, 2008( هزینه های مهاجرت تأثیر می گذارد

2.2. مروری بر تحوالت روند شهرنشینی در جهان و ایران
طی سال های 1950 تا 2018، جمعیت شهرنشین جهان بیش از چهار 
برابر شده  و از حدود 800 میلیون نفر به حدود 4/2 میلیارد نفر رسیده 
به طور متوسط جمعیت شهرنشین جهان حدود 2/4 درصد  است. 
است  رسیده  کل  جمعیت  درصد   50 حدود  به  سال 2009  در  و  بوده  
کل، روستایی و شهری  )World Bank, 2020(. جدول شماره1 جمعیت 
جهان  مختلف  مناطق  در  انتخابی  بازه های  در  را  آن  تغییرات  نرخ  و 

نشان می دهد.

نرخ  افزایش  از  کی  حا کشور  استان های  در  شهرنشینی  روند  بررسی 
شهرنشینی در تمامی استان های ایران است. در سال 1390، جمعیت 
که در  روستانشین فقط در یك استان کمتر از 50 درصد بوده ؛ در حالی 
سایر استان ها شهرنشینی چهره غالب جمعیتی بوده است. تفاوت های 
جهش  می شود.  دیده  کشور  استان های  بین  زمینه  این  در  فاحشی 
نرخ شهرنشینی به باالی 50 درصد در سطح جهانی، نخستین بار در 
 1359 سال  در  ایران  در  جهش  این  که  حالی  در  داد؛  خ  ر  2008 سال 
خ داد و نرخ شهرنشینی  به باالی 50 درصد جمعیت  )1978 میالدی( ر
نرخ  که  می دهد  نشان  ایران  در  شهرنشینی  نرخ  تحوالت  رسید.  کل 
 74/5 حدود  به   1385 سال  در  درصد   68/5 حدود  از  شهرنشینی 
درصد در سال 1396 رسید. در بین استان های ایران، در سال 1396، 
تهران  سپس  و  درصد  حدود 95/2  با  را  شهرنشینی  نرخ  باالترین  قم 
شهرنشینی  نرخ  کمترین  سال،  همین  طی  است.  داشته  را   93/9 با 
گلستان  و  بلوچستان  و  سیستان  استان های  به  مربوط  نیز  ایران  در 
در  شهرنشینی  روند  است.  بوده  درصد   53/3 و   48/5 با  ترتیب  به 
در  شهرنشینی  نرخ  باالترین  که  می دهد  نشان  نیز  ایران  استان های 

ایران مربوط به استان های قم، تهران، اصفهان و یزد بوده است.

3. مطالعات تجربی
3.1. مطالعات خارجی

کم با تخمین  لی و یو )Lee and Yu, 2010( با به کارگیری مفهوم اقتصاد ترا
کار را با  اثرات مکانیابی، شهرنشینی و رقابت محلی بر بهره وری نیروی 
زمانی  دوره  طی  جنوبی  کره  کارخانه ای  صنایع  اطالعات  به کارگیری 
تابع  تیلور2  از بسط سری  با استفاده  رویکرد هندرسن1  با   1997-2007
بررسی  کارخانه در یک منطقه مشخص  استقرار یک  برای  کلی  تولید 
مکانیابی  تخصصی تر  بنگاه  یک  وقتی  که  داد  نشان  نتایج  کردند. 
و  می رود  باال  منطقه  رقابتی  قدرت  و  شده  بیشتر  شهری  تنوع  شود، 
هرچه یک بنگاه متمرکز و با فناوری پیشرفته تر باشد، بهره وری نیروی 
بروکنر  است.  کم  ترا اقتصاد  از  ناشی  خارجی  منافع  علت  به  بیشتر  کار 
اقتصادی و سهم  اثر رشد  بررسی  به  )Bruckner, 2012( در مطالعه ای 

1 Henderson
2 Taylor

طی  آفریقایی  کشور   41 در  شهرنشینی  بر   GDP در  کشاورزی  بخش 
دوره 2006-1960 با روش پانل دیتا پرداخت. نتایج این مطالعه نشان 
کشورهای مورد بررسی نرخ شهرنشینی طی سال های مورد  که در  داد 
بررسی افزایش قابل توجهی داشته است. براساس سایر نتایج، اثر رشد 
اقتصادی و سهم بخش کشاورزی بر نرخ شهرنشینی در کشورهای مورد 
گرچه مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نبوده است.  مطالعه، ا
کریستیان و مک کرد )Christensena and McCord, 2016( در مطالعه ای 
چین  ایالت های  در  شهرنشینی  بر  مؤثر  جغرافیایی  عوامل  بررسی  به 
طی دوره زمانی 2000-1990 با اقتصاد سنجی فضایی پرداختند. نتایج 
بوده  مطالعه  مورد  نمونه  در  فضایی  اثرات  وجود  بیانگر  مطالعه  این 
به  نزدیکی  و  این مطالعه دوری  نتایج  براساس سایر  است. همچنین 
تعیین  متغیرهای  مهم ترین  شدن  صنعتی  و  ایالت  مساحت  ساحل، 
است.  بوده  مطالعه  مورد  ایالت های  در  شهرنشینی  سطح  کننده 
افزوده  ارزش  اثر  رانی )Tripathi and Rani, 2017( به بررسی  تریپسی و 

