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ثرٝ ٔؿرب ُ ٚ ديبٔرسٞبي     ضا ٌيرطاٖ قرٟطي  ضيعاٖ ٚ سهٕيٓسٛػٝ ثؿيبضي اظ ثط٘بٔٝ، ٌؿشطـ قٟط٘كيٙي ٚ ضقس ٘بٔشٛاظٖ قٟطي

ػٕعيز ثط ضقس  ٔؤططزض ايٗ ضاؾشب ٞسف انّي ُٔبِعٝ حبيط سعييٗ عٛأُ . اؾز ػّت وطزٜقٟطي ػٕعيز ٘بقي اظ ضقس 

فطٍٞٙري ٚ  ، چٟبض زؾرشٝ عٛأرُ الشهربزي   ، ثطاي سجييٗ ٔسَ سحميك. ٚ ثطضؾي ٘مف فمط زض فطآيٙس ضقس قٟطي اؾز ٞبقٟط

قٟطؾشبٖ وكٛض َري   336ٞبي زض ايٗ ُٔبِعٝ ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ. اؾزض ٘ظط ٌطفشٝ قسٜٚ ظيطؾبذشي ز، ػغطافيبيي، اػشٕبعي

ٕٞچٙيٗ ثٝ زِيرُ  . ٔسَ ضقس ػٕعيز ثب اؾشفبزٜ ٔسَ ذُبي فًبيي ٔٛضز ثطآٚضز لطاض ٌطفشٝ اؾز 1385-1394زٚضٜ ظٔب٘ي 

 . طآٚضز ٔسَ اؾشفبزٜ قسٜ اؾززض ث( 2010) وّؼيبٖ ٚ دطٚچب ٌطاظ ثطآٚضز، ٚػٛز ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ زض ٔسَ فًبيي

اظ ثريٗ ٔشغيطٞربي   . ٞبي وكٛض اؾزثيبٍ٘ط ٚػٛز اططار فًبيي زض ٔسَ ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖ، حبنُ اظ ايٗ ُٔبِعٝ٘شبيغ 

ٖ سرههر ٘طخ ثيىبضي ٚ قبذم ، قبذم فمط، الشهبزي ، ٘رطخ ثربضٚضي  ، ٚ اظ ثريٗ ٔشغيطٞربي فطٍٞٙري ٚ اػشٕربعي     ي قرس

 . ٞبي وكٛض قٙبذشٝ قسٜ اؾزثط ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖ ٔؤططسطيٗ عٛأُ عٙٛاٖ ٟٔٓثٝ، ٔيبٍ٘يٗ ؾٙي ٚ سحهيالر

 

 JEL :I32, R23, C21 ثٙسي َجمٝ

 .ثطآٚضزٌط وّؼيبٖ ٚ دطٚچب، الشهبزؾٙؼي فًبيي، ضقس ػٕعيز: وّيسي ٌبٖٚاغ

  

                                                            
 :13/2/1396 سبضيد دصيطـ:  23/11/1395 سبضيد زضيبفز  
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 مقذمٍ. 1

قٟطٞبي  ظٟٛض، ٞبي ٟٕٔي وٝ زض لطٖٚ اذيط زض وكٛضٞبي ٔرشّف ػٟبٖ ضخ زازٜ اؾزاظ دسيسٜ

  ٗ ٝ ، ٌؿرشطـ قٟط٘كريٙي  . قرٟطي اؾرز   ضقرس ديكرطفز قٟط٘كريٙي ٚ   ، ػسيس ٚ سٛؾعٝ قرٟطٞبي وٟر ثر

ثٝ ٔؿب ُ ٚ ديبٔرسٞبي ٘بقري    ؾجت سٛػٝ ثؿيبضي اظ ٘رجٍبٖ ٚ نبحت ٘ظطاٖ، ذهٛل زض زٚضٜ ٔعبنط

٘شيؼرٝ ٔؿرشميٓ   ، قٛز وٝ ديكطفز قٟط٘كيٙيٌفشٝ ٔي، َٛض وّيثٝ. ٙي قسٜ اؾزيقٟط ٚ قٟط٘ك ضقساظ 

زاضي اؾز وٝ ٘رؿز ثٝ وكٛضٞبي غطثي ٚ ؾذؽ ثٝ وكرٛضٞبي  ا٘مالة نٙعشي ٚ سطلي الشهبز ؾطٔبيٝ

 (. 232: 1386، ظازٜ ٚ ٘هيطياثطاٞيٓ) زض حبَ سٛؾعٝ ضاٜ ديسا وطزٜ اؾز

ٞبي ٌصقشٝ زض ٌؿرشطـ ضٚظافرعٖٚ   وٙس وٝ ٞطچٙس آ٘چٝ زض اثشسا ٚ حشي سب زٞٝثيبٖ ٔي 1ديشط ٞبَ

ٜ   ،قٟط٘كيٙي ٔؤطط ثٛزٜ ِٚريىٗ أرطٚظٜ ػٕعيرز    ، اؾرز ا٘مالة نٙعشي ٚ سحٛالر ثطذبؾرشٝ اظ آٖ ثرٛز

ٓ  زٞسي ثب ٘طخ ثباليي ثٝ ضقس ذٛز ازأٝ ٔيإِّّ ثيٗي ٚ ، ّٔقٟطي زض ؾبيٝ عٛأُ ٔحّي ظازٜ ٚ  )اثرطاٞي

اػشٕرربعي ٚ ، فطٍٞٙرري، الشهرربزي، سٛا٘ٙررس عٛأررُ ػغطافيرربييايررٗ عٛأررُ ٔرري (؛232: 1386، ٘هرريطي

ٞبي ذبل ٞبي والٖ سٛؾعٝ ثبقٙس وٝ دػٚٞكٍطاٖ زض سحميمبر ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ثٙبثط ٚيػٌيؾيبؾشٍصاضي

ٜ   . وٙٙرس عٛأُ ٔرشّفي ضا قٙبؾبيي ٔي، آٖ ُٔٙمٝ قٟطي اؾرز ورٝ عٛأرُ     ُٔبِعربر ٔشعرسز ٘كربٖ زاز

قٟطي زض وكٛضٞبي ٔرشّف يىؿبٖ ٘يؿشٙس ٚ زض ٞط ُٔٙمٝ عٛأُ ذبل آٖ ػٕعيز وٙٙسٜ ضقس سعييٗ

ٓ  ٞبسٛؾرعٝ قرٟط  ٕٞچٙيٗ ضقرس ٚ  . اضزُٔٙمٝ ٚػٛز ز  ٞربي قرٟطي وكرٛضٞبي نرٙعشي عٕرسسب      زضؾيؿرش

أب زض وكٛضٞبي زض حبَ ، ٕٞبًٞٙ ثب ٔطاحُ ضقس ٚ سٛؾعٝ نٙعشي ثٛزٜ ٚ زاضاي اٍِٛي ٔشعبزِي اؾز

ٔكىالر ػسيسي زض ٘ظبْ ، ٘كيٙي ٚ عسْ ٕٞبٍٞٙي آٖ ثب ٔطاحُ سٛؾعٝ نٙعشي، ضقس ؾطيع قٟطسٛؾعٝ

 (. 26-28: 1384، دبسط ٚ ايٛ٘ع) اؾزثٛػٛز آٚضزٜ  قٟطي ايٗ وكٛضٞب

ٝ  زض حبِز وّي  اي ٘طخ ضقس يه ُٔٙمٝ ثب ٘طخ ضقس َجيعي ػٕعيز ٚ عٛأّي وٝ ٟٔربػطر ُٔٙمر

زٞس  يبفشٝ ٘كبٖ ٔيثطضؾي ضقس ػٕعيز قٟطٞب زض وكٛضٞبي سٛؾعٝ. قٛزسجييٗ ٔي، قٛ٘سضا ٔٛػت ٔي

زض دري   ،ثٝ عجبضر زيٍط .ثب ضقس ػٕعيز ّّٔي زاضز ٕٞجؿشٍي ظيبزي، زض ايٗ وكٛضٞب وٝ ضقس ػٕعيز

زض ايٗ وكرٛضٞب  . يبثسضقس ػٕعيز قٟطٞب ٘يع وبٞف ٔي ،(ٔيعاٖ ظاز ٚ ِٚس) وبٞف ضقس ػٕعيز ّٔي

                                                            
1. Peter Hall 
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أب آ٘چٝ وٝ زض وكرٛضٞبي زض حربَ سٛؾرعٝ    . اؾز ا٘سن٘مف ٟٔبػطر زض ضقس ػٕعيز قٟطٞب ثؿيبض 

ٝ  زض وكٛضٞبي زض . افشس ٔشفبٚر اؾزاسفبق ٔي ٟٔربػطر ٘مرف ٟٕٔري ضا زض سجيريٗ ضقرس      ، حربَ سٛؾرع

سررطيٗ زاليررُ ٟٔررٓ اظ يىرري(. 25-26: 1394، ٔٙهررٛضيبٖ ٚ ٕٞىرربضاٖ) وٙررسقررٟطٞب ايفررب ٔرري ػٕعيررز

سٛا٘رس  فمط ٔري . ٟٔبػطر ٚ فمط ديٛ٘س سٍٙبسًٙ ٚ زٚؾٛيٝ زاض٘س. اؾز فمط، ٌيطي ػطيبٖ ٟٔبػطر قىُ

 . زكسيس ٚ يب وبٞف فمط ٌطزسٛا٘س ٔٛػت سثبعض ٟٔبػطر قٛز ٚ ٟٔبػطر ٘يع ٔي

ٞبي ٌصقشٝ ثبعض قسٜ اؾز وٝ سطاوٓ ػٕعيز ضقس ػٕعيز ٚ ٕٞچٙيٗ افعايف ٟٔبػطر زض زٞٝ

ضقس ثيف اظ حس ػٕعيز ٚ ٌؿشطـ قٟطٞبي ثعضي اظ يره  . ثطذي اظ قٟطٞبي ايطاٖ افعايف يبثس زض

ز وٝ ٔكرىالسي  اظؾٛي زيٍط ؾجت قسٜ اؾ ٔطزْٔعيكز ظ٘سٌي  ٞبي ٔٛػٛز زض ؾُحؾٛ ٚ ٘بثطاثطي

ٖ ، سرطيت ٔحيٍ ظيؿرز ، اظ لجيُ سٕطوع ؾطٔبيٝ ثٝ نٛضر ٘بٔشٛاظٖ ٞربي سطافيىري ٚ ثؿريبضي اظ    ثحرطا

ضقس ٘بٔشٛاظٖ ػٕعيز ثبعض ثطٚظ ٔؿب ُ ٚ ٔكىالر ثؿيبضي زض ؾُح وكٛض . ٚػٛز آيسٔٛاضز زيٍط ثٝ

ٞربي  ٛا٘رس اظ سرطيرت  الظْ اؾز سب سعبزِي زض ٘ظبْ قٟطي وكرٛض ثٛػرٛز آيرس سرب ثش    ، اظايٗ ضٚ. قٛز ٔي

ثب سٛػٝ ثٝ ٔٙحهط ثٝ فطز ثرٛزٖ عٛأرُ ٔرؤطط ثرط     (. 101: 1392، ضيبيي) ػٌّٛيطي وٙس ٔحيُي ظيؿز

ٖ  يثط ضقس ػٕعيرز قرٟط   ٔؤططضقس قٟطي ٚ عسْ سٕطوع ُٔبِعبر ديكيٗ ثط يبفشٗ عٛأُ  ا٘ؼربْ  ، ايرطا

ػٕعيرز  ثرط ضقرس    ٔؤططٞسف انّي ُٔبِعٝ حبيط سعييٗ عٛأُ . اي زض ايٗ ظٔيٙٝ يطٚضي اؾزُٔبِعٝ

 . قٟطي ٚ ثطضؾي ٘مف فمط زض فطآيٙس ضقس قٟطي اؾز

ٝ    7ُٔبِعٝ حبيط ٔكشُٕ ثرط   ، ازثيربر سحميرك  ، ٔرطٚضي ثرط ُٔبِعربر سؼطثري    ، ثررف قربُٔ ٔمسٔر

