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 ي و توسعه شهريریزالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

 هانظریه: زه بهینه شهر از دیدگاه اقتصادياندا
  

 پرویز محمدزاده
  1دانشگاه تبریز. دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

  2محمد مهدي برقی اسگویی

  دانشگاه تبریز. دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
  3نازیال محرم جودي

 دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي، دانشگاه تبریز

  4نینا میرانی

  دانشجوي دکتري علوم اقتصادي، دانشگاه تبریز

  چکیده
بینی وضعیت آینده اقتصاد محل از جمله عوامل مرتبط و موثر در آگاهی از ترکیب اقتصاد، ارزیابی حیات اقتصادي و پیش

اصلی مطالعات شهرسازي، پایه . شودبینی میتشکیل شهر و اندازه آن است که از این طریق زمینه رشد و توسعه منطقه پیش
اصوال . گرددمطالعه پایه اقتصادي شهر است که براساس آن اشتغال، جمعیت، درآمد و در نهایت میزان نیاز به فضا مشخص می

  . علل پیدایش، توسعه و رونق شهرها قبل از هر چیز دیگر اقتصادي است
هاي متنوعی در مورد اندازه بهینه نظریه. توجه بوده استموضوع اندازه بهینه شهر از دیرباز توسط فالسفه و محققین مورد 

دانند، در حالی که برخی دیگر که طرفداران شهرهاي برخی از محققین شهرهاي کوچک را بهینه می. شهر مطرح شده است
سائل اقتصادي، با توجه به اینکه اندازه شهر اهمیت قابل توجهی بر م. کنندبزرگ هستند، شهرهاي اینچنین را بهینه تلقی می

دارد، در این مطالعه سعی شده است مبانی نظري مربوط به اندازه بهینه شهر را صرفا از ... فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و 
هاي مختلف هاي خاص آن شهر بستگی دارد و این ویژگینتیجه اینکه اندازه هر شهر به ویژگی. جنبه اقتصادي مطرح شود

بنابراین استفاده از تابع تولید شهري یکسان براي تمامی شهرها محدود کننده . شوده بهینه شهرها میباعث متفاوت بودن انداز
  .است

  

  . R١٢ ,R١١ ,D٢١ ,JEL D١١ بنديیابی اقتصادي، قاعده زیف طبقهشهر، اندازه شهر، بهینه :واژگان کلیدي
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