خ تغییرات جمعیت شهری و روستایی در جهان جدول شماره1: متوسط نر

خ تغییرات )درصد( مقادیر 2030 برآورد بانک جهانی )2020( است جمعیت )میلیارد نفر(متوسط نر
منطقه2030-20192018-19911990-19711970-195020302018199019701950

کل جمعیت جهان0/951/281/831/898/557/635/333/702/54
مناطق توسعه یافته تر0/170/340/641/071/291/261/151/010/81
مناطق کمتر توسعه یافته1/091/502/212/237/266/374/182/691/72
جمعیت شهرنشین جهان1/692/182/632/955/174/222/291/350/75
مناطق توسعه یافته تر0/460/641/042/061/050/990/830/670/45

مناطق کمتر توسعه یافته2/032/833/824/024/123/231/460/680/30

جمعیت روستانشین جهان0700/411/301/373/383/413/042/351/79/-
مناطق توسعه یافته تر0/95-0/58-0/27-0/480/240/270/320/330/37-

مناطق کمتر توسعه یافته0/000/511/521/753/143/142/722/011/42
 World Bank Population Section )2020( :منبع



 مطالعات شهری، 1401، 11 )42(، 60-49 | 53

جواهری و ابراهیمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1981-2015 زمانی  دوره  طی  هند  در  شهرنشینی  بر  کشاورزی  بخش 
پانل  از روش  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  این مطالعه  در  پرداختند. 
کشاورزی در  که افزایش سهم  دیتا استفاده شده است. نتایج نشان داد 
کشت شده و افزایش اشتغال  تولید ناخالص داخلی، مقدار زمین های 
کشاورزی تأثیر منفی و معنی داری بر شهرنشینی  روستاییان در بخش 
اثر  روستاییان،  سواد  سطح  افزایش  همچنین  است.  داشته  هند  در 
اساس  بر  همچنین  است.  داشته  شهرنشینی  بر  معنی داری  و  مثبت 
شهرنشینی  بر  کشاورزی  بخش  بهره وری  مطالعه،  این  نتایج  سایر 
گوان و همکاران )Guan et al 2018( در  مثبت و معنی دار بوده است. 
مطالعه ای به ارزیابی راهبرد شهرسازی در چین در قالب دستاوردها، 
چالش ها و بازتاب های آن پرداخته اند. این مقاله به صورت اسنادی 
و مروری بر تحوالت شهرنشینی با تلفیقی از تئوری های شهرنشینی به 
بررسی جریان شهرنشینی و تبعات و اثرات آن پرداخته است. براساس 
یافته های این مطالعه، دستاورد بزرگ شهرنشینی در چین این است که 
کشور  کشاورزی به پایان رسیده و یک  کشوری تحت سلطه هزاران ساله 
گرفته است. زیرساخت های شهری  مبتنی بر نظام شهری جدید شکل 
کشور، شرایط زندگی و خدمات عمومی شهروندان شهری پیشرفت های 
تحوالت  به  منجر  شهرنشینی،  توسعه  همچنین  اند.  کرده  زیادی 
اجتماعی و اقتصادی چین شده و بزرگ ترین فرصت برای شهرنشینی 
کلی،  کرده است. به طور  و رشد اقتصادی طی دهه های اخیر را ایجاد 
با  شهرنشینی  و  ناقص  شهرنشینی  نوعی  چین  در  سنتی  شهرنشینی 
مصرف،  سرمایه گذاری،  با  چین  در  شهرنشینی  است.  پایین  کیفیت 

کم شهری همراه بوده است. کربن و افزایش ترا کسید  انتشار دی ا

3.2. مطالعات داخلی
متغیر  بر  مؤثر  جغرافیایی  و  اقتصادی  عوامل  اثر  بررسی  زمینه  در 
است.  نشده  یافت  محققان  برای  مطالعه ای  ایران  در  شهرنشینی 
در  انگیزشی  و  اقتصادی  عوامل  بررسی  زمینه  در  مطالعات  برخی  اما 
مهاجرت از روستا به شهر و یا از شهر به شهر انجام شده است. در ادامه 

برخی از این مطالعات مرور می شود.
شهری،  توسعه  بر  شهری  کوچک  صنایع  نقش  مطالعه  با  نصیری، 
و  گرفته  نظر  در  گذار  تأثیر  متغیری  عنوان  به  را  تولید  عوامل  بهره وری 
با استفاده از روش اسنادی و داده های پرسشنامه ای و برداشت های 
کوچک  کل عوامل تولید را در صنایع  میدانی، شاخص های بهره وری 
کالنشهر تهران طی سال های  کارگاهی خرم دشت شهر بومهن از توابع 
1388-1386 محاسبه کرده و با استفاده از روش های آماری پارامتریک، 
قرار  مطالعه  مورد  شهری  توسعه  شاخص های  بر  آن  تأثیر  ناپارامتریک 
داده است. این مطالعه برای تجزیه تحلیل داده های بهره وری صنایع از 
گالس استفاده شده است. نتایج نشان داد که صرفه های  مدل کاب-دا
کارگاهی اثر مثبتی بر توسعه شهر بومهن دارد  کوچک  مقیاس صنایع 
)Nasiri, 2012(. جعفری به بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان 
کشاورزی و تحلیلی بر عوامل مؤثر بر تمایل و انگیزه بر  و تأثیر بر تولید 
با  مرودشت  شهرستان  روستاهای  در  شهر  به  روستاییان  مهاجرت 
کاهش ضریب  که  استفاده از مدل الجیت پرداخت. نتایج نشان داد 
ج دولتی در عمران روستاها،  جینی، بهبود توزیع در آمد، افزایش مخار
کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه گذاری در 

