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طی سه دهه اخیر ،عوامل تقاضامحور ازجمله ،سطح دسترسی به بازار و عوامل جمعیتی و پتانسیلهاا باازار  ،جااهااه
گستردها در ادبیات توسعه منطقها اافتهاند .محدودات هاا موجاود در دسترسای باه باازار ،عااملی در ج ات عاد
توسعه منطقها  ،بهواژه در مناطق کوچکتر ،به شمار مایرود؛ لااا بررسای ساطح دسترسای باه باازار و مقااساه نن باا
وضعیت فعلی ب رهمند از بازار منطقها برا هر استان اهمیت بسیار دارد .اان مطالعه با هدف تعیین پتانسیل باازار
برا استانها مختلف کشور ،از شاخص جاذبه اقتصاد معرفیشاده توساط تسایاپا  )0222اساتفاده کارده و مطالعاه
مقااسها با عوامل جمعیتی همچون تمرکز جمعیت و نرخ م اجرت انجا داده است .اافتهها بار اسااا اطاعاات ساال
 6930و به تفکیک استانی مورد تحلیل قرار گرفته و نتااا نشاان داده اسات کاه اساتانهاا ت اران ،خراساان رضاو ،
اصف ان ،خوزستان و فارا بیشتران سطح دسترسی به بازار را با توجه موقعیات جررافیااای و جمعیتای خاود دارناد .در
مقابل ،استانها ااا  ،خراسان شمالی ،ک کیلواه و بواراحمد و خراسان جنوبی پااینتران سطح دسترسای باه باازار را
دارند .سطح باالتر در دسترسی به بازار ،امکان ب رهمند از صرفهها مقیاا و پیامدها خارجی را موجب میشاود و
لاا عاملی م م در افزااش سطح توسعه به شمار میرود .باوجود نقش بازار ،عوامل و بازار محصول در استقرار جمعیات
و فعالیت و لاا ترییر در شاخص جاذبه ،درن اات چنین نتیجه گرفته شده است کاه سیاساتهاا تقاضاامحور ،بیشاتران
تأثیر را بر سطح دسترسی به بازار دارند.
طبقهبند L16 ,L22 ,L52 :JEL

واژهها کلید  :دسترسی به بازار ،شاخص جاذبه ،استانها ااران ،تراکم جمعیت.

* تاراخ دراافت6931/6/60 :

تاراخ پاارش6931/4/4 :
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 .1مقدمه
ادبیات حوزه توسعه اافتهی گواا عوامل مختلف و متعدد اثرگاار بر میزان توسعه در سطح ملای
توسعه صنعتی مطرح شده  ،سطح دسترسی به بازار برا هر منطقه است .دسترسی مناسب و سراع به
بازار سبب خواهد شد که هر استان توان ااجاد پیوند بین محصوالت تولید خود و ساار اساتانهاا
را داشته باشد و با گسترش دسترسی به بازار ،ساطح توساعه را پیشارفت دهاد کرامای موواار و
براتاای .) 6935 ،از بُعااد تقاضااا ،سااطح دسترساای بااه بااازار بااه دلیاال وجااود ف ااا مناسااب فااروش
محصوالت و ارائه خدمات و امکان افزااش در مقیاا تولید ،سود مطلاو بارا سارمااهگااار را
ت مین میکند .همچنین ،سطح دسترسی به بازار از بُعد عرضه امکان تأمین نیرو انسانی و فناور
موردنیاز برا توسعه فعالیتها تولید و خدماتی را فراهم میسازد.
بازارها داخلی بارا تولیدکننادگان خارد باهوااژه در کشاورها در حاال توساعه ،اهمیات
واژها دارد؛ چراکه اولب تولیدات اان کشورها ازنظر کیفای و حجمای توانااای صاادرات بارا
محصوالت خود را ندارند .لاا دسترسی به بازارها داخلی از اان ج ت دارا ضرورت است .در
کشورهاای که سیاست جااهزانی واردات را دنبال کارده و باه دنباال حداکارسااز تاوان اقتصااد
داخلی هستند ،توجه به بازار داخلی دارا اولوات اسات و تولیدکننادگان داخلای والباا باا هادف
فروش محصوالت در بازار داخل به فعالیت میپردازند .در مقابل ،کشورهاای کاه سیاسات توساعه
صادرات را در پیش گرفته اند ،همراه با مورد توجه قرار دادن بازار داخلی ،گسترش سطح دسترسی
به بازارها ج انی را نیز بهطور خاص مادنظر دارناد .اقتصااد اااران باا توجاه باه رواکارد اقتصااد
مقاومتی و افزااش توان خودکفاای و تولید داخلای ،رواکارد درونزا و باروننهار دارد .از ااان
حیا  ،نقااش بااازار داخلاای باارا بخااش تولیااد اقتصاااد ااااران م اامتااران عاماال در ج اات جااا
سرمااه گاار و افزااش در مقیاا تولید به شمار میرود .با اان وجاود ،مطالعاههاا معادود باه
بررسی و تحلیل سطح دسترسی به بازار داخلی پرداختهاند و مطالعاتی که در اان حوزه انجا گرفته
است نیز والبا سطح دسترسی به بازار را بهعنوان اک هدف حاشیها ماورد بررسای قارار دادهاناد.
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بازار داخلی بهعنوان اصلیتران و م متران بازار برا تولیدات منطقها بهوااژه بارا اساتانهاا
کمتر توسعهاافته ،تأثیر بنیاد بر توسعه متوازن منطقها کشاور دارد کاه ماورد هادف طارحهاا
کان ملی ازجمله طرح نمااش سرزمین و اسناد توسعه استانی است.
مطالعه به طور خاص به بررسی و تحلیل سطح دسترسی به بازار برا استانها ااران میپردازد .در
ادامه ،پیشینه نظر در اان مورد نورده میشود .سپس پیشینه تجربای و روششناسای تحقیاق ارائاه
میشود .در انت ا ،اافتهها و نتیجهگیر کلی از تحقیق بهصورت مجزا بیان مایشاود .ناونور ااان
تحقیق در استفاده از شاخص متفاوتی از جاذبه برا تعیین ساطح دسترسای باه باازار اسات و بارا
تحلیل نتاا  ،از شاخصهاای همچون تراکم جمعیتی و نرخ م اجرت ب ره میگیرد.