بيبٖ ٘يرع ثرب   ٚ سرٕيٗ ٔسَ ٚ سفؿيط ٘شبيغ ثٛزٜ ٚ زض د، ٞبي آٔبضي ٚ ثيبٖ ٔسَزازٜ، الشهبزؾٙؼي فًبيي

 . ٌيطي اضا ٝ ذٛاٞس قسثٙسي ٚ ٘شيؼٝسٛػٝ ثٝ ُٔبِت عٙٛاٖ قسٜ ػٕع

 مريري بر مطالعات تجربي. 2

ٔطثرٌٛ ثرٝ وكرٛضٞبي    ، اوظرط ُٔبِعربر سؼطثري   ، قرٟطٞب  ػٕعيرز ثرط ضقرس    ٔرؤطط زض ظٔيٙٝ عٛأُ 

ُٔبِعربر  وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾعٝ ؾٟٓ ثؿيبض ا٘رسوي اظ ايرٗ   . ذهٛل آٔطيىب اؾزٝ يبفشٝ ٚ ث سٛؾعٝ

 . دطزاظيٓسطيٗ ايٗ ُٔبِعبر ٔيزض ازأٝ ثٝ ثيبٖ ثطذي اظ ٟٔٓ. زاض٘س
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َ ٞبي وكٛض آٔطيىب ثطاي ثب اؾشفبزٜ اظ زازٜ( 2002) 1ؾيٕٖٛ ٚ ٘بضزيّٙي ثرٝ   1900-1990ي ٞرب  ؾرب

زٞرس ورٝ قرٟطٞبيي    ٘شربيغ ايرٗ ُٔبِعرٝ ٘كربٖ ٔري     . ثطضؾي ضاثُٝ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثب ضقس قٟطٞب دطزاذشٙس

 .  ا٘سثبٔيبٍ٘يٗ ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثبالسط ضقس ؾطيعشطي ضا سؼطثٝ وطزٜ

وٙٙسٜ ٌؿشطـ قٟطٞبي آٔطيىب ضا زض ُٔبِعٝ ذٛز ؾٝ عبُٔ انّي سعييٗ( 2003) 2ٌالؾط ٚ قذيطٚ

ُ آة ٚ ٞرٛا ٚ  ، ؾرطٔبيٝ ا٘ؿرب٘ي  : ايرٗ ؾرٝ عبٔرُ عجبضسٙرس اظ    . قٙبؾبيي وطز٘رس  1990زض زٞٝ  ُ  حٕر  ٚ٘مر

زٞس قٟطٞبيي ثرب وربضٌطاٖ ٔربٞطسط ٚ آة ٚ ٞرٛاي ٌرطْ ٚ ذكره       ٘كبٖ ٔي ٘شبيغ ايٗ ُٔبِعٝ. عٕٛٔي

 . سطي زاض٘س ضقس ػٕعيز ؾطيع

٘شربيغ ايرٗ   . ثرط ضقرس قرٟطٞب زض چريٗ دطزاذشٙرس      ٔرؤطط ثٝ ثطضؾي عٛأُ ( 2004) 3ا٘سضؾٖٛ ٚ ٌي

ٚ ا٘رساظٜ ٘ؿرجي ثررف    ، ُٔبِعٝ حبوي اظ آٖ اؾز وٝ انالحبر الشهبزي ٚ ثبظ ثٛزٖ قٟطٞب اطرط ٔظجرز  

ا٘جبقز ، ٕٞچٙيٗ عٛأُ زيٍطي چٖٛ ؾبذشبض نٙعشي. ِٚشي زاضاي اطط ٔٙفي ثط ضقس قٟطي چيٗ اؾزز

 . اؾز ٔؤططؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ٚ عٛأُ ػغطافيبيي ٘يع ثط ضقس قٟطي 

 ٖ  ثررط ضقررس ػٕعيررز قررٟطٞبي وكررٛض وررطٜ ضا زض زٚضٜ     ٔررؤططعٛأررُ ( 2007) 4ِرري ٚ ٕٞىرربضا

ايرٗ ُٔبِعرٝ حربوي اظ آٖ اؾرز ورٝ ؾرٟٓ اقرشغبَ ثررف          ٘شبيغ. ٔٛضز ُٔبِعٝ لطاض زاز٘س 2000-1980

ثرط ضقرس ػٕعيرز قرٟطي زض      ٔرؤطط سرطيٗ عٛأرُ   نٙعز اظ وُ اقشغبَ قٟطي ٚ ؾُح سحهيالر ٟٔٓ

ٜ      . وكٛض وطٜ اؾز ٚضي ٚ ؾرطضيع زا٘رف   ُٔبثك ٘شبيغ سحهريالر عربِي اظ َطيرك اطرطار ذربضػي ثٟرط

 . قٛزٔٛػت افعايف ضقس ػٕعيز قٟطي ٔي

زض ُٔبِعٝ ذٛز ثب اؾشفبزٜ اظ ضٌطؾيٖٛ ِؼؿشيه ثٝ ثطضؾي ضقس قرٟطي آسال٘شرب   ( 2007) 5ٞٛ ٚ ِٛ

٘طخ ، زضآٔس ؾطا٘ٝ، ٘شبيغ ايٗ ُٔبِعٝ حبوي اظ آٖ اؾز وٝ عٛأّي چٖٛ ٘طخ فمط. زض آٔطيىب دطزاذشٙس

 ٔرؤطط سطيٗ عٛأرُ  زضنس ٘ػازي ٚ ٕٞؿبيٍي ٟٔٓ، ٞبي سؼبضئىبٖ، ٞبضاٜ، ٞبي نٙعشئىبٖ، اقشغبَ

 . قٟطٞب ٞؿشٙس ثط ضقس

                                                            
1. Simon and Nardinelli  

2. Glaeser and Shapiro 

3. Anderson and Ge 

4. Lee et al. 

5. Hu and Lo 
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ؾربظي ضقرس قرٟطي زض     ٞبي ٔرشّف ٔسَثٝ ثطضؾي عّٕىطز ضٚـ( 2010) 1يئضٚٔذ دِٕٛٙع ٚ ٖٚ

٘شربيغ ايرٗ ُٔبِعرٝ ثيربٍ٘ط ثطسرطي ٔرسَ       . دطزاذشٙس 1988-2000ٔٙبَك قٟطي فال٘سضظ ثّػيه زض زٚضٜ 

بِعرٝ عرٛأّي   ٕٞچٙيٗ زض ايٗ ُٔ. ؾبظي ضقس قٟطي اؾز زض ٔسَ( سطويت عٛأُ ايؿشب ٚ دٛيب) سطويجي

ثرط   ٔؤططسطيٗ عٛأُ ٞبي فًبيي ٟٔٓ ٞب؛ ٘طخ اقشغبَ ٚ ؾيبؾزچٖٛ ٔطاوع نٙعشي ٚ سؼبضي؛ قجىٝ ضاٜ

 .  ا٘سضقس ٚ سٛؾعٝ قٟطي قٙبذشٝ قسٜ

ثط ضقس ػٕعيز ايشبِيرب زض ؾرُح    ٔؤططزض ُٔبِعٝ ذٛز ثٝ ثطضؾي عٛأُ ( 2011) 2وطيّي ٚ ٚ٘سضي

٘شبيغ ايٗ ُٔبِعٝ حبوي اظ آٖ اؾز وٝ قٟطٞبيي ثرب سٙرٛ    . دطزاذشٙس 1991-2008ي ٞب ؾبَقٟطي ثيٗ 

ضقس ؾرطيعشطي ضا زض زٚضٜ ٔرٛضز ُٔبِعرٝ    ، سط ٚ ؾٟٓ ثبالسط ؾبوٙبٖ ذبضػي ػٕعيز ػٛاٖ، نٙبيع ثبالسط

ايرٗ ُٔبِعرٝ   . ٔٙفري ثرط ضقرس ػٕعيرز قرٟطٞب زاقرشٝ اؾرز        سأطيطٕٞچٙيٗ ٘طخ ثيىبضي ثبالسط . ا٘سزاقشٝ

 . زاضز سأويسًبيي ٕٞچٙيٗ ثط ٘مف ٟٔٓ اططار ف

 ٖ  ثررٝ ثطضؾرري ضقررس قررٟطي اؾررشبٖ ٌٛا٘ررً زٚ٘ررً چرريٗ زض زٚضٜ        ( 2013) 3ِررٛ ٚ ٕٞىرربضا

سؼٕع نٙبيع ٚ عٛأرُ ٔىرب٘ي   ، قطايٍ ٔعيكشي، زض ايٗ ُٔبِعٝ ا٘ساظٜ اِٚيٝ قٟط. دطزاذشٙس 2010-2000

ايٗ ُٔبِعٝ ٘كبٖ ٘شبيغ . ا٘سايٗ اؾشبٖ قٙبذشٝ قسٜقٟطي ثط ضقس ػٕعيز  ٔؤططثٝ عٙٛاٖ ٟٕٔشطيٗ عٛأُ 

ورٝ اطرط    زض حربِي ، اؾرز  ٔؤططَٛض ٔعٙبزاض ٚ ؾبظٌبضي ثط ضقس قٟطي ٝ نٙبيع ديكطٚ ث ٔشغيطزٞس وٝ ٔي

 . ثط ضقس ػٕعيز اظ ؾبِي ثٝ ؾبَ زيٍط ٔشغيط اؾز، ٔشغيطٞبي قطايٍ ٔعيكشي ٚ ٔىبٖ

دطزاذشٙس ٚ ثرٝ   1300-1861ثطضؾي ضٚ٘س ضقس قٟطٞبي ايشبِيب زض ثبظٜ ظٔب٘ي  ثٝ( 2013) 4دطوٛوٛ

ٚ  ، آة ٚ ٞٛا) ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ زٚ زؾشٝ عٛأُ ػغطافيبيي ٚػرٛز  ) ٚ ٟ٘بزٞرب ...( زؾشطؾي ثرٝ زضيرب 

 .  ٘مف ٟٕٔي زض قىُ زازٖ ثٝ ضقس ٚ سٛؾعٝ قٟطي زض ثّٙسٔسر زاض٘س...( ٞب ٚزا٘كٍبٜ

قرٟطي  يز وٙٙسٜ ضقس ػٕع ُٔبِعٝ ذٛز ثٝ ثطضؾي عٛأُ سعييٗزض ( 2013) 5زِيىشبؼ ٚ ٕٞىبضاٖ

، اػشٕربعي ، زض ايٗ ُٔبِعٝ چٟبض زؾشٝ ٔشغيط الشهبزي. دطزاذشٙس 1980-2007زض وكٛض سطويٝ زض زٚضٜ 

                                                            
1. Poelmans and Van Rompaey 
2. Cirilli and Veneri 
3. Lu et al. 

4. Percoco 
5. Deliktas et al. 
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٘شبيغ حبوي اظ اطط ٔظجز ٚ ٔعٙبزاض ٔشغيطٞربي ٘رطخ   . فطٍٞٙي ٚ ػغطافيبيي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفشٝ اؾز

ثرط ضقرس ػٕعيرز    ٘رطخ ٟٔربػطر ٚ سؼٕرع ذرسٔبر      ،(ؾبحّي ٚ غيط ؾبحّي) ٔٛلعيز ٔىب٘ي، ثبضٚضي

 . ط ٔٙفي ثط ضقس ػٕعيز زاضزطيأس( ٔشٛؾُٝ ر٘ؿجز افطاز زاضاي سحهيال) حبَ آ٘ىٝ سحهيالر. اؾز

 ادبيات تحقيق. 3

سرطيٗ   ٟٔٓ. ٞبي ٔشعسزي ٚػٛز زاضز٘ظطيٝ، ثط ٌؿشطـ قٟطٞب ٔؤططٚ عٛأُ  قٟطيزض ثحض ضقس 

٘ظطيرٝ دبيرٝ   ، 2٘ظطيرٝ لُرت ضقرس   ، 1ٞبي ُٔطح زض ايرٗ ظٔيٙرٝ عجبضسٙرس اظ ٘ظطيرٝ ٔىربٖ ٔطورعي      سئٛضي

، ٌيطي قرٟطٞب ٞب ثب ثيبٖ زاليُ قىُايٗ ٘ظطيٝ. 5ٚ ٘ظطيٝ ٔىبٖ نٙعشي4٘ظطيٝ ا٘شكبض ٘ٛآٚضي، 3الشهبزي