کاهش روند مهاجرت به شهرها خواهد شد.  کشاورزی منجر به  بخش 
نرخ  افزایش  کشاورزی،  محصوالت  قیمت  شاخص  افزایش  همچنین 
کشت و افزایش بهره وری  باسوادی، رشد اقتصادی و افزایش سطح زیر 
شد  خواهند  شهر  به  روستا  از  مهاجرت  کاهش  به  منجر  کار،  نیروی 
)Jafari, 2014(. محمودیان در مطالعه ای به بررسی وضعیت و تحوالت 
کید بر دوره  1385 تا 1395 پرداخته است. یافته   شهرنشینی ایران با تأ
کشور در سرشماری 1395  که جمعیت شهری  این مطالعه نشان داد 
کشور نیز بیش از شش برابر شده  به 74 درصد رسیده و تعداد شهرهای 
است. تحلیل ها نشان می دهد، بیش از 50 درصد جمعیت شهری کشور 
کمتر از 10 هزار نفر جمعیت دارند. یافته ها  که  کن اند  در شهرهایی سا
کشور در شهرهای  که حدود 25 درصد جمعیت  همچنین نشان داد 
کن هستند. محقق پیشنهاد نموده است که سیاست گذاری ها  بزرگ سا
باید بر تقویت برنامه ریزی شهری برای رسیدن به توسعه  پایدار شهری با 
 Mahmoudian,( هدف تأمین رفاه برای تمامی شهرنشینان تمرکز نماید
افزوده  ارزش  اثر  بررسی  به  ابراهیمی و همکاران در مطالعه ای   .)2019
کشاورزی بر نرخ شهرنشینی در ایران طی  کشاورزی، خدمات و  بخش 
رگرسیون  روش  با  مطالعه  این  نتایج  پرداختند.   1385-1395 دوره 
کشاورزی، خدمات  که ارزش افزوده های بخش های  چندکی نشان داد 
و صنعت، اثرات مثبت و متقارنی بر نرخ شهرنشینی در ایران داشته اند 

.)Ebrahimi et al, 2020(

4. روش پژوهش
در این مطالعه برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی فضایی استفاده 
اقتصادسنجی  از  مجموعه ای  زیر  فضایی  اقتصادسنجی  شد.  خواهد 
دارد.  کار  و  سر  جغرافیایی  واحدهای  بین  متقابل  اثرات  با  که  است 
واحدها می توانند کد پستی، شهر، شهرداری ها، نواحی، استان، دولت، 
بستگی  مطالعه  ماهیت  به  که  باشند  غیره  و  کشورها  قضایی،  حوزه 
سری های  اقتصادسنجی  ساده  بسط  فضایی  اقتصادسنجی  دارد. 
واحد  دو  که  است  این  آشکار  تفاوت  یک  نیست.  بعد  دو  به  زمانی 
که دو  گذار باشند؛ در حالی  جغرافیایی می توانند متقاباًل بر یکدیگر اثر 
 .)Elhorst, 2012( مشاهده در طی زمان نمی توانند بر یکدیگر اثر بگذارند
اقتصادسنجی فضایی جغرافیایی از یکی از دو معیار ارتباط به صورت 
که  زیر استفاده می کند. یکی معیار اندازه گیری دودویی مجاورت است 
در آن واحدهای مورد نظر از یک مقدار آستانه معین و مشخص شده به 
که فاصله  یکدیگر نزدیک تر هستند و دیگری یک معیار پیوسته است 
که می توان این معیار را بر اساس دو  بین دو واحد را اندازه گیری می کند 
نقطه مرجع مانند شهرهای پایتخت دو کشور و یا مینیمم فاصله بین دو 
کرد. هر  کشور اندازه گیری  تا از نزدیک ترین نقاط به مرزهای خارجی دو 
که واژه »همجواری« معمواًل به معنای نزدیکی جغرافیایی است.  چند 
در این مطالعه از نرم افزارهای ArcGIS برای ایجاد ماتریس وزنی فضایی 
و از نرم افزار استاتا نسخه 14 برای برآورد مدل استفاده شده است. در 
خ مانند برای تعریف ماتریس مجاورت مرتبه اول  این پژوهش از الگوی ر
برای استان های مورد مطالعه استفاده شده است. نرمال سازی ماتریس 
مجاورت به دو صورت ردیفی و ستونی صورت می پذیرد. نرمال سازی 
بر هر واحد توسط تمام عناصر دیگر است، در  تأثیر  کننده  برابر  ردیفی 
که نرمال سازی ستونی یکسان کننده تأثیر هر واحد بر تمام عناصر  حالی 
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دیگر است. در این پژوهش، از روش نرمال سازی ردیفی استفاده شده تا 
مجموع عناصر هر ردیف برابر با 1 باشد. 

