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 چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

شهرها،  اقتصادي ساختار دقيق شناخت. است بوده اقتصادي سياستگزاران هاي دغدغه مهمترين از يكي همواره اشتغال

 ساختار مقايسه پژوهش اين از هدف. باشد مي بيكاري از ناشي مشكالت و مسائل كاهش و اشتغال توسعه جهت گام نخستين

 اين در تحقيق روش. باشد آذربايجان غربي مي استان در شهرستان هاي غيرمرزي با مرزي شهرستان هاي در اشتغال اقتصادي

 استان آماري سالنامه در موجود اطالعات از ها داده گردآوري جهت. است بوده اي مقايسه رويكرد با تحليلي-توصيفي مقاله

 گانه سه هاي بخش بودن اي پايه غير يا اي ضريب مكاني، پايه روش از استفاده با سپس شده استفاده يجان غربيآذربا

 17 مجموع كه از است آن بيانگر  پژوهش اين از حاصل نتايج. است شده مقايسه) مرزي غير با مرزي( شهرستان ها در اقتصادي

يه، پيرانشهر، چالدران، سردشت، سلماس، پلدشت، تكاب، چايپاره، شهرستان( اشنو 9 آذربايجان غربي، استان شهرستان

شهرستان (اروميه، پيرانشهر،  6صنعت ،  بخش شهرستان(اروميه، خوي، شوط، مهاباد) در 4،  كشاورزي بخش در مياندواب)

 مطلوب اقتصادي عيتوض بيانگر مقايسه اين باشند مي پايه اي اقتصادي خدمات داراي بخش ماكو، بوكان، مهاباد، نقده) در

 هاي مزيت فراوان، هاي پتانسيل داشتن عليرغم كشاورزي بخش در اما باشد مي خدمات و صنعت هاي بخش در مرزي شهرهاي

  است كه بايد برنامه هاي الزم در اين زمينه مد نظر قرار گرفته شود. شده گرفته ناديده بخش به دليل مرزي بودن  اين
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شايد شاخصه مهم يك حيات اجتماعي سالم در هر جامعه اي وجود ميزان قابل قبولي از امنيت درآن براي كليه شهروندان 

ازند.دقيقا به همين خاطر است كه در پرتو آن ميتوانند به فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي روزمره شان بپرد باشد

كه هم محققان و هم دولت مردان و هم عامه مردم به آن عطف توجه دارند.امنيت يكي از مواهب الهي است كه بشر 

خواستار آن بوده  و تمام جوامع انساني تالش داشته اند با شناخت آسيب پذيري ها به اين خواست دست يافته  و از آن 

اين تالش مستمر از اين جهت صورت ميگرفته كه انسان ها در سايه امنيت قادر به حركت به  پاسداري و حراست كنند.

  .)45: 1387(سعيدي و همكاران،سوي اهداف عالي خود  و دست رسي به توسعه و پيشرفت خويش بوده اند

حوزه عمومي حيات استقرار و ثبات امنيت عمومي برآيندي است از كاركرد عناصر  و متغير هاي متداخل و موثر در 

اجتماعي،اقتصادي و سياسي و ...و تداوم كاركرد مطلوب اين عناصر رمز بقاء و ثبات امنيت عمومي محسوب ميشود در 

مقابل اختالل و نابه ساماني در كاركرد هر يك از عناصر موثر در تامين امنيت سبب ظهور و بروز وضعيتي نامطلوب ميگردد. 

ي وابسته به كارايي و تركيب بهينه بين بخش هاي اقتصادي است زيرا اتكاء به يك بخش در هر سرزميني توسعه اقتصاد

در واقع رشدو توسعه ي آينده ). 16: 1391(ايزدي و همكاران،اقتصادي براي شكوفايي و پيشرفت كاري بيهوده خواهد بود

بايد به آن توجه  داشته باشند بدين  مناطق يك كشور از مهمترين مسائلي است كه برنامه ريزان و سياست گذاران دولتي

منظور شناخت استراتژي هاي توسعه اي مناسب حائز اهميت فراواني است در نتيجه برنامه ريزان محلي بايد اقتصاد محلي 

را بشناسند. واقعيت هاي موجود نشان دهنده آن است كه در مناطق مختلف كشور نابرابري هاي زيادي  در امر اشتغال 

اين پديده در بين شهرستان هاي مختلف يك استان نيز قابل مشاهده است اين پديده به دليل عدم شناخت وجود دارد 

امكانات و استعدادهاي مناطق مختلف در زمينه توسعه اقتصادي به وجود آمده است.اشتغال و ميزان آن همانند هم 

توان به ميزان توليد، ميزان سرمايه گذاري،سطح متغييراساسي و اجتماعي تحت تاثير عوامل مختلفي قرار ميگيرند كه مي