 . زٞٙسثط ضقس قٟطي ضا سٛييح ٔي ٔؤططعٛأُ 

وٝ چٍٛ٘ٝ اٍِٛي ا٘شربة ٔىبٖ نٙبيع ٔرشّف ثرب ٞرٓ سطويرت     وٙسٔي ثيبٖسئٛضي ٔىبٖ ٔطوعي 

ٗ  ٔه) آٚض٘سٚػٛز ٔيٞبي قٟطي زض يه ُٔٙمٝ ضا ثٝٓ ٌطزيسٜ ٚ ؾيؿش ايرٗ سئرٛضي زض   (. 2013، 6وري

سئٛضي لُرت ضقرس ٘يرع    . اي اؾزوٙٙسٜ ٘مف ٔطوع ٚ ضاثُٝ ٔطوع ثب ديطأٖٛ زض ضقس ُٔٙمٝحميمز ثيبٖ

سرٛاٖ ثرٝ   وٙس وٝ اظ آٖ ػّٕٝ ٔري اي قٙبؾبيي ٔيثط ضقس ُٔٙمٝ ٔؤططعٛأُ ٔرشّفي ضا ثٝ عٙٛاٖ عٛأُ 

 )چب٘رً،   اقربضٜ ورطز   ٚ اطرطار لُجري قرسٖ ٚ ا٘شكربض     7ديٛ٘رسٞبي نرٙعشي  ، نٙبيع ديكطٚ، اططار سؼٕع

 (. 36-39: 1989، 8يًٛ٘ -ٞٛاٖ 

ٛ اظ ؾٛي زيٍط ٘ظطيٝ الشهبز دبيٝ وٝ يىي اظ لسيٕي ٝ   ضيسطيٗ سئر ثيربٖ   ،اي اؾرز ٞربي ضقرس ُٔٙمر

ٚ ضقرس ايرٗ ثررف ٔٛػرت ضقرس      اي اؾرز  وّيس انّي ضقس ُٔٙمٝ، ي ثرف دبيٝٞب فعبِيزوٙس وٝ  ٔي

ٔ  . قٛزٚ ِصا وُ الشهبز ٔي، ثرف غيطدبيٝ ٝ     ؤثٙبثطايٗ ايرٗ سئرٛضي  ٚيرػٜ  يرس إٞيرز نرٙبيع نربزضاسي ثر

ٕٞچٙريٗ ثطاؾربؼ   . (45: 1989يٛ٘رً،   -)چب٘رً، ٞرٛاٖ    اي اؾرز ي سِٛيسي زض ضقس ُٔٙمٝٞب فعبِيز

                                                            
1. Central Place Theory  
2. Growth Pole Theory 
3. Economic Base Theory 
4. Innovation Diffusion Theory 
5. Industrial Location Theory 
6. McCann 
7. Industrial linkage 

8. Chung, Hwan - Yong 
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ٝ  ٘ظطيٝ ا٘شكبض ٘ٛآٚضي ٔي ٝ سٛاٖ ضقرس ُٔٙمر ٝ  اي ضا ثر ٞربي اثشرسايي ورٝ    اظ ٘رٛآٚضي  اينرٛضر ٔؼٕٛعر

اي ٌٔٙٛ ثٝ ػطيبٖ ؾطيع ثٝ عجبضر زيٍط ضقس ؾطيع ُٔٙمٝ. زا٘ؿز، ديٛ٘سزٚلٛ  ٔيزض ٔٙبَك ثٝ ٔعٕٛال 

: 1988، 1)٘يؼىٕرخ  ٞبي ػسيس اؾزٞب ٚ زض ٟ٘بيز دصيطـ ؾطيع ايسٜا٘شكبض ؾطيع ٘ٛآٚضي، اَالعبر

ثرب  ، ي الشهربزي ٞرب  فعبِيزٙسٜ آضايف فًبيي زٞيبثي نٙعشي وٝ سٛييحسئٛضي ٔىبٖٚ زض ٟ٘بيز  (173

ثرٝ ثيربٖ   ، ٞرب اؾرز  ٞب ٚ ٞعيٙٝ ٚ سغييطار ػغطافيبيي ليٕز، ٞبٚ ؾشب٘سٜ ٞبسٛػٝ ثٝ سٛظيع ػغطافيبيي ٟ٘بزٜ

  (343: 1985، 2)ٞبضيٍٙشٖٛ دطزاظزاي ٔي٘مف ٟٔٓ عٛأُ ٔىب٘ي زض ضقس ُٔٙمٝ

ٚ  ) عٛأرُ الشهربزي  ، قرٟطي ٞبي ُٔطح زض ظٔيٙٝ ضقس َٛض ذالنٝ اغّت سئٛضيٝ ث  ، نرٙبيع ديكرط

ثط ضقس  ٔؤططضا ٟٕٔشطيٗ عٛأُ ( ٞبٔٛلعيز ٔطوع ٚ ٕٞؿبيٍي) ٚ ٔىب٘ي( ٚ نٙبيع دبيٝ، ؾبذشبض نٙعشي

 .  ا٘ساي زا٘ؿشٝقٟطي ٚ ُٔٙمٝ

ػطيربٖ ٟٔربػطر   ، ٞبي ضقس ػٕعيرز قرٟطي  وٙٙسٜاظ ؾٛي زيٍط چٙب٘چٝ اقبضٜ قس يىي اظ سجييٗ

ٖ  . ٞبي ثؿيبضي ٚػرٛز زاضز ثط آٖ ٘ظطيٝ ٔؤططٚ عٛأُ ٟٔبػطر  ظٔيٙٝزض . اؾز زٚ ٘ظطيرٝ  ، زض ايرٗ ٔيرب

ثرط دبيرٝ ٘ربثطاثطي يرب ٘بٕٞربٍٞٙي ٔيربٖ       كي ٘ظطيٝ ضا٘. اظ قٟطر ذبني ثطذٛضزاض٘س 4ٚ وككي 3ضا٘كي

ٞرب ؾرجت   ايرٗ ٘بٕٞربٍٞٙي  . اؾرز ٌطفشرٝ  لطاض ضقس ؾطيع ػٕعيز زض ثطاثط ضقس وٙس اضايي ظيط وكز 

ثركي اظ ٘يطٚي وبض ثسٖٚ ظٔيٗ ثٝ ؾٛي قٟطٞب ضا٘سٜ قٛ٘س ٚ ٔٛػت افرعايف ضقرس قرٟطي ٚ     ٛزق ٔي

شرٝ  ٌصاض ٔٛػٛز زض قرٟطٞب قرىُ ٌطف  سأطيطٞبي لٛي ٚ ٘ظطيٝ وككي ٘يع ثط دبيٝ ػبشثٝ. قٟط٘كيٙي قٛ٘س

وكرب٘س ٚ ثطاٍ٘يع٘رسٜ انرّي ٟٔربػطر     ٚػٛز ٘يطٚٞبي دطػبشثٝ ٟٔبػطاٖ ضا ثٝ ؾٛي ذرٛيف ٔري  . اؾز

 (. 8، 1383. ٔطسًي، چيبٖچيٙي) آٔس آٖ ٞٓ ضقس ػٕعيز قٟطٞب اؾزدياؾز ٚ 

 سٕربيع  ٚ سفبٚر «وكف ٚ ػصة عٛأُ» ٚ «ضا٘سٖ عٛأُ» ثيٗ ٟٔبػطر ؾٙشي ٞبي زض حميمز سئٛضي 

ْ . قرٛ٘س  ٔري  ٔجرس   اظ ٟٔربػطر  ثرطاي  افطاز سحطيه ٔٛػت اَٚ ّٚٞٝ زض، ضا٘سٖ عٛأُ. قٛ٘س ٔي لب ُ  ٔرطز

. وٙٙرس  ٔري  ثيىبضي ٟٔبػطر ػًٙ ٚ، غصا وٕجٛز، فمط ٔب٘ٙس ٘بٔؿبعسي عٛأُ ٚ قطايٍ اظ فطاض ثطاي ٔعٕٛال 

 ظ٘رسٌي  اؾرشب٘ساضزٞبي  سٛا٘ٙرس  ٔي، ٞؿشٙس ؾبوٗ ضقس حبَ زض يب يبفشٝ سٛؾعٝ وٕشط ٔٙبَك زض وٝ فميطي افطاز

                                                            
1. Nijkamp 

2. Harrington 

3. Push 

4. Pull 
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عًامل مؤثر بر رشذ 
 جمعيت

 عٛأُ ػغطافيبيي

 آة ٚ ٞٛا

 عٛأُ اػشٕبعي

 ثبضٚضي

 سحهيالر

 ؾٗ

 عٛأُ ظيطؾبذشي

 قجىٝ ضاٜ ٞب

 عٛأُ الشهبزي

 فمط

 ٘بثطاثطي

 ثيىبضي

 سرههي قسٖ

ٗ  وٓ زؾز يب وٙٙس ٟٔيب ذٛز ثطاي سط يبفشٝ سٛؾعٝ ٔٙبَك زض ضا ثبالسطي ٗ  زض سهرٛيطي  چٙري  ٚػرٛز  آٟ٘رب  شٞر

 . اؾز ُٔٙمٝ يه اظ قسٖ سطيٗ عٛأُ ضا٘سٜيىي اظ ٟٔٓ ٔحطٚٔيز ٚ فمط اظ ِصا فطاض. زاضز

، ثيكرشط  ثٟساقرشي  أىب٘ربر  ٔب٘ٙرس  وٙٙسٜ ػصة ٔؿبعس عٛأُ ٚ قطايٍ، وكف ٘يع ٚ ػصة عٛأُ

ٔعشمس اؾز وٝ  1ِي. اؼ. اٚضر. ثبقسٔي ٟٔبػطر ٔمهس زض ثٟشط ٔؿىٗ ٚ ثيكشط زضآٔس، ثٟشط آٔٛظـ

. آيٙرس  سطيٗ عٛأُ ػبشثٝ ثرٝ حؿربة ٔري   اظػّٕٝ ٟٔٓ، اقشغبَ ٚ زضآٔس، ٚػٛز أىب٘بر ثيكشط آٔٛظقي

ٚ  ٔجرس  ثطايٗ ثبٚض اؾز وٝ ٟٔبػطر سٟٙب ثب اذرشالف زضآٔرس ٚالعري ٔرٛضز ا٘شظربض ثريٗ        2ٔبيىُ سٛزاضٚ

 ٔرؤطط زض آٖ ، شٗ قرغُ ٘يرع  ثّىٝ زض ايٗ ثيٗ عبُٔ ٟٔٓ زيٍطي چٖٛ احشٕربَ يربف  ، قٛزٔمهس سجييٗ ٕ٘ي

ٚ  ويس زاضزأٞب س ضقس ٚاؾشٕطاض ٟٔبػطر، ٌيطي ٘يع ثط ٘مف عٛأُ الشهبزي زض قىُ 3ضاٚ٘كشبيٗ. اؾز

 . زا٘سٞب ٔي سطيٗ عبُٔ ثطاٍ٘يعٜ ٟٔبػطرآٖ ضا ٟٔٓ

ٔشغيطٞبي سحميك حبيط ثرٝ چٟربض زؾرشٝ    ، ثط ٔجٙبي ُٔبِعبر سؼطثي ديكيٗ ٚ ٔجب٘ي ٘ظطي اضا ٝ قسٜ

ٔرسَ ٔفٟرٛٔي    (1)زض قرىُ  . قٛ٘سٚ ظيطؾبذشي سمؿيٓ ٔي، ػغطافيبيي، فطٍٞٙي ٚ اػشٕبعي، الشهبزي

 .  حبنُ اظ عٛأُ فٛق ثيبٖ قسٜ اؾز

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 َبي ايزانثز رشذ جمعيت شُزستبن مؤثزمذل مفًُمي عًامل . 1شکل

                                                            
1. Evert. S. Lee 
2. Michael Todaro 
3. Ravenstein 
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سحميرك  ٞبي اؾشرطاع قسٜ اظ ازثيربر ٔٛيرٛ  ٚ ديكريٙٝ    ٔسَ عّٕيبسي سحميك ٘يع ثطاؾبؼ قبذم