برآورد  فضایی  اقتصادسنجی  مدل های  مختف  انواع  مطالعه  این  در 
می شود و از بین آنها مدل های بهینه انتخاب خواهد شد. برای تجزیه و 

تحلیل داده ها نیز از نرم افزار استاتا و ایویوز استفاده خواهد شد. 
که در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد به صورت زیر است  مدلی 
است  شده  اقتباس  مک کرد  و  کریستیان  مطالعه  از  آن  پایه  مدل  که 

:)Christensena and McCord, 2016(

جدول شماره2: لیست متغیرها و منبع آنها 
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)2020( URCPIStatistical Center of Iranشاخص قیمت مناطق شهری )ریال(

)TEMMeteorological Organization of Iran )2020میانگین دمای ساالنه
)2020( TFStatistical yearbooks of the Statistics Center of Iranمساحت زمین های زیر کشت کشاورزی )هکتار(

)WAGEMinistry of Labor + Statistical Center of Iran )2020شاخص دستمزد بخش صنعت

)1(

شرح متغیرهای معادله )1( و منبع آن به صورت جدول شماره2 است:

5. نتایج آزمون های آماری
5.1. ایستایی

مورد  مطالعه  متغیرهای  ایستایی  که  است  الزم  مدل  برآورد  از  پیش 
مثال،  )برای  کالن  سطح  در  ترکیبی  داده های  برای  گیرد.  قرار  بررسی 
کشوری، استانی و منطقه ای( به طور معمول فرض می شود  در سطح 
بی نهایت  سمت  به  زمانی  دوره های  تعداد  و  ثابت  مقاطع  تعداد  که 
که آزمون ریشه واحد  میل می نماید و با توجه به این مسئله الزم است 
گردد. آزمون های ریشه واحد در داده های ترکیبی به  مناسب انتخاب 
کواهQuah, 1994( 1( پایه ریزی شد. این مطالعات به وسیله  لوین  وسیله 

 Im, Pesaran, shin,( و ایم، پسران و شین )Levin and Lin, 1992( و لین
که در داده های  کامل شد. لین، لوین و چو )LLC( نشان دادند   )1997
ترکیبی استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این داده ها دارای قدرت 
آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به 
گانه است. نتایج آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو )LLC( و  طور جدا

گزارش شده است. ایم، پسران و شین )IPS( در جدول شماره3 
بر اساس نتایج جدول شماره3 فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را 
کرد و از این رو متغیرهای مطالعه در سطح ایستا هستند. در  می توان رد 

ادامه نتایج برآورد مدل، ارائه می شود.

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 30 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1385 است.

LLC جدول شماره3: نتایج آزمون ریشه واحد

متغیرنماد
LLCIPS

احتمالاحتمال
URB0/0000/000نرخ شهرنشینی

IND0/0010/000ارزش افزوده بخش صنعت
AGRIکشاورزی 0/0000/005ارزش افزوده بخش 
SER0/0000/000ارزش افزوده بخش خدمات
UNE0/0000/000نرخ بیکاری مناطق روستایی

URCPI0/0000/001شاخص قیمت مناطق شهری
TEM0/0000/000میانگین دما

TF0/0040/000مساحت زمین های زیر کشت کشاورزی
WAGE0/0000/000شاخص دستمزد صنعتی

1 Quah
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5.2. بررسی خودهمبستگی فضایی
که آیا مدل دوربین فضایی را می توان به مدل  برای آزمون این مسئله 
خطای فضایی یا مدل وقفه فضایی تقلیل داد یا خیر، از آزمون ضریب 
که فرض  گرانژ پرقدرت )RLM( استفاده می گردد  گرانژ )LR( و ضریب ال ال
صفر آن برای مدل خطای فضایی H0:γ+βδ=0 و برای مدل وقفه فضایی 
که فرض صفر در  H0: γ=0 است. نتایج جدول شماره 5 نمایانگر آن است 
هر دو آزمون نسبت راستنمایی رد می شود و بر این اساس می توان چنین 
نتیجه گرفت که مدل دوربین فضایی برای برآورد الگوی تحقیق مناسب 
اثرات تصادفی در  اثرات ثابت و  برآورد میان  انتخاب روش  است. برای 
می شود.  استفاده  هاسمن  آزمون  از  فضایی  ترکیبی  داده های  رویکرد 
آزمون هاسمن در حقیقت آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و 
متغیرهای توضیحی است که بر طبق آن، ضرایب تخمینی در برآوردهای 

اثرات ثابت و تصادفی با هم مقایسه می شوند. فرض صفر در این آزمون 
بیانگر عدم همبستگی بین متغیرهای توضیحی و خطای تخمین بوده 
و فرض مقابل نشان دهنده وجود ارتباط است. مقدار آماره هاسمن در 
جدول شماره4 نشان داده شده است. آزمون اثرات ثابت مکان و زمان 
با استفاده از آزمون هاسمن فضایی در جدول شماره4 نشان داده شده  
کی از تأیید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی است. نتایج  و نتایج حا
که فرضیه صفر مبنی بر معنادار نبودن اثرات ثابت مکان  نشان می دهد 
و زمان را نمی توان پذیرفت. بنابراین با توجه به معناداری مشترک هر دو 
کار بالتاجی )Baltagi, 2005( مدل فضایی مورد استفاده در  اثر، بر اساس 