 .2پیشینه نظری
تمامی نظراات و دادگاهها در خصوص توسعه منطقها

با رواکرد ساختار ) ،بر سه عامل اساسی

تأکید دارند .نخست ،نقش تقاضا در استقرار فعالیتها است که نزداکی باه باازار و مراکاز بازر
جمعیتی ،م متران عامل در تمرکز سرمااه در نظر گرفته میشود .دو  ،صرفهها ناشای از مقیااا
است که امکان کاهش هزانه ها نسبی تولید و لاا افزااش سود و رقابت را ممکن میسازد .ساو ،
نقش هزانهها حمل و نقل در کل هزانه بنهااه اسات کاه نزداکای باه باازار را بارا تولیدکنناده
مطلو میسازد .در ااران ،تن ا دو عامل نخست میتواند م م باشد .دالال اان امر میتواناد هام از
جانب بازار عوامل و هم از جانب بازار محصول مطرح شود .در بازار عوامل ،بسیار از مواد اولیاه
تولیدات صنعتی ،اا بهصورت وارداتی است اا از استانها مختلف تأمین میشود .اگرچه نزداکی
به بازار عوامل میتواند از هزانهها تولید بکاهد ،اما اان امر تن ا در خصوص صنااع معدنی اهمیت
زااد دارد که س م ننها در تولیدات اکار استانها قابل توجه نیست .در بازار محصول ،اان نکتاه
قابل ذکر است که اولب صنااع در مقیاا کوچک تولید میکنند که عما به بازار داخلی و استانی
متمرکز هستند؛ لاا صنااع کوچاک و متوساط  )SMEکاه سا م بسایار بااالای در صانعت کشاور
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دارند ،عمدتا در نزداکی مراکز جمعیتی مستقر میشاوند کاه هام باه باازار دسترسای داشاته و هام
زارساختها مناسبتر برا تولید در ننجا وجود دارد براتی.)6935 ،
اقتصاددانان نئوکاسیک تا اواخر دهه  ،6362مباح

اقتصاد ف اای را ناداده گرفتاه و توجاه

فزااندها به اان زمینه کردند و توسعهها نظر گستردها در خصوص اقتصاد ف ا و دسترسی به
بازار ااجاد شد .داکسیت و استیهلیتز ) 6366 0مدلی از رقابت انحصار را توسعه دادند که بهطور
چشمهیر بر تحلیل تراکم و تمرکز فعالیتها و بازده فزااناده باه مقیااا متمرکاز باود .شاوکا و
استارک )6325 9ازنظر اجتماعی سطوح ب ینه م اجرت در صرفهها ناشی از تجماع فعالیاتهاا
اقتصاد را بررسی کردناد و هلاپمن و کاروگمن )6325 4نیاز بازارهاا تولیاد متفااوت و باازده
فزاانده باه مقیااا را در تجاارت باینالمللای ماورد مطالعاه قارار دادناد .کاروگمن  )6336ن ااتاا
توسعه ها اواخر قرن بیستم میاد در اان حاوزه را تحات عناوان «جررافیاا اقتصااد جدااد»
نا گاار کرد .کروگمن با وارد کردن مباح

5

توزاع ف اای صنااع و سطوح مختلف دسترسی به

بازار در ادبیات اقتصاد توسعه ،شااخه جدااد از مطالعاات حاوزه ناابرابر منطقاها و توساعه را
مطرح کرد جین.)0223 ،1
کروگمن  )6332با بررسی نظراات توسعه منطقها  ،عوامل مؤثر بر تمرکز جررافیاای را متأثر
از نیروها مرکزگرا و مرکزگراز می داند .نیروها مرکزگرا همچون اندازه بازار شامل پیوندها
بازار ) ،بازار کار گسترده و اقتصاد خارجی خالص ،و نیروها مرکزگراز همچون نیروها ثابت
و بیتحرک از قبیل منابع طبیعی و زمین) ،اجاره زمین و عد مزاتها خاارجی خاالص هساتند.

1. Fujita et al.
2. Dixit and Stiglitz
3. Shukla and Stark
4. Helpman and Krugman
5. new economic geography
6. Jin
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مطابق نظر کروگمن  ،) 6332برناند نیروها مرکزگارا و مرکزگرااز ،موقعیات مکاانی صانااع را
تعیین میکند و م متران نن ،سطح دسترسی به بازار و اندازه بازار است.
از جنبه نظر  ،توزاع ف اای جمعیت و فعالیت و سطوح مختلف دسترسی باه باازار در منااطق
حداکارساز سود و خانوارها نیز مواضع خود را در حداکارساز مطلوبیت حاصل از محصوالت
بازار و اشترال انتخا میکنند .باوجود اانکه بنهاه ها و خانوارها عموما به کیفیت محیط شا ر
و منطقه ا خود توجه دارند ،هیچ نظراه عمومی گستردها از استقرار مکانی و تصمیمات مرتبط با
نن در حوزه توسعه اقتصاد و اقتصاد منطقها وجود ندارد فوجیتا و همکاران6333 ،6؛ فوجیتا و
تیس0220 ،0؛ برلیانت .)0226 ،9مدلها علم منطقاها متعاارف بار نظرااه مکاان مرکاز مبتنای
هستند که جنبها ش ر  -منطقها دارد ،اما اان مدلهاا تاا دهاه  6332هایچ مبناا نظار کااما
معتبر نداشتند 4.طی دو دهه اخیر ،مدلها توسعه باازار منطقاها نخسات بار اسااا مادلهاا
گسترده تجارت بینالمللی و باین منطقاها مطارح شادند .توساعه منطقاها ارتباا نزداکای باا
«عوامل ساختار »« ،سطح تجارت» و «ن ادها ملی و استانی» دارد که برخی نظراات به اان عوامل
پرداختهاند .نظراات جداد در اان حوزه اثرات انتشار بین منطقها را بهعنوان عاملی م م در ساطح
دسترسی ،پیامد از توسعه منطقها عنوان کردهاند.
عواملی که «اثرات بازار داخلی» را شکل میدهند منجر به ااجاد اک فرااند دااارهوار علات و
معلولی میشوند و لاا بهصورت درونزا تعیین میشوند .شکلگیر اکپارچهی تدراجی ،نیروها