َ . قىُ زازٜ قسٜ اؾز ٚ  ٞبوٙٙرسٜ عٛأرُ ٔرؤطط ثرط ضقرس ػٕعيرز قرٟط        ٔٙربثع دكرشيجب٘ي  ، (1)زض ػرسٚ

 .  ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٞطيه اظ آٟ٘ب اضا ٝ قسٜ اؾز قبذم

  َبثز رشذ جمعيت شُز مؤثزكىىذٌ عًامل مىبثع پشتيجبوي. 1 جذيل

 کىىدٌمىابع پطتیباوي ضاخص زیرمعیار عًامل اصلي

 اقتصبدي

 ( 2007) ًَ ي لً درصذ افزاد سيز خط فقز فقز

 - ضزيت جيىي وبثزاثزي

 وزخ ثيکبري ثيکبري
 پًلمىش ي ين ريمپئي (؛2007) ًَ ي لً

 ( 2011) كزيلي ي يوذري (؛2010)

 صىعت ي شذنتخصصشبخص  ي شذنتخصص
دليکتبس ي  (؛2007) لي ي َمکبران

 ( 2013) َمکبران

فزَىگي ي 

 اجتمبعي

 ( 2013) دليکتبس ي َمکبران ثبريري عمًميوزخ  ثبريري

 تحصيالت

 سُم افزاد داراي تحصيالت عبلي. 1

سُم شبغالن داراي تحصيالت . 2

 عبلي

گالسز ي  (؛2002) سيمًن ي وبرديىلي

 اوذرسًن ي گي (؛2003) شپيزي

 دليکتبس ي َمکبران (؛2004)

(2013 ) 

 ( 2011) كزيلي ي يوذري ميبوگيه سىي سه

 مجمًع ثشرگزاٌ ي راٌ اصلي سزاوٍ َبشجکٍ راٌ سيزسبختي
پًلمىش ي ين  (؛2003) گالسز ي شپيزي

 (؛2010) ريمپئي

 ميبوگيه دمب آة ي ًَا جغزافيبيي
 پزكًكً (؛2003) گالسز ي شپيزي

(2013 ) 

 سحميك ٘شبيغ: ٔأذص

 اقتصادسىجي فضايي. 4

ـ   ٞربي ايؼربز  يىي اظ سحٛالر ٚ ديكرطفز  ٞربي وٕري ٚ ٔمرساضي زض عّرْٛ      قرسٜ زض ثىربضٌيطي ضٚ

ايررٗ ظٔيٙررٝ اظ . اؾررز ؾررٙؼي فًرربيي سىبٔررُ قرربذٝ الشهبزؾررٙؼي ثررٝ الشهرربز، ضفشرربضي ثررٝ ٚيررػٜ الشهرربز

سفربٚر  . اي ٌؿشطـ لبثُ سرٛػٟي ديرسا وٙرس    ؾٙؼي زض يه زٞٝ اذيط سٛا٘ؿشٝ اؾز زض عّْٛ ُٔٙمٝ الشهبز

ىٙيره الشهبزؾرٙؼي زض اؾرشفبزٜ اظ    الشهبزؾٙؼي فًبيي ثب الشهبزؾٙؼي ٔطؾرْٛ زض سٛا٘ربيي ٚ وربضثطز س   

ا٘س زٚ  اي زاضاي ػعء ٔىب٘ي ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ زازٜ ظٔب٘ي. اي اؾز وٝ زاضاي ػعء ٔىب٘ي ٞؿشٙس ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ زازٜ
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ٚاثؿرشٍي فًربيي ثرسيٗ    . 2٘بٕٞؿرب٘ي فًربيي  ( 2ٔيبٖ ٔكبٞسار؛  1ٚاثؿشٍي فًبيي( 1: زٞسٔؿئّٝ ضخ ٔي

ٖ   ٜقس  اي ٔكبٞسٜٞبي ٕ٘ٛ٘ٝٔعٙي اؾز وٝ زازٜ ٞربي  زض يه ٘مُٝ اظ فًب ثٝ ٔمبزيط ٔكبٞسٜ قرسٜ زض ٔىرب

انُالح ٘بٕٞؿب٘ي فًبيي ٘يع اقبضٜ ثرٝ ا٘حرطاف زض ضٚاثرٍ ثريٗ ٔكربٞسار زض ؾرُح       . زيٍط ٚاثؿشٝ ٞؿشٙس

( سغييط ٔىربٖ ػغطافيربيي  ) ثٝ عجبضر زيٍط ٍٞٙبْ حطوز زض ثيٗ ٔكبٞسار. ٞبي ػغطافيبيي فًب زاضز ٔىبٖ

 (.  1380، عؿٍطي ٚ اوجطي) اي زاضاي ٔيبٍ٘يٗ ٚ ٚاضيب٘ؽ طبثشي ٘رٛاٞس ثٛز ٕ٘ٛ٘ٝٞبي  سٛظيع زازٜ

يىري  . ٞربي الشهبزؾرٙؼي فًربيي زٚ ٔٙجرع اَالعربسي زض اذشيربض اؾرز        ثطاي سعييٗ ٔىبٖ زض ٔسَ

قرٛز ٚ ثرط ايرٗ     ٔٛلعيز زض نفحٝ ٔرشهبر اؾز وٝ اظ َطيك ََٛ ٚ عطو ػغطافيبيي ٘كبٖ زازٜ ٔري 

ٌطفشٝ زض ٞط ٘مُٝ ضا ٘ؿرجز ثرٝ ٘مربٌ يرب      ٞط ٘مُٝ زض فًب يب فبنّٝ ٞط ٔكبٞسٜ لطاضسٛاٖ فبنّٝ  اؾبؼ ٔي

اؾز ورٝ  ٔؼبٚضر ٚ ٕٞؿبيٍي ، زٚٔيٗ ٔٙجع اَالعبر ٔىب٘ي. ٔكبٞسار طبثز يب ٔطوعي ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛز

٘ؿجز ثٝ ٚاحسٞبي زيٍرطي اظ آٖ  ، اي ٔكبٞسٜ وٙٙسٜ ٔٛلعيز ٘ؿجي زض فًبي يه ٚاحس ُٔٙمٝ ٔٙعىؽ

 . سثبق لجيُ ٔي

ٚ ٘ررٝ ثررط اؾرربؼ ) زض ُٔبِعررٝ حبيررط اظ يرره ٔرربسطيؽ ٚظ٘رري ثطاؾرربؼ َررَٛ ٚ عررطو ػغطافيرربيي

ٞربي فًربيي ؾربذشٝ قرسٜ ثطاؾربؼ      عّز ايٗ أط ايٗ اؾز وٝ زض ٔربسطيؽ . قٛزاؾشفبزٜ ٔي( ٔؼبٚضر

ٔؼربٚض ٔحؿرٛة   ، ؼ ٔكرشطن ثبقرٙس  ٟرب زض نرٛضسي ورٝ زاضاي ٔرطظ ٚ يرب ض      زٚ ٔكبٞسٜ سٙ، ٔؼبٚضر

ضر زيٍط ايٗ ضٚـ ثيٗ قٟطٞبي زٜ ويّٛٔشط زٚضسط ثرب قرٟطٞبي نرس ويّرٛٔشط زٚضسرط      ثٝ عجب. قٛ٘س ٔي

ػبي ايٙىٝ سٟٙب ثٝ ٔؼبٚضر ٚ زاقشٗ ٔطظ ٔكرشطن سٛػرٝ   حبَ آ٘ىٝ ثٟشط اؾز ثٝ. قٛزسفبٚسي لب ُ ٕ٘ي

ِرصا زض ايرٗ ُٔبِعرٝ     .(2013، 3ٚ ٌٚرب  اِٟٛضؾرز ) فبنّٝ ثيٗ ٔكبٞسار ٘يع ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌيرطز ، قٛز

 . قٛزسكىيُ ٔبسطيؽ ٚظ٘ي اظ ضٚـ ٔعىٛؼ فبنّٝ اؾشفبزٜ ٔيثطاي 

ٞبي ثؿيبضي زض ازثيبر الشهبزؾٙؼي فًبيي ُٔطح قسٜ اؾز وٝ زض ازأٝ ثٝ نٛضر اػٕبِي ٔسَ

وٝ زض ثطٌيط٘سٜ سٕبْ ا٘ٛا  اططار ٔشمبثُ فًربيي اؾرز    ٔسَ فًبيي وبُٔيه . دطزاظيٓثٝ ثيبٖ آٟ٘ب ٔي

 :  قٛزثٝ نٛضر شيُ ٘كبٖ زازٜ ٔي

                                                            
1. Spatial Dependence 

2. Spatial Heterogeneity
 

3. Elhorst and Vega 
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                     (1)  
         

اظ ٔشغيرط       ثرطزاض  Y زض ضاثُٝ فرٛق . قٛز٘بٔيسٜ ٔي( GNS) 1ٔسَ فًبيي عٕٛٔي، ٔسَ فٛق

ٔربسطيؽ ٚظ٘ري    W. ٔشغيرط سٛيريحي اؾرز     اؾز ورٝ قربُٔ       زٞٙسٜ ٔبسطيؽ  كبٖ٘ Xٚاثؿشٝ ٚ

اططار ٔشمبثُ ثيٗ     ٕٞچٙيٗ. اظ يطايت طبثز ِٚي ٘بٔعيٗ اؾز    ثطزاض طبثز    اؾز ٚ 2فًبيي

اططار ٔشمبثُ ثيٗ اػرعا اذرالَ ضا ٘كربٖ       اططار ٔشمبثُ ٔبثيٗ ٔشغيطٞبي ٔؿشمُ ٚ    ، ٔشغيط ٚاثؿشٝ

ٖ    3يطيت ذٛزٕٞجؿرشٍي فًربيي    يطيت ذٛزضٌطؾيٖٛ فًبيي ٚ   . زٞسٔي زٞٙرسٜ   اؾرز ورٝ ٘كرب

ثب ٔيبٍ٘يٗ نرفط   iid 4٘يع ػع اذالَ   . بي فًبيي اظ وب٘بَ ػّٕٝ اذالَ اؾزاططار ؾطضيع زض ٔسَ ذُ

 (. 2014،  اِٟٛضؾز) اؾز   ٚ ٚاضيب٘ؽ 

 ٔسَ فًبيي عٕرٛٔي . زٞسٔسَ الشهبزؾٙؼي فًبيي ذُي ضا ٘كبٖ ٔي 7اي اظ ٔؼٕٛعٝ( 2) قىُ

(GNS ) َزض ؾٕز چخ ٚ ٔسOLS    زض ؾٕز ضاؾرز قرىُ لرطاض زاضز .  َ فًربيي ضا  ٞربي  سٕربٔي ٔرس

ُ   . اؾرشرطاع ورطز   GNSٞبي ٔكرهي اظ ٔسَ سٛاٖ ثب اعٕبَ ليس ٔي ٘كربٖ زازٜ  ( 2) ايرٗ ليرسٞب زض قرى

َ   الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ عّي. اؾزقسٜ زض ُٔبِعربر  ، ٞربي الشهبزؾرٙؼي فًربيي   ضغرٓ ٌؿرشطزٌي ٔرس

ٔرٛضز  ( SDM) ٚ زٚضثريٗ فًربيي  ( SEM) ذُربي فًربيي   ،(SAR) ٞبي ٚلفٝ فًبييسؼطثي سٟٙب ٔسَ

ٞبي فًبيي زِيُ ايٗ أط ٘يع ٚػٛز ٔكىالسي زض سرٕيٗ الشهبزؾٙؼي ؾبيط ٔسَ. ٌيط٘ساؾشفبزٜ لطاض ٔي

ذُب ٚ زٚضثيٗ ، ٚلفٝ ٞبي ٔٛضز ثطضؾي زض ُٔبِعٝ حبيط ٘يع ٔسَِصا ٔسَ. (10: 2014، اِٟٛضؾز) اؾز

 . فًبيي اؾز

                                                            
1. General Nesting Spatial model 

2. Spatial Weights Matrix 

3. Spatial Autocorrelation Coefficient 
4. Identically Independently Distributed 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            11 / 26

http://qjerp.ir/article-1-1701-fa.html


 