پژوهش به مدل اثرات ثابت دو جانبه موسوم خواهد بود.
نتایج مدل دوربین فضایی با اثرات ثابت مکانی در جدول شماره5 ارائه 

شده است:

جدول شماره4: نتایج آزمون های آماری

ارزش احتمال آماره آزمون فرضیات آزمون نام آزمون

0/008 F
فرض صفر: داده های تلفیقی

فرض مقابل: داده های تابلویی
چاو

0/000 Z
فرض صفر: نبود خودهمبستگی فضایی

فرض مقابل: وجود خودهمبستگی فضایی
موران

0/000 χ2
فرض صفر: مدل خطای فضایی

فرض مقابل: مدل دوربین فضایی
RLM

نسبت راستنمایی
0/000 χ2

فرض صفر: مدل خطای فضایی
فرض مقابل: مدل دوربین فضایی

LM

0/000 χ2
فرض صفر: مدل وقفه فضایی

فرض مقابل: مدل دوربین فضایی
RLM

نسبت راستنمایی
0/000 χ2

فرض صفر: مدل وقفه فضایی
فرض مقابل: مدل دوربین فضایی

LM

0/000
H

اثرات ثابت مکان مشترکًا معنادار نیست
اثرات ثابت زمان مشترکًا معنادار نیست

هاسمن
0/000

جدول شماره5: نتایج برآورد مدل دوربین فضایی با اثرات ثابت مکانی

اثرات ثابت زمانی- مکانیاثرات ثابت زمانیاثرات ثابت مکانی
آماره tضریبآماره tضریبآماره tضریبمتغیر

LAGRI0/1063/000/07891/880/08761/99
LIND0/0553/500/03541/970/06541/83
LSER0/81329/960/04787/280/06573/04
LUNE0/1202/330/03652/450/03652/76
LTEM-0/263-4/30-0/187-1/11-0/104-1/51

LTF-0/243-10/98-0/298-4/21-0/195-3/54
LURCPI-0/150-2/51-0/368-1/78-0/304-1/78
LWAGE0/4736/170/4313/110/3782/78

حاصل ضرب ماتریس مجاورت در متغیرهای توضیحی
LAGRI0/04343/120/04323/120/02632/67
LIND0/00100/160/00280/160/00540/52
LSER0/07074/740/1371/670/0971/71
LUNE0/02181/880/09861/790/06751/79
LTEM-0/0311-1/37-0/087-1/02-0/0376-1/11

LTF-0/0299-3/26-0/017-1/65-0/034-1/67
LURCPI-0/0308-2/32-0/036-2/76-0/0276-2/42
LWAGE0/2338/030/2543/110/1853/34
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 )Akaic Information Criteria | AIC( کائیک براساس معیار اطالعات آ
مدل دوربین فضایی با اثرات ثابت مکانی نسبت به دو مدل دیگر در 
وضعیت بهتری قرار داشته  و به عنوان مدل برتر انتخاب شده است. 

کل، اثرات مستقیم و غیر مستقیم برای این مدل در  نتایج برآورد اثرات 
ادامه ارائه شده است.

جدول شماره6: نتایج برآورد مدل )اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم(

اثرات غیر مستقیماثرات مستقیماثرات کلمتغیر

LAGRI*0/106*0/0703*0/0335
LIND*0/0550*/0365**0/0174
LSER*0/8130*/5362**0/2554
LUNE*0/120*0/0793**0/0378
LTEM-*0/263-0*/1736-0*/0827

LTF*-0/243*-0/1604*-0/0764
LURCPI*-0/150*-0/0994*-0/0474
LWAGE*0/473*0/3127*0/1489

حاصل ضرب ماتریس مجاورت در متغیرهای توضیحی
LAGRI*0/0434*0/0287*0/0137
LIND0/00100/00070/0003
LSER*0/0707*0/0467*0/0222
LUNE*0/0218*0/0205**0/0098
LTEM-***0/0311-***0/0511-0/0244

LTF*-0/0299*-0/0198**-0/0094
LURCPI**-0/0308**-0/0308**-0/0097
LWAGE*0/233*0/1539*0/0733

توجه: )*معنی داری در سطح 1 درصد؛** معنی داری در سطح 5 درصد؛ ***، معنی داری در سطح 10 درصد(

با توجه به جدول شماره6، هر متغیر توضیحی، یک اثر مستقیم، یک اثر 
کل بر متغیر وابسته، یعنی نرخ شهرنشینی دارد.  غیر مستقیم و یک اثر 
گر آن متغیر  که ا اثر مستقیم هر متغیر بر نرخ شهرنشینی نشان می دهد 
کند، به طور متوسط چه تأثیری بر نرخ شهرنشینی  در استان i تغییر 
همان استان خواهد داشت. اثر غیر مستقیم )سرریز( هر متغیر بر نرخ 
گر آن متغیر در استان i تغییر کند، به طور  شهرنشینی نشان می دهد که ا
متوسط چه تأثیری بر نرخ شهرنشینی سایر استان ها خواهد داشت، که 
این به معنی سرریز فضایی آن متغیر بر نرخ شهرنشینی سایر استان ها 
گر آن متغیر  که ا کل هر متغیر بر نرخ شهرنشینی نشان می دهد  ست. اثر 
کند، به طور متوسط چه تأثیری بر نرخ شهرنشینی  در استان i تغییر 