1. Fujita, Krugman, and Venables
2. Fujita and Thisse
3. Berliant

 .4نظراه مکان مرکز معرفیشده توسط کراستالر و روسچ ،به منظور توضیح رتبهبناد شا رها مکاانهاا مرکاز )
که به بازارها روستاای کمک میکند ،مطرح شاد .البتاه ،فوجیتاا و همکااران  )6333بیاان کردناد کاه نظرااه مکاان
مرکز  ،مدل اقتصاد مبتنی بر ب ینهاابی و رفتار تعادلی بنهااههاا و خانوارهاا را در خاود نادارد اماا مایتواناد الهاو
طبقهبند مفید باشد.
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مرکزگراز را القا کرده و باع

می شود برخی از صنااع به حاشیه و پیرامون انتقال اابند .اان پدااده

توسط بالدوان و مارتین )0224 6تحت عنوان «تجمع فاجعهبار»

0

نامیاده شاد؛ لااا ااک منحنای U

معکوا در استقرار فعالیتها مشاهده میشود .برا هزانهها مبادله باال ،بنهااههاا اقتصااد در
خوشه در کنار اکداهر قرار گرفته تا از صرفهها ناشی از تجمع ااا انباشات اساتفاده کنناد .بارا
ارزشها پااینتر مبادله ،بنهاهها وزن بیشتر را به هزانه عوامال تولیاد اختصااص داده و عوامال
ثابت در مناطق مختلف گسترده و پراکنده میشوند تسایاپا0269 ،9؛ چان و ساان .)0269 ،4از ااان
رو ،با افزااش در سطح توسعه ،ارتبا بین سطح دسترسی به بازار و رشاد اقتصااد  ،تحاتالشاعا
قرار می گیرد .همچنین ،ارتبا نزداکی مابین تمرکز جمعیتی و سطح دسترسی به بازار وجود دارد.
بهطور که عوامل اثرگاار بر افزااش در تمرکز جمعیت بهعنوان عوامل اثرگاار بر سطح بازار نیاز
به شمار میروند.
از اان رو ،نکته م می که ادبیات موضو و نظراات مرتبط باا توساعه منطقاها بار نن تأکیاد
دارند ،سطح دسترسی به بازار و تقاضا است .سطح باالتر در دسترسی به بازار ،امکان ب ارهمناد از
صرفه ها مقیاا و پیامدها خارجی را موجب می شود و لاا عاملی م م در افزااش سطح توساعه
به شمار میرود .اان عامل میتواند بر ااجاد مزات ها نسبی مناطق نیاز اثرگااار باشاد .بارا ااان
منظور از «شاخص جاذبه» و «تراکم جمعیتی» برا سنجش دسترسی به بازار و شدت تقاضا استفاده
می شود .شاخص جاذبه ،بیانهر فاصله از مراکز جمعیتی است و تراکم جمعیتی نیز شادت تقاضاا
محلی و صرفهها مقیاا را نشان میدهد.

1. Baldwin and Martin
2. Catastrophic Agglomeration
3. Tsiapa
4. Chen & Sun
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 .3پیشینه تجربی
ازجمله مطالعاتی که از شاخص جاذبه و تعراف جداد از اان شاخص برا تعیین سطح دسترسی
جاذبه با هدف تعیین سطح دقیقی از دسترسای باه باازار اساتفاده کارده اسات .ااان مطالعاه اگرچاه
متمرکز بر بخش کشاورز است ،اما به دلیل توجه به موانع تعرفها و گمرکی و عوامل ساختار ،
همچنین به دلیل استفاده از چندان متریر برا تعیین شاخص جاذبه ،قابل توجه بوده است.
اما در اک نهاه کان و فرابخشی ،نناگنوستو و همکاران )0260 0در مطالعها کاه بار رو
همزمانی چرخهها تجار  64کشور ع و اتحاداه اروپا انجا دادهاند ،هم تحلیل درونمنطقاها
و هم تحلیل بینمنطقها را مورد توجه قرار دادهاند .اکی از م متران شاخصهاا ماورد اساتفاده
در نن مطالعه که سطح دسترسی به بازار و تحوالت دسترسی به بازار را نشانه گرفته ،شاخص جاذبه
اقتصاد است که تعراف جداد از شاخص جاذبه را مدنظر قرار داده است.
تسیاپا  )0269نیز با انجا ترییر مختصر در شاخص جاذبه تعرافشده در مطالعه نناگنوستور و
همکاران  ،)0260در مطالعها به منظاور تحلیال تمرکاز صانعتی در کشاورها اتحادااه اروپاا از
شاخص تعرافشده جداد استفاده کرده و سطح دسترسی به بازار را با اساتفاده از شااخص جدااد
نشااان داده اساات .عاااوه باار اااان ،تساایاپا گااامی فراتاار از مطالع اات پیشااین برداشاات و مطالعااها
بینمنطقها در اک کشور و باینکشاور را هامزماان انجاا داد .اساتفاده از صانااع باه تفکیاک
کدها سه رقمی  ،ISICنونور داهار ااان مطالعاه باه شامار مایرود .مطالعاه در دو ساطح ملای
بینکشور ) و منطقها برا دوره  6335تا  0221انجا گرفت .بر اساا نتاا اان تحقیق ،تمرکز
صنااع در بخشها خاص صنعتی ،به دلیل وجود صرفهها داخلی و خارجی ناشی از مقیااا رخ
داده است و منافع حاصل از انباشت صرفه ها اقتصااد ناشای از تجمیاع فعالیاتهاا) ،تناوعی از
پیامدها خارجی همچون تخصصی شدن ،رقابتپاار و تنو بخشای باه محصاوالت را موجاب
1. Josling
2. Anagnostou et al.
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شده است .اان پیامدها خارجی در سطح مناطق مختلف ،بخشها مختلف ااا دورههاا زماانی
مختلف صورت گرفته است .نتاا اان مطالعه نشان داده که سطح دسترسی به بازار ،عاملی م م در
جا سرمااهگاار صنعتی بین مناطق است.
انجا گرفت که مطالعه سامتی و همکاران  )6939ازجمله اان مطالعات است .ننها با ارائاه مادلی
برا جررافیا اقتصاد جداد بر اسااا نظرااه تجماع درونزا کاروگمن  )6336در بازارهاا
ااران ،اثرات صرفهها تجمع صنعتی در استانها اااران طای دوره  6923-6963را باا اساتفاده از
برنورد تابع تولید گسترشاافته سولو ماورد نزماون قارار دادناد .نن هاا نتیجاه گرفتناد کاه توساعه
زارساختها حمل و نقل و تقوات ارتباطات بازارها در نمااان شدن اثر انتشار بازارها خاارجی
نقش تعیینکنندها در رشد اقتصاد استانها دارد.
در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر استقرار صنااع در ااران و نقش باازار در نن ،مایتاوان باه
مطالعه م رگان و تیمور