𝜹  𝟎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختلف ياثستگي فضبييَبي راثطٍ ثيه مذل. 2کل ش

 (2014،  الًُرست): مأخذ

𝜽

 𝟎

𝝀
 
𝟎

 

𝜹

 𝟎

𝜽

 𝟎

𝜽
 
𝟎

 

𝝀

 𝟎𝜹

 𝟎

𝜹

 𝟎

𝜹  𝟎 
𝑌  𝛿𝑊𝑌  𝛼𝜄𝑁  𝑋𝛽  𝑊𝑋𝜃

 𝑢 

𝑢  𝜆𝑊𝑢  휀

 (GNS) ل فضايي عموميمد

𝑌  𝛿𝑊𝑌  𝛼𝜄𝑁  𝑋𝛽
 𝑢 

𝑢  𝜆𝑊𝑢  휀

 SAC مدل

𝑌  𝛿𝑊𝑌  𝛼𝜄𝑁  𝑋𝛽  𝑊𝑋𝜃

 휀 

 SDMمدل 

𝑌  𝛼𝜄𝑁  𝑋𝛽  𝑊𝑋𝜃  𝑢 

𝑢  𝜆𝑊𝑢  휀 

  SDEMل مد

𝑌  𝛼𝜄𝑁  𝑋𝛽  𝑢 

𝑢  𝜆𝑊𝑢  휀 

 SEM مدل

𝑌  𝛼𝜄𝑁  𝑋𝛽  𝑊𝑋𝜃
 휀 

 SLXمدل 

𝑌  𝛿𝑊𝑌  𝛼𝜄𝑁  𝑋𝛽  휀 

 SAR مدل

𝑌  𝛼𝜄𝑁  𝑋𝛽  휀 

 OLSمدل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            12 / 26

http://qjerp.ir/article-1-1701-fa.html


 19          َای ایران: رَیافت اقتصادسىجي فضایيبر رضد جمعیت ضُرستان عًامل مؤثربررسي 

 

 َاي آماري ي بيان مذلدادٌ. 5

 َاريش گردآيري دادٌ. 5-1

 1385-1394ٚ زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾي  ٞبي وكٛضػبٔعٝ آٔبضي قبُٔ سٕبٔي قٟطؾشبٖ، زض ايٗ ُٔبِعٝ

ٞربي ٔطثرٌٛ ثرٝ ٔشغيطٞربي     زازٜ. ثبقرٙس ط ٔمُعري ٔري  ٞبي ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ُٔبِعرٝ حبير  زازٜ. ثبقسٔي

ٕٞچٙريٗ  . اؾشرطاع قسٜ اؾز 1385ؾبَ ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ عٕٛٔي اظ ٘شبيغ ؾطقٕبضي سٛييحي سحميك 

اؾرشفبزٜ قرسٜ    1394ٚ  1385ي ٞرب  ؾبَٞب اظ زازٜ( ٞبضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖ) ثطاي ٔحبؾجٝ ٔشغيط ٚاثؿشٝ

ٞبي ؾبَ ٚ زازٜ، 1385ؾبَ ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ عٕٛٔي اظ ٘شبيغ ؾطقٕبضي  1385ي ؾبَ ٞبٜ وٝ زاز، اؾز

، وٝ سٛؾٍ دػٚٞكىسٜ ٔطوع آٔبض ايطاٖ ٔٙشكرط قرسٜ اؾرز   ، 1394اظ ٘شبيغ ثطآٚضز ػٕعيز ؾبَ  1394

 .  اؾشرطاع ٌطزيسٜ اؾز

قرسٜ ٚ ثرٝ    ٞبي وكٛض زض اٚاؾٍ ثبظٜ ظٔب٘ي ٔٛضز ُٔبِعٝ سفىيره الظْ ثٝ شوط اؾز ثطذي قٟطؾشبٖ

 1385قٟطؾرشبٖ زض ؾربَ    336ٞبي وكٛض اظ قبٞس افعايف سعساز قٟطؾشبٖ ا٘س ٟٚطؾشبٖ سجسيُ قسٜچٙس ق

ٝ  . ايٓثٛزٜ 1394قٟطؾشبٖ زض ؾبَ  429ثٝ  ٖ    ، ثٝ ٔٙظٛض ٚػٛز أىربٖ ٔمبيؿر ٞربي  آٔربض ٔطثرٌٛ ثرٝ قٟطؾرشب

ظط ٌطفشرٝ  ثٝ عٙٛاٖ ٔالن ٔمبيؿٝ زض ٘ 1385قٟطؾشبٖ ؾبَ  336سؼٕيع قسٜ اؾز ٚ  ٔؼسزا ، سفىيه قسٜ

 "ٞربي وٛچره  ٘مكٝ فمط ايطاٖ؛ ثط اؾبؼ ٘بحيٝ"آٔبضٞبي ٔطثٌٛ ثٝ فمط ٚ ٘بثطاثطي ٘يع اظ َطح . قسٜ اؾز

قبيبٖ شوط اؾز سٕربٔي آٔبضٞربي ٔرٛضز اؾرشفبزٜ زض ايرٗ ُٔبِعرٝ ٔطثرٌٛ ثرٝ ٔٙربَك          . اؾشرطاع قسٜ اؾز

 .  ٞب ِحبِ ٘كسٜ اؾزٞبي وكٛض اؾز ٚ ٔٙبَك ضٚؾشبيي زض ثطضؾيقٟطي قٟطؾشبٖ

 بيان مذل. 5-2

ٞبي وكٛض ثط ٔجٙربي ُٔبِعربر سؼطثري    ٌصاض ثط ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖسأطيطاٍِٛي سؼطثي عٛأُ 

 . ٌطززديكيٗ ٚ ٔجب٘ي ٘ظطي ثٝ نٛضر ظيط اضا ٝ ٔي

                  ⁄                                                   (2 )
    

     ٜ ضقرس ػٕعيرز   ، ٞربي زض زؾرشطؼ  ثب سٛػٝ ثٝ ٔجب٘ي ٘ظطي ٚ ُٔبِعربر اضا رٝ قرسٜ ٚ ٕٞچٙريٗ زاز

ايرٓ  زض ٘ظط ٌطفشٝٚ ظيطؾبذشي ، ػغطافيبيي، فطٍٞٙي ٚ اػشٕبعي، الشهبزيقٟطؾشبٖ ضا سبثعي اظ عٛأُ 

سحميك ٘يع زض ػسَٚ ٞبي سٛنيفي ٔطثٌٛ ثٝ ٔشغيطٞبي آٔبضٜ. دطزاظيٓوٝ زض ازأٝ ثٝ ثيبٖ ايٗ عٛأُ ٔي
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ٖ     ٕٞچٙيٗ ذٛقٝ. ٌعاضـ قسٜ اؾز (2)قٕبضٜ  ٞربي وكرٛض زض   ثٙرسي فًربيي ضقرس ػٕعيرز قٟطؾرشب

 .  اؾز٘كبٖ زازٜ قسٜ (3)قىُ 

 

َبي ايزانثىذي فضبيي رشذ جمعيت شُزستبنخًشٍ. 3شکل  

ٞبي وكٛض ثط ٔجٙبي ضقس ػٕعيز قٟطي ثٝ چٟبض زؾرشٝ سمؿريٓ قرسٜ ٚ ثرط     زض ايٗ قىُ قٟطؾشبٖ

 .  ا٘سثٙسي قسٜاؾبؼ ٔيعاٖ ضقس ثٝ سطسيت اظ ضً٘ ضٚقٗ سب سيطٜ َجمٝ

ٖ ( : ⁄                 ) ٘رطخ ضقررس ػٕعيررز  اظ ٍِرربضيشٓ َجيعرري ٘ؿررجز ، ٘ررطخ ضقررس ػٕعيرز قٟطؾررشب

اْ زض ؾربَ  iٔعطف ػٕعيز قٟطؾشبٖ      . ٌطززآذط ٚ اَٚ ٔحبؾجٝ ٔي َػٕعيز قٟطؾشبٖ زض ؾب

 . اْ زض ؾبَ اَٚ اؾزiثيبٍ٘ط ػٕعيز قٟطؾشبٖ       آذط ٚ 

ثٝ عٙٛاٖ قبذم فمرط آٖ قٟطؾرشبٖ زض   ، زضنس ػٕعيز ظيط ذٍ فمط ٞط قٟطؾشبٖ( : PL) قبذم فمط

 .  ٘ظط ٌطفشٝ قسٜ اؾز
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ٞبي ٘ربثطاثطي  اؾشفبزٜ اظ قبذم، سطيٗ ضٚـ زض ثيبٖ ٘بثطاثطي زضآٔسيضايغ(: GINI) قبذم ٘بثطاثطي

ٌيطي سٛظيع زضآٔس  سطيٗ ضٚـ ا٘ساظٜ قبذم يطيت ػيٙي ثٝ عٙٛاٖ ٔشساَٚ زض ايٗ ُٔبِعٝ اظ. اؾز

 .  اؾشفبزٜ قسٜ اؾز

زض ايرٗ  . ٘رطخ ثيىربضي اؾرز   ، سطيٗ ٔشغيطٞبي الشهبزي ٔرٛضز ثطضؾري  يىي اظ ٟٔٓ(: UR) ٘طخ ثيىبضي

 .  ُٔبِعٝ اظ ٘طخ ثيىبضي ؾبال٘ٝ قٟطؾشبٖ زض ثطآٚضز ٔسَ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز

 . ايٗ قبذم ثب اؾشفبزٜ اظ فطَٔٛ شيُ لبثُ ٔحبؾجٝ اؾز(: SPECI) 1ي قسٖقبذم سرهه

       (
      ⁄

      ⁄
) (3)   

2ثركي اقشغبَ    زض ضاثُٝ فٛق 
َ     ، iاقرشغبَ ورُ قٟطؾرشبٖ        ، iقٟطؾشبٖ   ثركري   اقرشغب

نٙعز ٔحبؾرجٝ ٚ زض   زض ُٔبِعٝ حبيط ايٗ قبذم ثطاي ثرف. اقشغبَ وُ وكٛض اؾز    وكٛض ٚ 

ٔيعاٖ سرههي ثرٛزٖ ٞرط قٟطؾرشبٖ ضا ٘ؿرجز ثرٝ ورُ       ، ي قسٖقبذم سرهه. ٔسَ ٚاضز قسٜ اؾز

 (. 2003ٌالؾط ٚ ٕٞىبضاٖ، ) زٞسوكٛض ٘كبٖ ٔي

ؾرطا٘ٝ ٞرط قٟطؾرشبٖ ثرٝ عٙرٛاٖ      ( عرطيى ٚ ٔعٕرِٛي  ) ََٛ ثعضٌرطاٜ ٚ ضاٜ انرّي  (: Road) ٞبقجىٝ ضاٜ

 .  زض ٔسَ ِحبِ قسٜ اؾز ٚ٘مُ حُٕٕ٘بيٙسٜ ظيطؾبذز 

اظ ورُ  ( زا٘كرٍبٞي ) ايٗ ٔشغيط ثٝ نٛضر ؾٟٓ افرطاز زاضاي سحهريالر عربِي   (: Edu) سحهيالر عبِي

 .  افطاز ٞط قٟطؾشبٖ سعطيف قسٜ اؾز

اظ وُ قبغّيٗ ٞط ( زا٘كٍبٞي) ؾٟٓ قبغّيٗ زاضاي سحهيالر عبِي(: EduE) سحهيالر عبِي قبغالٖ

 .  وبض سحهيُ وطزٜ زض ٔسَ ٚاضز قسٜ اؾزقٟطؾشبٖ ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ ٘يطٚي 

ايٗ قبذم اظ سمؿيٓ سعسازوُ ٘ٛظازاٖ ظ٘سٜ ٔشِٛس قسٜ زض يه ؾبَ ثرٝ  (: GFR) ٘طخ ثبضٚضي عٕٛٔي