همه استان ها )شامل استان i( خواهد داشت. 
بخش  افزوده  ارزش  کشش  ثابت  اثرات  با   SDM روش  نتایج  براساس 
کشاورزی نسبت به نرخ شهرنشینی 0/106 و آماره t محاسباتی نیز 3/00 
از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان )1/96(  که  بوده است 
کریستیان  بیشتر است. نتایح این متغیر با مطالعات بروکنر و همکاران، 
کشور و ابراهیمی و همکاران در  ج از  و مک کرد و تریپسی و رانی در خار
ایران همخوانی و سازگاری دارد. همچنین اثرات مستقیم و غیر مستقیم 
و  ترتیب 0/0703  به  نرخ شهرنشینی  بر  کشاورزی  افزوده بخش  ارزش 
که مقداری مثبت است. به عبارتی دیگر افزایش ارزش  0/0335 بوده 
نرخ  بر  مثبت  اثرات  دارای  استان  یک  در  کشاورزی  بخش  افزوده 
شهرنشینی در همان استان و استان های مجاور خواهد بود. این نتایج 
 Bruckner,( بیانگر تأیید فرضیه فوق در سطح 95 درصد اطمینان است
 2012; Christensena and McCord, 2016; Tripathi and Rani, 2017;

کشش ارزش افزوده بخش صنعت   Ebrahimi et al, 2020(. همچنین 
نیز 3/50 بوده  t محاسباتی  آماره  نسبت به نرخ شهرنشینی 0/055 و 
که از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان )1/96( بیشتر  است 
و  کریستیان  همکاران،  و  بروکنر  مطالعات  با  متغیر  این  نتایح  است. 
کشور و ابراهیمی  ج از  گوان و همکاران در خار مک کرد، تریپسی و رانی و 
و همکاران در ایران همخوانی و سازگاری دارد. همچنین اثرات مستقیم 
و غیر مستقیم ارزش افزوده بخش صنعت بر نرخ شهرنشینی به ترتیب 
دیگر  عبارتی  به  است.  مثبت  مقداری  که  بوده   0/0174 و   0/0365
اثرات مثبت  افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در یک استان دارای 
بود  خواهد  مجاور  استان های  و  استان  همان  در  شهرنشینی  نرخ  بر 
 Bruckner, 2012; Christensena and McCord, 2016; Tripathi and(
کشش ارزش   .)Rani, 2017; Guan et al 2018; Ebrahimi et al, 2020 
 t آماره  و   0/0428 شهرنشینی  نرخ  به  نسبت  خدمات  بخش  افزوده 
 95 سطح  در  بحرانی  مقادیر  از  که  است  بوده   4/28 نیز  محاسباتی 
مطالعه  با  نیز  متغیر  این  نتایح  است.  بیشتر   )1/96( اطمینان  درصد 
و  ابراهیمی  و  کشور  از  ج  خار در  همکاران  و  گوان  و  همکاران  و  بروکنر 
همکاران در ایران همخوانی و سازگاری دارد. همچنین اثرات مستقیم 
و غیر مستقیم ارزش افزوده بخش خدمات بر نرخ شهرنشینی به ترتیب 
که مقداری مثبت است. به عبارتی دیگر افزایش  0/536 و 0/255 بوده 
در یک استان دارای اثرات مثبت بر نرخ  ارزش افزوده بخش خدمات 
شهرنشینی در همان استان و استان های مجاور خواهد بود. این نتایج 
 Bruckner,( بیانگر تأیید فرضیه فوق در سطح 95 درصد اطمینان است
کشش نرخ بیکاری   .)2012; Guan et al 2018; Ebrahimi et al, 2020
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مناطق روستایی نسبت به نرخ شهرنشینی 0/120 و آماره t محاسباتی 
اطمینان  درصد   95 سطح  در  بحرانی  مقادیر  از  که  بوده   2/33 نیز 
نرخ  مستقیم  غیر  و  مستقیم  اثرات  همچنین  است.  بیشتر   )1/96(