 )6936اشاره کرد .ننها با استفاده از شااخص  EGالیساون و گراسار)

برا سال  6925چنین نتیجاه گرفتاهاناد کاه بایش از نیمای از صانااع اقتصااد اااران دارا تمرکاز
جررافیاای شداد هستند .ننها چنین استدالل کرده اند که دسترسی به ماواد اولیاه و دسترسای باه
بازار بهعنوان عوامل م م اثرگاار بر توزاع مکانی واحدها تولید هستند .بر اساا ااان مطالعاه،
وجود نابرابر منطقه ا در سطح دسترسی باه باازار ،نقاش اساسای در ااجااد تمرکاز صانعتی اافاا
میکند.
پرمه و همکاران  ) 6922با مطالعه بازارها هدف زعفران ااران با هدف صادرات ،از شاخص
جا ذبه برا تعیین پتانسیل بازار و تجار ااران استفاده کارده اسات .ااان مطالعاه ،بادون بررسای
استانی و منطقه ا در کشور ،سطح دسترسی به بازار خارجی برا اک محصول خااص زعفاران)
را مدنظر قرار داده است .نتاا ننها بارا ساالهاا  0221-0220گوااا نن باوده کاه حاداکار
پتانسیل بازار برا زعفران ااران ،کشاورها اساپانیا ،ااتالیاا ،نمراکاا ،ساوئد ،فرانساه ،عربساتان،
سوئیس و ژاپن هستند .طبق نتاا اان تحقیق ،اولوات بازارها جدااد زعفاران اااران ،کشاورها
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نمراکا ،هنگکنگ ،بلژاک ،سنهاپور ،ژاپن و کانادا هستند که بیش از  52درصد پتانسیل باازار
خود را برا محصول زعفران ااران استفاده نکردهاند.
در مطالعه ا مشابه ،اما برا محصوالت پتروشیمی ،ف یمیفرد و همکااران  )6929بازارهاا
بهکارگیر مدل تاکسونومی عدد  ،اولواتبند اان بازارهاا را انجاا دادهاناد .طباق نتااا ااان
تحقیق ،کشورهاای که بازار ننها بهعنوان بازارها هدف اادئال ج ت محصوالت مزاتدار ااران
پیشن اد شدهاند ،سه شر اصلی را بااد عملای ساازند .نخسات اانکاه ،محصاوالت عرضاهشاده از
کیفیت باالای برخوردار باشند که اان خود نیازمند استفاده از فناور ها مدرن ج انی است؛ دو ،
صادرات در قالب اک استراتژ بلندمدت توسعه صنعتی انجا گیرد؛ و سو  ،از اساتراتژ توساعه
صادرات و بازاراابی برا انجا صادرات ب ره گرفته شود .انجا مطالعه برا صنااع و محصاوالت
خاص با تعدد بیشتر در کشاور انجاا گرفتاه اسات باه عناوان مااال ،مطالعاه خاکساار نساتانه و
همکاران 6926 ،برا فرش دستبافت) ،اما مطالعات کلی و خارج از بررسی محصولی کمتار ماورد
توجه بوده است .از اان رو  ،مطالعه حاضر با نهاهی کان به سطح دسترسی به بازار ،مدل جدااد
برا ب ررسی سطح دسترسی به بازار و میزان جاذباه بارا محصاوالت مختلاف تولیاد هار اساتان
معرفی میکند.