 . ثٝ زؾز آٔسٜ اؾز( ؾبَ 15-49) ٔشٛؾٍ ػٕعيز ظ٘بٖ ٚالع زض ؾٙيٗ ثبضٚضي

ٝ ٔيبٍ٘يٗ ؾرٙي اؾرز ٚ اظ   يىي اظ ٔشغيطٞبي اػشٕبعي ٔٛضز ثطضؾي زض ايٗ ُٔبِع(: Age) ٔيبٍ٘يٗ ؾٙي

 . آٔسٜ اؾز زؾز ثٌٝيطي ؾٗ افطاز ٞط قٟطؾشبٖ َطيك ٔيبٍ٘يٗ

                                                            
1. Specialization Index 

2. Sectoral Employment 
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آة ٚ ٞٛاي قٟطؾشبٖ زض ٘ظط ٌطفشٝ  ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ، ٔبٜ ؾبَ 12ٔيبٍ٘يٗ زٔبي (: Temp) ٔيبٍ٘يٗ زٔب

 . قسٜ اؾز

   َ ٔشغيطٞرب ثرٝ   سٕربٔي  ، الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ثٝ ٔٙظٛض وبٞف ٚاضيب٘ؽ ٘بٕٞؿرب٘ي احشٕربِي زض ٔرس

 .  ا٘سنٛضر ٍِبضيشٕي زض ٔسَ ٚاضز قسٜ

 َبي تًصيفي متغيزَبآمبرٌ. 2جذيل

 متغیر ( N) تعداد میاوگیه اوحراف معیار حداقل حداکثر

 وزخ رشذ جمعيت 336 333/19 367/19 -26/26 2/142

1/64 3/7 845/10 78/27 336 PL 

471/0 323/0 2711/0 4025/0 336 GINI 

033/44 2073/0 069/8 707/13 336 UR 

9383/1 1834/0 2764/0 9739/0 336 SPECI 

308/52 0 554/3 985/1 336 Road 

41/34 811/2 877/4 123/13 336 Edu 

273/41 607/4 955/5 984/20 336 EduE 

86/1560 04/17 05/113 7/70 336 GFR 

464/32 814/20 144/2 258/27 336 Age 

658/30 142/10 988/4 171/19 336 Temp 

 كسحمي ٘شبيغ: ٔأذص

 تخميه مذل ي تفسير وتايج. 6

ٞبي ٔرشّفي ثطاي آظٖٔٛ ٚػٛز اططار فًبيي ُٔرطح قرسٜ    قيٜٛ، زض ازثيبر الشهبزؾٙؼي فًبيي

آٔربضٜ آظٔرٖٛ ٔرٛضاٖ سرٛاٖ ثرباليي زض      . اقبضٜ وطز 1ٔٛضاٖسٛاٖ ثٝ آظٖٔٛ  اؾز وٝ اظ ٟٕٔشطيٗ آٟ٘ب ٔي

أب زض ٔٛضز ٘رٛ  اطرطار فًربيي ٚ    ، ٚ زض ٘شيؼٝ ذُبي سهطيح ٔسَ زاضز سكريم ٚػٛز اططار فًبيي

ٜ ِرصا  . وٙرس وٕه ظيبزي ثٝ ٔب ٕ٘ري ، ايٙىٝ چٝ سهطيح ٔسِي ثبيس ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌيطز ٞربي   اظ آٔربض

                                                            
1. Moran’s I 
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ٖ ٘شبيغ ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ . قٛزاؾشفبزٜ ٔي( LM) آظٖٔٛ يطيت الٌطا٘ػ ٌرعاضـ   (3)زض ػرسَٚ   ٞرب  آظٔرٛ

 ِرصا  .قرٛز  ي ثط عسْ ٚػٛز اططار فًربيي ضز ٔري  ٘شبيغ فطييٝ نفط آظٖٔٛ ٔٛضاٖ ٔجُٙٔبثك . قسٜ اؾز

   ٖ ييرس  أي وكرٛض زض ؾرُح ٔعٙربزاضي ثرباليي س    ٞرب ٚػٛز اططار فًبيي زض ٔسَ ضقرس ػٕعيرز قٟطؾرشب

اظ ثريٗ زٚ ٔرسَ ٚلفرٝ ٚ ذُربي     ( LM) ٞبي آظٖٔٛ يرطيت الٌطا٘رػ  ٕٞچٙيٗ ثب سٛػٝ ثٝ آٔبضٜ. قٛز ٔي

 . قٛزٔٙبؾجشطيٗ ٔسَ ا٘شربة ٔيبيي ثٝ عٙٛاٖ ٔسَ ذُبي فً، فًبيي

ٖ اظ  SAR ،SEM  ٚSDMزض ازأٝ ثطاي ا٘شربة ٔسَ ثٟيٙٝ اظ ثيٗ ؾٝ ٔسَ  ي سكريهري  ٞرب  آظٔرٛ

 فطيريٝ نرفط ايرٗ زٚ آظٔرٖٛ ثرٝ نرٛضر       . قرٛز اؾشفبزٜ ٔي( Wald) ٚ ٚاِس( LR) ٕ٘بيي ٘ؿجز زضؾز

ضا ثرٝ   SDMسٛاٖ ٔرسَ  زالِز ثط آٖ زاضز وٝ ٔي    فطييٝ . اؾز       ( 2ٚ     ( 1

َ   SDM٘يع زالِز ثط آٖ زاضز وٝ ٔسَ        فطييٝ . سمّيُ زاز SARٔسَ   لبثُ سجسيُ ثرٝ ٔرس

SEM ذُب ٚ زٚضثيٗ فًربيي  ، ي سكريهي ثيٗ ؾٝ ٔسَ ٚلفٝٞب آظٖٔٛ٘شبيغ (. 2014،  اِٟٛضؾز) اؾز

 .  ٌعاضـ قسٜ اؾز 4 زض ػسَٚ

 تشخيصي ثزاي اثزات فضبيي يَب آسمًن. 3جذيل 

 ارزش احتمال آمارٌ آزمًن آزمًن

Moran’s I (error) 3353/4 0000/0 

Lagrange Multiplier (lag) 839/6 0089/0 

Robust LM (lag) 05/0 8223/0 

Lagrange Multiplier (error) 827/10 001/0 

Robust LM (error) 039/4 044/0 

  سحميك ٘شبيغ: ٔأذص 

 خطب ي ديرثيه فضبيي، ي تشخيصي ثيه سٍ مذل يقفٍَب آسمًن. 4جذيل 

 ارزش احتمال آمارٌ آزمًن فرضیٍ صفر آزمًن

Wald test for spatial lag =0θ 3357/10 4116/0 

LR test for spatial lag =0θ 1932/10 4237/0 

Wald test for spatial error =0δβ +θ 43/9 492/0 

LR test for spatial error =0δβ +θ 1602/10 4266/0 

  سحميك ٘شبيغ: ٔأذص     
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زضنس ٔسَ زٚضثريٗ فًربيي زض ٔمبثرُ ٞرط زٚ ٔرسَ ٚلفرٝ ٚ        5زض ؾُح ٔعٙبزاضي ، ثط اؾبؼ ٘شبيغ

ٔ     آظٖٔٛثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ٘شبيغ . قٛزذُبي فًبيي ضز ٔي يرس ثطسرطي ٔرسَ    ؤٞربي يرطيت الٌطا٘رػ ٘يرع 

ِصا ٔسَ فًبيي ٔٛضز اؾرشفبزٜ زض ثرطآٚضز ٔرسَ ضقرس     ، اؾز ذُبي فًبيي زض ٔمبثُ ٔسَ ٚلفٝ فًبيي

 . 1ٔسَ ذُبي فًبيي ذٛاٞس ثٛز، ٞبي وكٛضػٕعيز قٟطؾشبٖ

 َ . ٞربي ٔرشّرف فًربيي سفبؾريط ٔشفربٚسي زاضز     الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ٔفْٟٛ اططار فًبيي زض ٔرس

ثرٝ  ، ٔسَ اؾز ٚػٛز اططار فًبيي زض ٔسَ ذُبي فًبيي ٔجيٗ ٚػٛز ٚاثؿشٍي فًبيي زض اػعا اذالَ

ثرٝ عجربضر زيٍرط    . وٙسٞبي زيٍط ٘يع ؾطايز ٔيايٗ ٔعٙي وٝ قٛن ٚاضز ثط يه ٔىبٖ ثٝ سٕبٔي ٔىبٖ

ٔرسَ  زض ٚالرع  . (533: 2005، 3)ٍِبِٛ ٚ ٕٞىبضاٖ اؾز 2اططار فًبيي زض ٔسَ ذُبي فًبيي ؾطاؾطي

َ  اظ قرسٜ  حصف ٔشغيطٞبي آٖ زض اؾز وٝ ذُبي فًبيي ٔجيٗ ٔٛلعيشي فًربيي   ٕٞجؿرشٍي  ذرٛز ، ٔرس

. (8: 2014،  اِٟٛضؾرز ) وٙٙرس ديطٚي ٔي فًبيي اٍِٛي اظ يه، 4٘كسٜ ٔكبٞسٜ ٞبيقٛن يب ٚ، زاض٘س

 زاضز زض ٔسَ ٚػٛز فًبيي ٚاثؿشٍي وٝ فًبيي ثٝ ايٗ ٔعٙي اؾز ذُبي ٔسَ دصيطـ ثٝ عجبضر زيٍط

 . لبثُ قٙبؾبيي ٘يؿز ٚاثؿشٍي چٙيٗ عُّ أب

ٔرسَ ذُربي فًربيي زض     ٕ٘ربيي  ضاؾرز ٚ سرٕريٗ حرساوظط   ، والؾريه ٘شبيغ سرٕيٗ ٔسَ ضٌطؾيٖٛ 

 قررٛز زض ٔررسَ ضٌطؾرريٖٛ والؾرريه ٘شرربيغ ٞررط زٚ آظٔررٖٛ چٙب٘چررٝ ٔالحظررٝ ٔرري. آٔررسٜ اؾررز 5ػررسَٚ 

. ثيبٍ٘ط ٚػٛز ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ زض اػعا اذالَ ٔسَ اؾرز ( KB) 6ٚ وٛ٘ىط ثبؾز( BP) 5دبٌبٖ -ثطاـ

زٞس وٝ ٔسَ ذُبي فًبيي ٘يع ٘كبٖ ٔي ٕ٘بيي ضاؾزٗ حساوظط زض سرٕي( BP) دبٌبٖ -٘شيؼٝ آظٖٔٛ ثطاـ

 .  ٔكىُ ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ ٕٞچٙبٖ ٚػٛز اؾز، ٕ٘بيي ضاؾززض ثطآٚضز ٔسَ فًبيي ثب ضٚـ حساوظط 

اؾرشفبزٜ   (1980، 7)ٚايز ثطاي ضفع ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيب٘ؽ اظ سهحيح ٚايز OLSزض ضٚـ ضٌطؾيٖٛ 

ثرطاي ضفرع ٔكرىُ ٘بٕٞؿرب٘ي ٚاضيرب٘ؽ ٚ      . لبثُ اؾشفبزٜ ٘يؿزٞبي فًبيي ضٚـ ٚايز زض ٔسَ. قسٔي

                                                            
 ٔطاػعٝ قٛز. Elhorst (2014)ثٟيٙٝ ثٝ ٔسَ  ٞب ٚ ٘حٜٛ ا٘شربةثطاي ُٔبِعٝ ثيكشط زض ٔٛضز ايٗ آظٖٔٛ 1

2. Global 

3. Le Gallo et al. 

4. Unobserved Shocks 

5. Breusch-Pagan 

6. Koenker-Bassett 

7. White 
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HACثطآٚضزٌرط فًربيي   ( 2007) 1وّؼيبٖ ٚ دطٚچب، ذٛزٕٞجؿشٍي زض ٔسَ ٚلفٝ فًبيي

ضا ٔعطفري   2

ثطاي ضفع ٔكىُ ٘بٕٞؿب٘ي ٚاضيرب٘ؽ زض ٔرسَ ذُربي     2010ٕٞچٙيٗ وّؼيبٖ ٚ دطٚػب زض ؾبَ . وطز٘س

ِرصا ضٚـ ٔرٛضز اؾرشفبزٜ زض ُٔبِعرٝ حبيرط ضٚـ      . 4٘رس ضا ديكٟٙبز وطز KP-HET 3فًبيي ثطآٚضزٌط 