بیکاری مناطق روستایی بر نرخ شهرنشینی به ترتیب 0/079 و 0/037 
بیکاری  نرخ  افزایش  دیگر  عبارتی  به  است.  مثبت  مقداری  که  بوده 
مناطق روستایی در یک استان دارای اثرات مثبت بر نرخ شهرنشینی 
بیانگر  نتایج  این  بود.  خواهد  مجاور  استان های  و  استان  همان  در 
تأیید فرضیه فوق در سطح 95 درصد اطمینان است. نتایح این متغیر 
کریستیان و مک کرد )2016(  نیز با مطالعات بروکنر و همکاران )2012( و 
کشور و ابراهیمی و همکاران )1398( در ایران همخوانی و  ج از  در خار
 Bruckner, 2012; Christensena and McCord, 2016;( دارد  سازگاری 
Ebrahimi et al, 2020(. برای دستمزد صنعتی نیز نتایج برآورد نشان 
شهرنشینی  نرخ  به  نسبت  صنعتی  دستمزد  شاخص  کشش  که  داد 
که از مقادیر بحرانی در سطح  0/473 و آماره t محاسباتی نیز 6/17 بوده 
95 درصد اطمینان )1/96( بیشتر است. همچنین اثرات مستقیم و غیر 
مستقیم شاخص دستمزد صنعتی بر نرخ شهرنشینی به ترتیب 0/312 
که مقداری مثبت است. به عبارتی دیگر افزایش شاخص  و 0/148 بوده 
دستمزد صنعتی در یک استان دارای اثرات مثبت بر نرخ شهرنشینی 
کشش  همچنین  بود.  خواهد  مجاور  استان های  و  استان  همان  در 
دما نسبت به نرخ شهرنشینی 0/263- و آماره t محاسباتی نیز 4/30- 
که قدر مطلق آن از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان  بوده 
)1/96( بیشتر است. همچنین اثرات مستقیم و غیر مستقیم دما بر نرخ 
که مقداری منفی است.  شهرنشینی به ترتیب 0/173- و 0/082- بوده 
نرخ  بر  منفی  اثرات  دارای  استان  یک  در  دما  افزایش  دیگر  عبارتی  به 
شهرنشینی در همان استان و استان های مجاور خواهد بود. این نتایج 
بیانگر تأیید فرضیه فوق در سطح 95 درصد اطمینان است. از سوی 
دیگر اثر متغیر مساحت زمین های زراعی بر نرخ شهرنشینی 0/243- و 
که قدر مطلق آن از مقادیر بحرانی  آماره t محاسباتی نیز 10/98- بوده 
متغیر  این  نتایح  است.  بیشتر   )1/96( اطمینان  درصد   95 سطح  در 
کشور و ابراهیمی و همکاران  ج از  گوان و همکاران در خار با مطالعات 
غیر  و  مستقیم  اثرات  همچنین  دارد.  سازگاری  و  همخوانی  ایران  در 
مستقیم مساحت زمین های زراعی بر نرخ شهرنشینی به ترتیب 0/16- و 
که مقداری منفی است. به عبارتی دیگر افزایش مساحت  0/076- بوده 
زمین های زراعی در یک استان، اثرات منفی بر نرخ شهرنشینی در همان 
استان و استان های مجاور خواهد داشت. این نتایج بیانگر تأیید فرضیه 
 Guan et al 2018; Ebrahimi( فوق در سطح 95 درصد اطمینان است
قیمت  شاخص  کشش  نتایج،  سایر  براساس  نهایت  در   .)et al, 2020
مناطق شهری نسبت به نرخ شهرنشینی 0/0308- و آماره t محاسباتی 
که قدر مطلق آن از مقادیر بحرانی در سطح 95  نیز 10/98- بوده است 
غیر  و  مستقیم  اثرات  همچنین  است.  بیشتر   )1/96( اطمینان  درصد 
ترتیب  به  نرخ شهرنشینی  بر  مستقیم شاخص قیمت مناطق شهری 
دیگر  عبارتی  به  است.  منفی  مقداری  که  بوده   -0/0041 و   -0/0304
افزایش شاخص قیمت مناطق شهری در یک استان دارای اثرات منفی 
بر نرخ شهرنشینی در همان استان و استان های مجاور خواهد بود. این 