 .4روششناسی تحقیق
در بررسی سطح بازار و مقااسه مناطق مختلف در سطح دسترسی به بازار از منظر تقاضا ،اساتفاده از
شاخصهاای همچون شاخص جاذبه 6مورد توجه خاص بوده است .روش نناالیز جاذباها بار پاااه
نظراه جاذبها نیوتن استوار است .در ااان روش تأکیاد بار جرااانهاا باالقوه باین مراکاز اسات.
تأثیرات متقابل دو مرکز جمعیتی دارا نسبتی مستقیم با توده اان مراکز و نسبتی معکوا با فاصاله

1. Garavity Index
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بین ننهاست .متریرهاای که بهعنوان شاخص توده و فاصله به کار میروند بستهی به ماهیت مسئله
مورد مطالعه و نمار و ارقا در دسترا دارد زاار .)6932 ،
اولین نظراه که واکنش متقابل تعداد از فعالیتها انسانی را در ساازمان ف ااای سارزمین
فیزاک گرفتهاند حکمتنیا و موسو  .)6925 ،بر اساا اان مدل میتاوان نقطاه جاداای باین دو
ش ر را تعیین کرد.
حاتمینژاد  )6969معتقد است که به کمک مدل جاذبه نمایتاوان باه ااک سیساتم منطقای
تقسیمات کشور دست اافت .زارا در تعیین مرز میان چند سکونتهاه ش ر و بهواژه باه هنهاا
تعیین حوزه استحفاظی ااک ش رساتان ااا اساتان ،عوامال و پارامترهاا مختلفای ازجملاه ساابقه
تاراخی ،تشاب ات فرهنهی و ماحظات سیاسای باه اافاا نقاش مایپردازناد؛ لااا فرماول جاذباه
اصاحشده را اانگونه بیان کرده است:

)6
که در نن

√

نقطه جداای

جمعیت ش ر کوچکتر است .ضرااب

زمان دسترسای دو شا ر
و

جمعیات شا ر بازر تار و

ضرااب منطقها هستند کاه واژگایهاا کیفای

جمعیتها را نشان میدهند.
تعاراف مختلفی از «شاخص جاذبه» در مطالعات تجربی ذکار شاده 6کاه ازجملاه جداادتران
تعراف نن ،که مبتنی بر نقش فاصله مراکز استانهاا و تولیاد اساتانی اسات ،توساط تسایاپا )0269
استفاده شده است« .شاخص جاذبه» ،موقعیت جررافیاای را در ارتبا با اقتصاد منطقه نشان میدهد.
موقعیت جررافیاای ،نقش م می در تعیین و تعراف پوااایها ف اای و تولید باز میکناد کاه
 .6بهعنوان نمونه ،مدل جاذبه مطرحشده در مطالعه نناگنوستو و همکاران  )0260که سپس توسط تسیاپا )0269
ترییرات مختصر اافت.
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تعیین کننده الهوها استقرار و موقعیت مکانی بنهاهها است تسیاپا .)0269 ،رابطه ذال ،تعرافی از
شاخص جاذبه ارائه میدهد که در نن ،بیانهر اساتان ماوردنظر و بیاانهر سااار اساتانهاا اسات.
تولید ناخالص بدون نفت هر استان است و

نیز فاصله مرکاز اساتان ا را باا اساتان ا

)0

∑

شاخص جاذبه ،شاخصی برا تمرکز و قابلیت دسترسی به موقعیاتهاا اقتصااد اسات .در
حالت کلی ،دسترسی به بازار ،ارتبا مابتی با سطوح تمرکز داشته و همبستهی بااالای باا موقعیات
جررافیاای نیز دارد .به عقیده کروگمن  ،)6333انتظار میرود که همبستهی مابت و معنیدار بین
شاخص توسعه منطقها و سطوح مختلف تمرکز وجود داشته باشد .همچنین ،سطح تمرکز بهعنوان
فرااند تقواتکننده و تجمعی انباشته) لحاظ میشود کروگمن .)6333 ،اگرچاه برخای مطالعاات
بر تأثیر منفی اقتصاد استانها مرز با سطح توسعه استانها تأکید دارند تسیاپا ،)0269 ،شااخص
«جاذبه» عما اان نکته را در دل خود جا داده است .زارا استان ها مرز  ،به دلیل فاصاله نسابی
باالتر با ساار استانها ،عما شاخص «جاذبه» کوچکتر دارند.
اان تحقیق ،علیروم استفاده از تعراف مطرحشده توسط تسیاپا  )0269برا شاخص جاذباه،
از معیارها داهر به منظور تحلیل و بررسی صحت نتاا ب ره مایگیارد .ازجملاه ااان معیارهاا،
شاخص تراکم جمعیتی است که بر اساا مبانی نظر  ،بهعنوان اکی از مؤثرتران عوامال اثرگااار
بر سطح دسترسی به بازار است .معیار داهر ،تحلیل م اجرت باین اساتانی و روناد تحاوالت در نن
است که هم تراکم جمعیتی و هم سطح بازار را متأثر میسازد.
مجموعه دادهها برا سال  6930شامل تولیاد ناخاالص داخلای بادون نفات ،جمعیات ،فاصاله
مراکز استانی از اکداهر و ماتراس م اجرت 6از مرکز نمار ااران گردنور شاده اسات .محاسابه
 .6بر اساا نتاا سرشمار  6932و  6925و م اجران واردشده و خارجشده از هر استان طی اان دوره.
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شاخص ها جاذبه و تراکم جمعیتی به همراه تحلیل نمار ماتراس م اجرت ،در نر افازار اکسال
انجا گرفته است.