 . ثبقسٔي( 2010) وّؼيبٖ ٚ دطٚچب

. 5اضا ٝ قسٜ اؾز 6زض ػسَٚ  KP-HETٔسَ ذُبي فًبيي ثب اؾشفبزٜ اظ ثطآٚضزٌط  ٘شبيغ سرٕيٗ

يس ٚػٛز ٚاثؿرشٍي  ؤزض ؾُح ثباليي ٔعٙبزاض اؾز وٝ ٔ( ) ُٔبثك ٘شبيغ يطيت ذٛزٕٞجؿشٍي فًبيي

ثٝ ايٗ ٔعٙري ورٝ قرٛن ٚاضز ثرط     . ٞبي وكٛض اؾزاػعا اذالَ ٔسَ ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖفًبيي زض 

يررطيت ثررٝ عجرربضر زيٍررط . وٙررسٞرربي وكررٛض ٘يررع ؾررطايز ٔرري ثررٝ زيٍررط قٟطؾررشبٖ، يرره قٟطؾررشبٖ

طط اظ قرٛن ٚاضز  قٟطؾشبٖ سب چٝ ٔيعاٖ ٔشرأ زٞس وٝ ضقس ػٕعيز يه ٘كبٖ ٔي ذٛزٕٞجؿشٍي فًبيي

 . ٞبي وكٛض اؾزشبٖثط ضقس ػٕعيز زض ؾبيط قٟطؾ

ٖ ٘رطخ ثيىربضي ٚ قربذم سرههر    ، قربذم فمرط  ، اظ ثيٗ ٔشغيطٞربي الشهربزي    ثرٝ عٙرٛاٖ    ي قرس

قبذم فمط ثٝ . ٞبي وكٛض قٙبذشٝ قسٜ اؾزثط ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖ ٔؤططسطيٗ عٛأُ الشهبزي  ٟٔٓ

وكٛض اؾرز ٚ زض  ٞبي زاضاي اطط ٔٙفي ثط ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖ، سطيٗ ٔشغيط ُٔبِعٝ حبيطعٙٛاٖ انّي

ٗ ، ٞبيي ثب زضنس فمط ثبالسطؾُح ثباليي ٔعٙبزاض اؾز؛ ثٝ ايٗ ٔعٙي وٝ قٟطؾشبٖ سرطي  ضقس ػٕعيز دربيي

ُ يىي اظ ٟٔٓ ٔحطٚٔيز ٚ فمط، چٙب٘چٝ اقبضٜ قس. زاض٘س . اؾرز  ٔحرطن ػطيربٖ ٟٔربػطر    سطيٗ عٛأر

ٝ  ٔٙربَك  زض ثربالسط  ظ٘رسٌي  اؾرشب٘ساضزٞبي  فميط ثرب سهرٛض   افطاز ٔعٕٛال  ٝ  سٛؾرع الرساْ ثرٝ ٟٔربػطر    ، يبفشر

ٗ  ِصا ٔٙبَمي ثب فمط ثبالسط ٘طخ ٟٔبػطر ثبالسطي زاض٘س ٚ ثٝ سجع آٖ ضقرس ػٕعيرز  . وٙٙس ٔي سرطي ضا  دربيي

                                                            
1. Kelejian and Prucha 
2. Heteroskedasticity and Autocorrelation(HAC) 
3. Kelejian-Prucha Heteroskedastic Estimator 

 ٔطاػعٝ قٛز. Kelejian and Prucha(2010)  ٚAnselin(2011)ثطاي ُٔبِعٝ ثيكشط زض ايٗ ظٔيٙٝ ثٝ ٔمبالر  .4

( لبثرُ  ̂ ب٘ٙس ٔسَ ٚلفٝ فًبيي ٚ زٚضثيٗ فًبيي، يطايت ثطآٚضز قرسٜ) ٞبي فًبيي ٔٔسَ اوظطالظْ ثٝ شوط اؾز وٝ زض  .5

. أب زض ٔسَ ذُبي فًربيي  ٔحبؾجٝ ٌطززاططار ٔؿشميٓ، غيطٔؿشميٓ ٚ وُ ٔشغيطٞب ثط ٔشغيط ٚاثؿشٝ  ثبيؿشيسفؿيط ٘يؿشٙس ٚ 

ثرط ٔشغيرط    ٔشغيط ٔؿشمُ اطط ٔؿشميٓ ٚ وُيطايت ثطآٚضزقسٜ، ٕٞبٖ ثٝ عجبضر زيٍط،  ثطاثط نفط اؾز.اططار غيط ٔؿشميٓ 

 ٚاثؿشٝ ثٛزٜ ٚ لبثُ سفؿيط ٞؿشٙس.
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 ٕٞچٙيٗ قبذم يطيت ػيٙي ثرٝ عٙرٛاٖ ٔعيربض ٘ربثطاثطي زاضاي عالٔرز ٔرٛضز ا٘شظربض       . وٙٙسسؼطثٝ ٔي

 .  ثبقسثٛزٜ أب ٔعٙبزاض ٕ٘ي( ٔٙفي)

٘طخ ثيىربضي  ، ُٔبثك ٘شبيغ. ثيىبضي اؾز٘طخ ، ٔٛضز ُٔبِعٝ بي الشهبزي ٟٔٓيىي زيٍط اظ ٔشغيطٞ

ضقرس  ، ٞربيي ثرب ٘رطخ ثيىربضي ثربالسط     ثٝ ايٗ ٔعٙي وٝ قٟطؾشبٖ. اطط ٔٙفي ٚ ٔعٙبزاض ثط ضقس ػٕعيز زاضز

٘رطخ   ،(سط٘طخ اقشغبَ دبييٗ) ٞبيي ثب ٘طخ ثيىبضي ثبالسطثٝ عجبضر زيٍط قٟطؾشبٖ. ػٕعيز وٕشطي زاض٘س

ايرٗ ٘شيؼرٝ   . بػطر ثبالسطي ذٛاٞٙس زاقز ٚ ثٝ سجع آٖ ضقس ػٕعيز وٕشطي ضا سؼطثٝ ذٛاٞٙرس ورطز  ٟٔ

ثب اٍ٘يرعٜ يربفشٗ قرغُ ٚ يرب قرغُ       ٔعٕٛال وٙس وٝ افطاز سٛزاضٚ ثيبٖ ٔي. ٔبيىُ سٛزاضٚ اؾزيس ٘ظطيٝ ؤٔ

ُ   ، ظ٘ٙسثٟشط زؾز ثٝ ٟٔبػطر ٔي ٓ اظ ، ثٝ عجبضر زيٍط َجك ٘ظطيٝ سٛزاضٚ ػؿرشؼٛ ثرطاي قرغ سرطيٗ  ٟٔر

 . زاليُ ٟٔبػطر اؾز

يعٙرري ، زض ٔررسَ ضقررس ػٕعيررز اطررط ٔظجررز ٚ ٔعٙرربزاض زاضز ، ي قررسٖقرربذم سرههررٕٞچٙرريٗ 

زض ثرف نرٙعز  ) ا٘سٞبيي وٝ ؾٟٓ ثيكشطي اظ اقشغبَ ثرف نٙعز ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ قٟطؾشبٖ

زض ضقس ػٕعيز ايٗ أط ثيبٍ٘ط ٔحٛضيز ثرف نٙعز . ضقس ػٕعيز ثبالسطي زاض٘س، (ا٘سسرهم يبفشٝ

 .  ٞبي وكٛض اؾزقٟطؾشبٖ

ُ ٞربي  ٘يع ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ ظيطؾربذز ( ََٛ ثعضٌطاٜ ٚ ضاٜ انّي ؾطا٘ٝ) ٞبٔشغيط ضاٜ ُ  حٕر زض  ٚ٘مر

 ايرٗ ٔشغيرط زاضاي عالٔرز ٔرٛضز ا٘شظربض     ، قرٛز ٔكربٞسٜ ٔري   6چٙب٘چٝ زض ػرسَٚ  . ٔسَ ٚاضز قسٜ اؾز

ضؾس ايٗ قبذم ٘شٛا٘ؿشٝ اؾز اططار ظيرط  ثٝ ٘ظط ٔي ثٝ عجبضر زيٍط. ثبقسثٛزٜ أب ٔعٙبزاض ٕ٘ي( ٔظجز)

 . ٞبي وكٛض ضا ٘كبٖ زٞسثط ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖ ٚ٘مُ حُٕؾبذز 

اطرط ٔظجرز ٚ   ، ضٚزچٙب٘چرٝ ا٘شظربض ٔري   ، ٔشغيرط ٘رطخ ثربضٚضي   ، اظ ثيٗ ٔشغيطٞبي فطٍٞٙي ٚ اػشٕبعي

. السط ضقس ػٕعيز ثيكشطي زاض٘سٞبيي ثب ٔيعاز ظاز ٚ ِٚس ثبيعٙي قٟطؾشبٖ، ٔعٙبزاض ثط ضقس ػٕعيز زاضز

ثرٝ ايرٗ ٔعٙري ورٝ     . ٕٞچٙيٗ ٔشغيط ٔيبٍ٘يٗ ؾٙي زض ٔسَ ضقس ػٕعيز زاضاي اطط ٔٙفي ٚ ٔعٙربزاض اؾرز  

 .  ٞبيي ثب ػٕعيز ػٛا٘شط ضقس ػٕعيز ثبالسطي ذٛاٞٙس زاقزقٟطؾشبٖ

 عربِي ٔشغيط ؾٟٓ افطاز زاضاي سحهيالر . ٔشغيط سحهيالر ٘يع ثٝ زٚ قىُ زض ٔسَ ٚاضز قسٜ اؾز

( زا٘كٍبٞي) ٚ ٔشغيط ؾٟٓ قبغالٖ زاضاي سحهيالر عبِي، اطط ٔٙفي ٚ ٔعٙبزاض، اظ وُ افطاز( زا٘كٍبٞي)

ٞبيي ثب ؾرٟٓ ثربالي   ثٝ ايٗ ٔعٙي وٝ قٟطؾشبٖ. اطط ٔظجز ٚ ٔعٙبزاض ثط ضقس ػٕعيز زاضز، اظ وُ قبغالٖ
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 ٜ ظيرطا اظ  . طي زاض٘رس ٘رطخ ضقرس ػٕعيرز وٕشر    ، افطاز سحهيُ وطزٜ ٚ ؾٟٓ دبييٗ قبغالٖ سحهيُ ورطز

ٜ   ؾٛ قٟطؾشبٖ يه ٞربي ثيكرشطي ثرطاي    ػرصاثيز ٚ فطنرز  ، ٞبيي ثب ؾٟٓ ثبالسط قربغالٖ سحهريُ ورطز

ٝ اظ ؾٛي زيٍط . ٟٔبػطاٖ زاض٘س ُ ، ثطذٛضزاض٘رس  ثربالسطي  سحهريالر  اظ افطازي ور  ثرطاي  ثيكرشطي  سٕبير

ِررصا . وٙٙرس ثررب اٍ٘يرعٜ يربفشٗ قررغُ ٚ يرب قرغُ ثٟشررط الرساْ ثرٝ ٟٔرربػطر ٔري        ٔعٕرٛال  ٚ زاض٘رس   ٟٔربػطر 

ٜ    قٟطؾشبٖ ٘رطخ ٟٔربػطر   ، ٞبيي ثب ؾٟٓ ثبالي افطاز سحهيُ وطزٜ ٚ ؾٟٓ دبييٗ قربغّيٗ سحهريُ ورطز

 . ثبالسطي ذٛاٞٙس زاقز ٚ ثٝ سجع آٖ ٘طخ ضقس ػٕعيز وٕشطي ضا سؼطثٝ ذٛاٞٙس وطز

ُٔبثك ٘شبيغ ايرٗ ٔشغيرط   . ذم آة ٚ ٞٛا زض ٔسَ ٚاضز قسٜ اؾزٔشغيط ٔيبٍ٘يٗ زٔب ٘يع ثٝ عٙٛاٖ قب

اظ آ٘ؼربيي ورٝ وكرٛض ايرطاٖ زاضاي سٙرٛ       . زاضاي عالٔز ٔظجز ثٛزٜ أب ٔعٙبزاضي ثؿريبض يرعيفي زاضز  