نتایج بیانگر تأیید فرضیه فوق در سطح 95 درصد اطمینان است. 

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
بر  مؤثر  اقتصادی  و  جغرافیایی  عوامل  اثر  بررسی  مطالعه  این  هدف 
شهرنشینی در استان های ایران طی دوره زمانی 1396-1385 با رویکرد 
اقتصادسنجی فضایی بود. نتایج نشان داد، ارزش افزوده بخش های 
کشاورزی، صنعت و خدمات اثرات مثبت و معنی داری بر نرخ شهرنشینی 
در هر استان و استان های مجاور داشته است. این نتایج نشان می دهد 
کشاورزی و استفاده از فناوری های نوین و در نتیجه  که توسعه بخش 
نیروی  از  بخشی  شدن  آزاد  سبب  کشاورزی،  بخش  بهره وری  افزایش 
انتقال به بخش  و  کشاورزی در مناطق روستایی  کار شاغل در بخش 
شهری و به کارگیری در بخش خدمات و صنعت خواهد شد. باالتر بودن 
نرخ دستمزد در بخش خدمات و صنعت نیز همچنین به عنوان یک 
کار آزاد شده بخش  که سبب جذب نیروی  کتور جذب عمل می کند  فا
که در این مطالعه نیز نشان داده  روستایی به بخش شهری خواهد شد 
که سبب افزایش  شد. در مقابل افزایش شاخص قیمت بخش شهری 
هزینه های مهاجرت از روستا به شهر می شود، همانند یک عامل دفع 
کرد و اثرات معکوسی بر مهاجرت از شهر به روستا خواهد  عمل خواهد 
گذاشت. این اثر مشابه افزایش مساحت زمین های کشاورزی در مناطق 
که سبب مانع یا تاخیر در انتقال جمعیت روستایی به  روستایی است 
که در این مطالعه نیز عالمت منفی و معنی دار  مناطق شهری می شود 
کلیدی در مهاجرت از  که نقش  آن مؤید این واقعیت است. عامل دیگر 
که افزایش این  شهر به روستا دارد، نرخ بیکاری مناطق روستایی بود 
برای  برای مهاجرت به مناطق شهری  بیکار  افراد  نرخ، سبب تشویق 
جست وجوی شغل و انتقال از روستا به شهر خواهد شد. در مجموع 
که تحلیل تحوالت نرخ شهرنشینی به صورت  این نتایج نشان می دهد 
تک بعدی ممکن نیست و الزم است مجموعی از عوامل در تحلیل روند 
تحوالت شهرنشینی مورد توجه قرار بگیرد که طیفی از عوامل اقتصادی، 
بر  تمرکز  اخیر،  بر می گیرد. طی سال های  را در  اقتصادی  و  جغرافیایی 
گرفته شده است، اما این توجه و تمرکز  شهرها و مناطق دوباره از سر 
مجدد بر نقش شهرها و مناطق لزومًا شبیه به تفکر رایج در اوایل قرن 
نیروی محرک رشد در  را  از تجمع  ناشی  که صرفه های  بیستم نیست 
شهرهای بزرگ و کشورهای ثروتمند می دانست. امروزه نیروهای محرک 
کشور نیز  کشورهای مختلف و حتی مناطق مختلف یک  شهرنشینی در 
کشورهای در حال  متفاوت هستند. در حالی که این موضوع امروزه در 
توسعه اتفاق می افتد، این حقیقت که تعداد اندکی از بزرگترین شهرهای 
کشورهای پیشرفته و ثروتمند واقع شده اند، نشان می دهد  جهان در 
حدودی  تا  است  ممکن  نظر  مورد  تصویر  ثروتمند،  کشورهای  در  که 
کشورهای توسعه  که برای بسیاری از  پیچیده تر باشد. به نظر می رسد 
دیگر  شهرنشینی  نرخ  و  شهری  مقیاس های  توسعه،  حال  در  و  یافته 
گذشته شاخص خوبی برای رشد و توسعه نیست؛ در  مانند دوره های 
که هنوز هم این رابطه در کشورهای  گونه برداشت می شود  حالی که این 
فقیر و در حال توسعه وجود دارد. بنابراین درک این الگوهای نوظهور 
صورتی  به  شهرنشینی  بر  مؤثر  عوامل  که  است  آن  نیازمند  پیچیده، 
کشورهای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. تغییرات  ویژه در 
گسترش شهرنشینی و افزایش نقش شهرها و مناطق در توسعه  ناشی از 
اقتصادی نیز نیازمند بازنگری در بسیاری از بحث های سنتی در مورد 
سیاست گذاری شهری و منطقه ای است. تفکر پیرامون سیاست گذاری 
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حال  در  سرعت  به  اخیر  های  سال  در  منطقه ای  و  شهری  اقتصادی 
کننده آن  پیشرفت و تکامل است. مفهوم شهرنشینی و عوامل تعیین 
نشان  نتایج  دارد.  اساسی  اهمیت  اقتصادی  برنامه ریزی  و  توسعه  در 
که شهرنشینی به طور جدایی ناپذیر با برخی متغیرهای اقتصادی  داد 
نتایج  به  توجه  با  می تواند  زیر  پیشنهادات  دارد.  ارتباط  جغرافیایی  و 
که در ابتدا در روند افزایش  گفتنی است  آماری مورد بحث قرار بگیرد. 
یافت،  خواهد  کاهش  وضوح  به  کشاورزی  بخش  سهم  شهرنشینی، 
کشاورزی باید افزایش یابد تا عرضه  که بهره وری  اما باید توجه داشت 
افزایش  برای  شود.  تأمین  شهری  شهروندان  به  غذایی  دانه های 
کشاورزی برای محصوالت  بهره وری، استفاده از فناوری های پیشرفته 
گندم و دانه های روغنی( ضروری است. این موضوع  اصلی )مانند برنج، 
کشاورزی و افزایش تحقیقات در  ج دولت در  را می توان با افزایش مخار
کشاورزی را افزایش  کار نه تنها بهره وری  کشاورزی انجام داد. این  زمینه 
کشاورزی را نیز آزاد می کند  کار اضافی در بخش  خواهد داد، بلکه نیروی 
و مهاجرت از روستا به شهر و همچنین شهرنشینی را تسهیل می کند. 
است.  محدودیت هایی  دارای  پژوهشی  هر  همانند  نیز  مطالعه  این 
مهم ترین محدودیت در این مطالعه مربوط به داده ها بود. داده های 
الزم برای این مطالعه در دوره ای محدود )11 ساله( استفاده شده است. 
بانک آماری داده های مرکز آمار ایران در زمینه داده های استانی بسیار 
محدود هستند و امکان بررسی موضوع در یک دوره طوالنی تر وجود 
از  ج  به دوره های خار قابل تعمیم  نتایج فوق  بنابراین  نداشته است. 
این دوره نیست. مطالعات آینده در این زمینه نیز می توانند به بررسی 
در  شهرنشینی  نرخ  بر  اقتصادی  کالن  متغیرهای  تأثیر  مقایسه ای 
استان های مختلف به صورت انفرادی پرداخته و تفاوت های منطقه ای 
در نرخ شهرنشینی در استان های مختلف را توضیح دهند. همچنین 
مطالعات می توانند به تأثیر دوری و نزدیکی به پایتخت، مناطق ساحلی 

یا دوری و نزدیکی به مرز بر نرخ شهرنشینی متمرکز شوند.
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