 .1-5محاسبه و تحلیل شاخصهای «جاذبه» و «تراکم جمعیت»
نمودار « ،)6شاخص جاذبه» محاسبهشده برا سال  6930را بار اسااا رابطاه  )0نشاان مایدهاد.
مطابق فرمول محاسبه شاخص جاذبه ،تأکید بار تولیاد ناخاالص منطقاها بارا هار اساتان اسات و
تفاوت در شاخص جاذبه استانی شدادا به سطح تولید منطقه ا و ساپس باه مجماو نسابت تولیاد
ناخالص منطقه ا بر فاصله مرکز نن استان از ساار مراکز استانی بستهی دارد .هر استانی کاه ساطح
تولید ناخالص باالتر از ساار استانها داشته باشد و همچنین استانها مجاور با فاصله کم باا نن
استان) نیز از سطح تولید باالتر برخوردار باشاند ،عماا جاذباه اقتصااد بسایار بیشاتر خواهاد
داشت .طبق اان نماودار ،بااالتران مقادار در «شااخص جاذباه» ،مرباو باه اساتان ت اران اسات و
پااینتران مقدار نیز مربو به استانها ااا  ،خراسان جنوبی ،ک هیلوااه و بواراحماد و خراساان
شمالی است  .قرارگیر استان ت ران در مرکز کشور و فاصله نسابتا کام ااان اساتان باا تعاداد قابال
توج ی از استان ها کشور و تولید داخلی بسیار باال اان استان ،عما «شااخص جاذباه» را بارا
ت ران بسیار باال بارده اسات .باه لحااظ ساطح تولیاد منطقاها  ،اساتان اصاف ان نیاز بااالتر از سااار
استان هاست که نزداکی نن به ت ران نیز باع

باالتر رفاتن شااخص جاذباه اقتصااد ت اران شاده

است .همچنین ،شاخص جاذباه اقتصااد اصاف ان نیاز باه دلیال نزداکای باه ت اران ،دلیال اصالی
قرارگیر اان استان در رتبه دو شاخص جاذبه اقتصاد است .لاا اان اساتان در مقااساه باا سااار
استانها در بازار و تجارت جاابیت بسیار زااد دارد .استانها ااا  ،خراساان جناوبی ،خراساان
شمالی و حتی اردبیل نیز به دلیل قرارگیر در حاشیه مرز کشور و فاصله بسایار کاه باا اولاب
استانها دارند ،پااینتران رتبه را در شاخص جاذبه کساب کاردهاناد .لااا جااابیت بسایار کمتار
نسبت به ساار استانها در جا سرمااه و بازار دارند.
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مأخا :اافتهها تحقیق
نمودار :1شاخص جاذبه استانهای مختلف1931 ،
Economic Gravity in Iran Provinces
نقشه  :1شاخص جاذبه اقتصادی*
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* رسم نقشه با استفاده از نر افزار  Rو برا دادهها شاخص جاذبه ،صورت گرفته است.
مأخا :اافتهها تحقیق
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تعراف عا از شاخص «جاذبه» ،از نسبت جمعیت مناطق به فاصله ننها استفاده میکند .اما در
اانجا بنا بر مطالعه تسیاپا  ،)0269بهجا جمعیت از تولید ناخالص هر اساتان اساتفاده شاده اسات؛
درحالیکه تراکم جمعیت در هر استان نیز بهعنوان بازار بالقوه برا تولید داخل ،نقش چشامهیر
دست میناد که بیانهر سطح تقاضا در اک منطقه است .تراکم جمعیتی ،عاوه بر ااجاد بازار برا
محصوالت تولید و خدمات ،دسترسی به امکانات و سرمااه انسانی را تس یل میکند .از ااان رو،
شاخص تراکم جمعیتی در هر استان نیز بهعنوان اک شاخص اثرگاار بر توسعه منطقاها  ،معیاار
برا بررسی صحت نتاا حاصل از مدل جاذبه و گواا سطح دسترسی به بازار است .نمودار ،)0
«شاخص تراکم جمعیتی» در هر استان را نشان میدهد .تراکم جمعیتی ،بهصورت نسبت جمعیت به
مساحت استان بهدست میناد .همانطور که در نمودار مشخص است ،باالتران تاراکم مرباو باه
استان ها ت ران ،گیان ،مازندران و قم است که نزداکای اساتانهاا گایان ،مازنادران و قام باه
ت ران ،باوجود تمرکز باال جمعیتی که دارند ،میتواند بهصورت همبسته منجر به دستیابی به سطح
توسعه نسبتا باالتر اان استانها گردد .پااینتران تراکم جمعیتی نیز مربو به استان خراسان جناوبی
است .وضعیت جررافیاای و اقلیمی بر تاراکم جمعیتای هار اساتان اثرگااار اسات .از ساو داهار،
وضعیت جررافیاای و اقلیمی همچنین بر توسعه فعالیتها کشاورز نیز مؤثر است .به دلیل سا م
قابل توجه بخش کشاورز و صنااع مرتبط با نن از کل تولید استانی ،تراکم جمعیتی میتواند اک
عامل م م و مؤثر بر توسعه منطقها در نظر گرفته شود.
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مأخذ :یافتههای تحقیق
نمودار :1شاخص تراکم جمعیتی استانهای مختلف (نفر در کیلومتر مربع)