افرعايف ٔيربٍ٘يٗ زٔرب زض    . ٞربي ؾطزؾريطي ٚ ٌطٔؿريطي ثؿريبضي زاضز    الّيٕي ثباليي اؾز ٚ قٟطؾشبٖ

ت ُّٔٛة قسٖ قرطايٍ آة ٚ ٞرٛايي ٚ افرعايف ضقرس ػٕعيرز      ٞبي ؾطزؾيطي وكٛض ٔٛػقٟطؾشبٖ

ٖ . قٛزٔي  ٞربي ٌطٔؿريطي افرعايف ٔيربٍ٘يٗ زٔرب ُّٔرٛة ٘جرٛزٜ ٚ ٔٛػرت        اظ ؾٛي زيٍط زض قٟطؾرشب

 . ثٙبثطايٗ ثطآيٙس اططار يبز قسٜ زض ايٗ سحميك ٔعٙبزاض ٘يؿز. قٛزوبٞف ضقس ػٕعيز ٔي

 گيريبىذي ي وتيجٍجمع. 7

ٔؿرشّعْ قرٙبذز زليرك عٛأرُ     ، سٛؾعٝ ٔشٛاظٖ قٟطي ٚ سٕطوعظزاييي ٞبٔٛفميز اػطاي ؾيبؾز

وكرٛض اظ إٞيرز    ٞبيسعيريٗ ٚ ثرطآٚضز ضقرس ػٕعيرز قرٟط     ِرصا  . اؾرز  ػٕعيز قرٟطٞب ثط ضقس  ٔؤطط

قرٟطي ٚ عرسْ   ػٕعيرز  ثب سٛػٝ ثٝ ٔٙحهط ثٝ فطز ثٛزٖ عٛأُ ٔؤطط ثط ضقرس  . ؾعايي ثطذٛضزاض اؾزٝ ث

ٖ ثط ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖ ٔؤططسٕطوع ُٔبِعبر ديكيٗ ثط يبفشٗ عٛأُ  ٝ  ، ٞبي ايرطا اي زض ا٘ؼربْ ُٔبِعر

ػٕعيرز  ثرط ضقرس    ٔرؤطط ٞسف انّي ُٔبِعرٝ حبيرط سعيريٗ عٛأرُ     . ضؾسايٗ ظٔيٙٝ يطٚضي ثٝ ٘ظط ٔي

 . ٚ ثطضؾي ٘مف فمط زض فطآيٙس ضقس قٟطي اؾز ٞبقٟط

ٖ ثطاي سجييٗ ٔسَ ضقس ػٕعيز  فطٍٞٙري ٚ  ، الشهربزي چٟربض زؾرشٝ عٛأرُ    ، ٞربي وكرٛض  قٟطؾرشب

 ثرب اؾرشفبزٜ اظ  ، ٚػرٛز اطرطار فًربيي ٘يرع    . اؾرز زض ٘ظط ٌطفشٝ قرسٜ ػغطافيبيي ٚ ظيطؾبذشي ، اػشٕبعي

ٖ ٘شبيغ ايٗ . ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفشٝ اؾزٔٛضاٖ ٚ يطيت الٌطا٘ػ  يٞب آظٖٔٛ ثيربٍ٘ط ٚػرٛز    ٞرب  آظٔرٛ

ي ٞب آظٖٔٛٚ ( LM) ٞبي آظٖٔٛ يطيت الٌطا٘ػٙيٗ ثب سٛػٝ ثٝ آٔبضٜٕٞچ. اططار فًبيي زض ٔسَ اؾز
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سرطيٗ ٔرسَ ضٌطؾريٖٛ فًربيي ا٘شرربة ٚ      ٔٙبؾتٔسَ ذُبي فًبيي ثٝ عٙٛاٖ ، LR  ٚWaldسكريهي 

الظْ ثرٝ شورط اؾرز ورٝ ثرٝ زِيرُ ٚػرٛز ٘بٕٞؿرب٘ي ٚاضيرب٘ؽ زض ٔرسَ           . ٔٛضز ثطآٚضز لطاض ٌطفشٝ اؾز

 . زض ثطآٚضز ٔسَ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز KP-HETٚ ثطآٚضزٌط ( 2010) اظ ضٚـ وّؼيبٖ ٚ دطٚچب، فًبيي

زض ؾُح ثباليي ٔعٙبزاض اؾز ( ) يطيت ذٛزٕٞجؿشٍي فًبييحبيط ثيبٍ٘ط آٖ اؾز وٝ  ُٔبِعٝ٘شبيغ 

، اظ ثيٗ ٔشغيطٞبي الشهربزي . ٞبي وكٛض اؾزيس ٚػٛز اططار فًبيي زض ٔسَ ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖؤوٝ ٔ

ٔشغيرط ٘رطخ   ، ٚ اظ ثيٗ ٔشغيطٞربي فطٍٞٙري ٚ اػشٕربعي    ي قسٖبذم سرهه٘طخ ثيىبضي ٚ ق، قبذم فمط

ٖ   ٔؤططسطيٗ عٛأُ عٙٛاٖ ٟٔٓثٝ، ٔيبٍ٘يٗ ؾٙي ٚ سحهيالر، ثبضٚضي ٞربي وكرٛض   ثط ضقس ػٕعيرز قٟطؾرشب

ٜ ) ٞري  يره اظ ٔشغيطٞربي ظيطؾربذشي    ، ٕٞچٙيٗ ُٔبثك ٘شبيغ. قٙبذشٝ قسٜ اؾز  ٚ ػغطافيربيي ( ٞرب قرجىٝ ضا

سرطيٗ  ٕٞچٙيٗ قبذم فمط ثٝ عٙٛاٖ انّي. زاضاي اططار ٔعٙبزاضي ٘يؿشٙس، ِحبِ قسٜ زض ٔسَ( ٔيبٍ٘يٗ زٔب)

ٞبي وكٛض اؾز ٚ زض ؾرُح ثرباليي ٔعٙربزاض    زاضاي اطط ٔٙفي ثط ضقس ػٕعيز قٟطؾشبٖ، ٔشغيط ُٔبِعٝ حبيط

 . ثبقسأب اطط ٔشغيط يطيت ػيٙي ثٝ عٙٛاٖ قبذم ٘بثطاثطي ثط ضقس ػٕعيز ٔعٙبزاض ٕ٘ي، اؾز

ٖ   ٚاثؿشٍيٚػٛز چٙب٘چٝ اقبضٜ قس زض ُٔبِعٝ حبيط  ٞربي  فًبيي زض ٔسَ ضقس ػٕعيرز قٟطؾرشب

أب عُّ ايؼبز ٚاثؿشٍي فًربيي ٚ ٔشغيطٞربي ثٛػرٛز آٚض٘رسٜ آٖ ٔرٛضز      ، ييس لطاض ٌطفزٔٛضز سأ وكٛض

سرطي اظ   آسي ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ زؾرشٝ ٚؾريع   ُٔبِعبر زض قٛزٔي سٛنيِٝصا . ثحض ٚ ثطضؾي لطاض ٍ٘طفز

 . عُّ ايؼبز ٚاثؿشٍي فًبيي زض ٔسَ ضقس ػٕعيز ٔٛضز ُٔبِعٝ لطاض ٌيطز، ٔشغيطٞب

ٞربي  قٛز ثطاي سٛظيع ٔشرٛاظٖ ػٕعيرز زض قرٟطٞب ٚ ػّرٌٛيطي اظ ٟٔربػطر     زض دبيبٖ ديكٟٙبز ٔي

وبٞف فمط ٚ ٔحطٚٔيرز  . ٞبي سٛؾعٝ وكٛض لطاض ٌيط٘سٞبي فمطظزايي زض اِٚٛيز ثط٘بٔٝثط٘بٔٝ، ضٚيٝ ثي

ٕٞچٙريٗ سٛنريٝ   . ٔٛػت وبٞف ٟٔبػطر ثٝ قٟطٞبي ثعضي ٚ ضقس ٔشٛاظٖ ػٕعيرز ٌرطزز  سٛا٘س ٔي

نرٙعز  ثرف ٞبي ٔٛػٛز زض دشب٘ؿيُسٛػٝ ثٝ قبيؿشٝ ٚ  قغّي ٞبي فطنز ايؼبز، قٛز ثحض اقشغبَٔي

ٚ سٛظيرع ٔشٙبؾرت نرٙبيع     وبٞف ثيىربضي . اي لطاض ٌيطزضيعاٖ ُٔٙمٝزض زؾشٛض وبض زِٚشٕطزاٖ ٚ ثط٘بٔٝ

ي سٛا٘س ٔٛػت حطوز ػٕعيز ثٝ ؾرٕز قرٟطٞب  ٔي ٞبي ثبِمٜٛ ٞط قٟطظطفيزثب سٛػٝ ثٝ ، ثيٗ قٟطٞب

، ٌرصاضي اظ ٟٕٔشطيٗ اططار اػطايري ايرٗ ؾيبؾرز   . ظزايي اظ قٟطٞبي ثعضي قٛزػٕعيز ٚ سٕطوعوٓ

ٞبي ضٚ٘ك الشهبزي زض ٔٙبَك ٔرشّف وكٛض ٚ ػٌّٛيطي اظ ثحطاٖ، ضٚيٝثي ٞبيػٌّٛيطي اظ ٟٔبػطر

 . ٚ ثؿيبضي اظ ٔٛاضز زيٍط اؾز ئحيُ ظيؿز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            22 / 26

http://qjerp.ir/article-1-1701-fa.html


 19          ایران: رَیافت اقتصادسىجي فضایيَای بر رضد جمعیت ضُرستان عًامل مؤثربررسي 

 
 خطبي فضبييمذل  MLي تخميه  OLS وتبيج تخميه رگزسيًن. 5جذيل 

 مدل رگرسیًن کالسیک مدل مدل خطای فضایي

 ضریب tمقدار آمارٌ  ضریب tمقدار آمارٌ  متغیر تًضیحي

745/4- 288/14-


 858/4- 866/13-


 Ln (PL)  

555/0- 748/8- 454/0- 99/6- Ln (GINI)  

68/2- 948/4-


 903/2- 209/5-


 Ln (UR)  

081/3  049/10


 938/2  513/9


 Ln (SPECI)  

236/0 094/0 007/0- 003/0- Ln (Road)  

587/2- 319/13-


 907/2- 985/14-


 Ln (Edu)  

324/2 464/13

 596/2 142/15


 Ln (EduE)  

75/3 357/9


 848/3 948/9


 Ln (GFR)  

814/4-  627/85-


 399/4-  127/78-


 Ln (Age)  

33/1 87/5 313/1 07/5 Ln (Temp)  

856/2 323/0


 - -  

161/4 876/290


 847/3 96/265


 CONSTANT 

33/0 313/0 2R  

09/1406- 08/1409- Log likelihood 

19/2834 17/2840 Akaike info criterion 

18/2876 16/2882 Schwarz criterion 

Prob Value Prob Value Test 

0000/0 498/114 0000/0 851/119 Breusch-Pagan 

- 0011/0 336/29 Koenker-Bassett 

0145/0 9795/5 - Likelihood Ratio 

10/0 :سٛػٝ p ،05/0 p ،01/0 p 

 ٔأذص: ٘شبيغ سحميك
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  KP-HETوتبيج تخميه مذل خطبي فضبيي ثٍ ريش . 6جذيل 

SEM (KP-HET) مدل 

 ضریب tمقدار آمارٌ  متغیر تًضیحي

872/3- 744/14-


 Ln (PL)  

428/0- 808/7- Ln (GINI)  

967/1- 007/5-

 Ln (UR)  

784/2  046/10


 Ln (SPECI)  

2198/0 1134/0 Ln (Road)  

05/2- 593/13-

 Ln (Edu)  

876/1 881/13


 Ln (EduE)  

973/1 405/9

 Ln (GFR)  

481/3-  271/86-


 Ln (Age)  

299/1 88/5 Ln (Temp)  

647/3 44/0


  

012/3 61/294


 CONSTANT 

3114/0 2R  

10/0 :سٛػٝ p ،05/0 p ،01/0 p 

 ٔأذص: ٘شبيغ سحميك
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