استان ت ران هم در شاخص «جاذبه» و هم در شاخص «تراکم جمعیتی» ،تفاوت چشمهیر باا
ساار استانها دارد .س م باال درنمد سرانه در اان استان به همراه وسعت نه چندان زااد نن ،تراکم
تولید را نیز بهشدت افزااش داده است .از اان رو ،شاخص جاذبه در اان استان ،تفاوت بسیار زااد
با ساار استانها پیدا کرده است که می تواند از عوامل اساسی مؤثر بار توساعه نن باشاد .بااال باودن
تراکم تولید در شرااط عد تفاوت معنیدار در ساختار فنی و تکنولوژاکی ،گوااا تاراکم بااال
جمعیت نیز است .ا گرچه به لحاظ تولیدات با فناور برتر ،استان ت ران در جااهاه بسایار ب تار از
ساار استان ها قرار دارد ،اما به لحاظ ساختار تکنولوژاکی در گستره اقتصاد استان و در سطح ملای،
تفاوت قابل ماحظها وجود ندارد نزاد نژاد و همکاران .)6936 ،از اان رو ،ارتباا مابتای باین
تراکم باال جمعیتی و تراکم بااال تولیاد در اساتان ت اران وجاود دارد .افازااش درنماد سارانه،
دسترسی ب تر به اشترال و سرمااه به همراه دالال ن اد  ،م اجرپاار اان استان را بسایار بااالتر از
ساار استان ها قرار داده است که اان خود به افزااش تراکم جمعیتی میانجامد .اگرچه باا تحاوالت
فرهنهی و کاهش بُعد خانوار در اان استان تاا حاد از رشاد تاراکم جمعیتای در مقااساه باا سااار
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استانها کاسته خواهد شد .نکته م م داهر ،ساطح پاااین تاراکم جمعیتای و شااخص جاذباه بارا
استانها سمنان و ازد است ،درحالیکه اان استانها بر اسااا مطالعاه کرامای موواار و براتای
 )6935از رتبه باالای ازنظر سطح توسعه منطقها در کشور برخوردارند.
تفاوت چشمهیر با بسیار از استانها داهر نادارد ،مایتاوان اساتدالل کارد کاه فرصاتهاا
سرمااهگاار و درنمدزاای بسیار در ساار استانها وجود دارد کاه نیازمناد ب ارهباردار اسات.
تراکم باال تولید در استان ت ران شاخص جاذبه بسیار باال) ،گواا اان واقعیت است که جاا
سرمااه در استان ها مختلف ،بهواژه سرمااهگاار صنعتی ،می تواند بر افزااش شااخص جاذباه و
همچنین نهاهداشت نیرو کار در نن استانها ،اثرگاار باشد.
بررسی نمار و اطاعات مربو به م اجرت طی دوره  6925-6932نشان میدهد که اساتانهاا
ت ران ،اصف ان ،گیان ،مازندران ،بوش ر ،ازد ،خراسان رضو و سامنان از خاالص م ااجرت مابتای
برخوردار بودهاند و بیشاتران م اجرپااار را طای دوره ماوردنظر داشاتهاناد .در مقابال ،اساتانهاا
کرمانشاه ،لرستان ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان و چ ارمحال و بختیار  ،بیشاتران م ااجرفرساتی را
طی اان دوره داشتهاند .نتاا حاصل از بررسی شاخص جاذبه بهعنوان سطح دسترسای باه باازار بارا
استانها مختلاف ،تناساب بسایار باا وضاعیت م ااجرفرساتی و م اجرپااار اساتانهاا دارد .لااا
م اجرت را میتوان بهعنوان پیامد م می از توسعه منطقها در کشور باهحساا نورد .نماودار ذاال،
خالص م اجرت استانها کشور را طی سالها  6925-6932نشان میدهد.
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مأخذ :محاسبه بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران و ماتریس مهاجرت
نمودار  :9خالص مهاجرت استانهای کشور طی سالهای 1931-1931

م اجرفرستتران استانها ،استان ها خوزساتان ،کرمانشااه ،لرساتان ،سیساتان و بلوچساتان و
چ ارمحال و بختیار هستند .بهجز اساتان خوزساتان ،سااار اساتانهاا م اجرفرسات پاااینتاران
سطوح دسترسی به بازار را دارند که گوااا حرکات نیارو انساانی از منااطق محارو باه منااطق
برخوردارتر است .از ننجاای که هدف اصلی م اجرت از اان استانها ،دستیابی به اشترال و کساب
درنمد بیشتر است ،مقصد اصلی اان م اجرت به استانها توسعهاافتهتر و با سطح دسترسی ب تر به
بازار خواهد بود .لاا اساتان هاا ت اران و اصاف ان ،بیشاتران م اجرپااار را باه خاود اختصااص
دادهاند .پس از اان دو استان و با اختاف بسیار ،استانها گیان ،مازندران ،بوش ر ،ازد و خراسان
رضو قرار گرفتهاند .همانطور که مقااسه م اجرپاار اساتانهاا و بررسای ساطوح دسترسای باه
بازار نشان می دهد ،ارتبا نزداکی بین اان دو شااخص وجاود دارد .بارا نموناه ،بررسای دالاال
م اجرت به استان اصف ان بیانهر نن است که هدف اصالی م ااجران باه ااان اساتان ،دسترسای باه
اشترال و تحصیل است و وجود سطح دسترسای بااال باه باازار تولیادات ،رشاد صانعتی و موقعیات
مناسبتر به لحاظ بازار برا اان استان ااجاد کرده است .لاا رشد سارمااه انساانی و همچناین
افزااش تراکم جمعیتی و سرمااه به تباع نن ،عوامال پایشران و ماؤثر بار توساعه منطقاها قلماداد
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می گردد که رتبه توسعهاافتهی اان استان به ب بود داده است .اان نتاا  ،منطبق بر نتااا حاصال از
مطالعه براتی  )6935است.
شاخص دسترسی به بازار نیز برا استانها توسعهاافته بسیار باالتر از ساار استانهاست بهجز
عاملی در ج ت تمرکز منطقها جمعیت و گساترش باازار منطقاها شاده اسات .شااخص تاراکم
جمعیتی نماانده ا مناسب برا تحلیل رشاد ش رنشاینی و نسابت ش رنشاینی اسات و درنتیجاه نن
استان هاای که از نرخ ش رنشینی باالتر برخوردارند ،عموما تراکم جمعیتی باالتر نیز دارناد .باه
طور که کانش رها کشور در اان استانها مستقر هستند .اان در حاالی اسات کاه اساتانهاا
توسعهنیافته دسترسی بسیار پااینی به بازار دارند .تمرکز باال جمعیت که تأثیر مابتی بر سطح بازار،
اقتصاد مقیاا و نو بازار دارد ،عامل م مای در ساطح بااالتر توساعه منطقاها اساتانهااای چاون
ت ران ،اصاف ان ،خراساان رضاو  ،نذربااجاان شارقی ،فاارا و اازد اسات .ااان نتیجاهگیار در
مطالعات داهر نیز مورد تأاید قرار گرفته است که از نن جملاه مایتاوان باه مطالعاه هااد زناوز
 )6934اشاره کرد .شاخص تراکم جمعیتی و شاخص جاذبه ،ازجمله شااخصهااای اسات کاه باه
نوعی گواا سطح دسترسی به بازار و اقتصااد مقیااا اسات ،لااا ااان شااخصهاا در بخاش بعاد
بهعنوان عوامل مؤثر بر توسعه منطقها استفاده خواهد شد.
فارغ از تحلیل مستقیم عوامل تقاضامحور همچون شاخص جاذباه و تاراکم جمعیتای ،بررسای
علل م اجرت و تحلیل نن ارزشمند خواهد بود .م متران عامل در خالص مابت م ااجرت ،وجاود
بازار و سطح دسترسی به بازار ،بهواژه به لحاظ اشترال بازار کار) ،اسات .ااان نکتاه قابال بررسای
است که پیشینه برنامهراز در هر استان ،اکی از م متران عوامل سطح توسعه و لاا ازجمله دالال
م اجرت است .از اان رو ،نهاه برنامهراز و نظا برنامهراز دارا اهمیت باالای در ااجاد تعادل
منطقها است .منطقها کردن م اجرت و ااجاد قطب رشد و مراکز جمعیتی در شا رها مختلاف
و اطراف کشور ،بیانهر نهاه اقتصاد و ااجااد مراکاز بازر

تقاضاا بارا پیادااش فعالیاتهاا

اقتصاد است .از سال  6966در برنامه اول توسعه پس از انقا ) و با مصوبها که توسط شورا
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عالی ادار به تصواب رسید ،برنامهراز منطقه ا در ااران به دو بخش تقسیم شد .اان دو بخاش
عبارتند از :نمااش سرزمین که مجر نن استاندار و سازمان برنامه هستند؛ و طرحهاا کالباد
ملی -منطقها که مجر نن وزارت مسکن و ش رساز است شیخی.)6922 ،

سطح باالتر در دسترسی به بازار ،امکان ب رهمناد از صارفههاا مقیااا و پیامادها خاارجی را
موجب می شود و لاا عاملی م م در افزااش سطح توسعه به شمار میرود .ااان عامال مایتواناد بار
ااجاد مزات ها نسبی مناطق نیز اثرگاار باشد .برا اان منظور از «شاخص جاذباه» بارا سانجش
دسترسی به بازار و شدت تقاضا استفاده شده است .همچناین از شااخصهاا «تاراکم جمعیتای» و
میزان م اجرفرستی و م اجرپاار استان ها به منظور مقااسه و تحلیل نتاا ب ره گرفته شاده اسات.
شاخص جاذبه بیانهر فاصله از مراکز جمعیتی است و تراکم جمعیتی نیاز شادت تقاضاا محلای و
صرفهها مقیاا را نشان میدهد .سطح م اجرفرستی و م اجرپاار اساتانهاا نیاز باه دلیال تاأثیر
مستقیمی که از توسعه منطقها میگیرد ،روند متناسب با سطح دسترسی به بازار را نشان میدهد.
باوجود نقش تقاضا در بازار شاخصها جاذبه و تراکم جمعیات) و تاأثیر کاه بار کااهش
نابرابر منطقها دارد ،بهواژه در وضعیت فعلی که رکاود در اقتصااد وجاود داشاته و پاروژههاا
نیمااه تمااا و مشااکات موجااود در بازگشاات ساارمااه باارا تولیدکنناادگان برقاارار اساات ،اعمااال
سیاستها تقاضامحور و افزااش تقاضا از اهمیت باالای برخوردار اسات .ادبیاات موضاو نشاان
میدهاد کاه شااخص هاا مبتنای بار تقاضاا ،بااالتران اهمیات را در توساعه منطقاها و همچناین
سرمااهگاار صنعتی دارند .به اان ترتیب ،در شرااط فعلی سیاستها حمااتی و مشوقهااای در
ج ت افزااش تقاضا در استانها کمتر توسعهاافته می تواند نیرو محرکه توساعه بخاش تولیاد و
اقتصاد در اان استانها بوده و بر جا نیرو کار نموزشداده نیز اثرگاار باشد.
بر اساا نتاا به دست نمده ،ازجمله علل اصلی سطح توسعه باال برا استان ت ران را میتوان
سطح دسترسی به بازار عنوان کرد .برخوردار از مرکزات نظاا برناماهرااز در کشاور و فاصاله
نزداک به استان ها صنعتی همچون اصف ان ،عواملی اثرگاار بر باال بودن سطح دسترسی به باازار
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در اان استان است .در مقابل ،استانها مرز سطح دسترسی بسایار پاااینتار دارناد و درنتیجاه
پتانسیل بازار کمتر برا توسعه خواهند داشت .به دلیل ماهیت جررافیاای استانها ،تن ا سیاستی
که می توان برا افزااش سطح دسترسی استان ها مرز به باازار و لااا رشاد و توساعه اقتصااد
جمعیتی نزداک است .تقوات گمارک نن اساتانهاا و تمرکاز تولیادات صاادراتی باه کشاورها
همجوار در اان استانها ،میتواند در دسترسی ب تر ننهاا باه باازار و لااا افازااش شااخص جاذباه
اقتصاد مؤثر باشد .ااجاد مشوقها صاادراتی ،تاأمین زارسااختهاا الز باه منظاور گساترش
مقیاا تولید و ااجاد صرفه ناشی از مقیاا برا تولیدکنندگان اان استانها با هدف کاهش هزاناه
تما شده و لاا افزااش صادرات به مراکز جمعیتی نزداک ،از داهر اقدامات مناساب خواهاد باود.
لاا پیشن اد میشود سیاست ها مالی که به افزااش س م صادراتی و تقوات تباادالت گمرکای در
استانها مرز میانجامد ،مدنظر سیاستگااران قرار گیرد.
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