دستمزدها،سطح قيمت ها،سياست هاي دولت و...اشاره نمود كه با تغيير هر متغير ميزان اشتغال به طور مستقيم و غير 

ا مستقيم تحت تاثير قرار ميگيرد و سطوح اشتغال و بيكاري در بازار تعيين شده و هر متغييري ممكن است اثرات مثبت و ي

مسئله اشتغال و به طور كلي نيروي انساني در مسائل  ).83: 1392(اكبري و همكاران،منفي به فرايند بازاركار داشته باشد

اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد . در اقتصاد ايران اشتغال از دغدغه هاي اصلي سياست گذاران اقتصادي است، تجزيه و 

ور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقيق استعداد ها و توان بالقوه تحليل روند اشتغال و ساختار آن در سطح كش

بخش ها و تركيب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ريزي و اشتغال زايي متوازن و متعادلي را در هر يك از بخش ها و 

اقتصادي جمعيت اشتغال و شاخص هاي مربوط به آن مبين كيفيت  ).109: 1383(مصري نژاد و تركي،مناطق محقق ساخت

است چنانچه بسياري از انديشمندان توسعه و علوم اقتصادي، شاخص اشتغال را نبض قابل سنجش ميزان سالمت يا ركود و 

فالكت اقتصادي جامعه قلمداد ميكنند. از اين ديدگاه بيكاري، ركود، تورم و فقر به يكديگر پيوسته اند و تاثير چرخان  و 

. عالوه بر اين از نظر )613: 1375(محمدي و نمكي،اد ملي را به سوي سقوط مطلق سوق دهدمتقابل آنها مي تواند اقتص

گانه ي كشاورزي، صنعت و خدمات 3علماي اقتصاد  و برنامه ريزان توسعه اقتصادي مطالعه جمعيت شاغل در بخش هاي 

اغل هر منطقه، ميتوان به وضع اهميت بسيار دارد . با شناسايي اهميت هر يك از اين بخش ها در ساختمان جمعيت ش

اقتصاد آن پي برد و برنامه الزم را براي آينده ي اقتصادي آن منطقه طراحي كرد. در حالت كلي مي توان گفت هر اندازه 
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رشد اقتصادي ناحيه اي بهتر و سريع تر باشد نسبت جمعيت شاغل آن در بخش هاي صنعت و خدمات بيشتر خواهد 

كنار ابعاد كمي اشتغال، كيفيت و نحوه توزيع جغرافيايي آن در گذر زمان و بستر مكان نيز از . در )34: 1374(آسايش،شد

اهميت خاصي برخوردار است به گونه اي كه ميتوان انواع و ابعاد كيفي اشتغال را از اين منظر،  عاملي در ارتقا يا نزول 

  ).43: 1386(محمدي ده چشمه،لقي كردشاخص هاي كمي آن ت

  

ري تحقيقري تحقيقري تحقيقري تحقيقمباني نظمباني نظمباني نظمباني نظ     

اشتغال مجموعه فعاليت هايي است كه در يك دوره معين در مقابل آن مبلغي به فردي پرداخت ميشود.به بيان ديگر 

اشتغال عبارت است از بكارگيري منطقي نيروهاي متخصص و كار آمد در مشاغل تخصصي و تطبيق آن ها با موقعيت هاي 

(صيدايي و همكاران، يح آنها  نيل به هدف هاي سازماني را ممكن سازدتخصصي مورد لزوم سازماني به نحوي كه اشتغال صح

چالش هاي اشتغال و بيكاري نه تنها يكي از مهمترين مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار مي آيد بلكه با ).219: 1390

نده نيز به حساب توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته مي توان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند دهه آي

. در نظريه كالسيك ها عرضه و تقاضاي نيروي كار تابعي از دست مزد و انجام اشتغال كامل )1: 1383(زاهدي مازندراني، آورد

نئو كالسيك ها  عالوه برموارد مذكور بحث انتظارهاي  ).152-174: 1372( قره باغيان،در گرو سياست هاي پولي و مالي است

وي اقتصاد كالسيك مي كند و سياست هاي پيش بيني شده در كوتاه مدت را علت تغيير توليد و اشتغال  عقالني را وارد الگ

در نظر مي گيرند.نظريه چرخه واقعي تجاري به عوامل صرف عرضه اقتصاد اهميت بيشتري مي دهد. و برخالف نظريه 

تغيير در شرايط محيطي، قيمت هاي نسبي  كالسيك ها  و نئوكالسيك ها مولفه هايي از قبيل شوك هاي تكنولوژيكي ،

كينز وضعيت اشتغال ).187- 197: 1372(قره باغيان، مواد خاموارداتي و طرح هاي مالياتي را در اشتغال زايي موثر ميدانند

كامل توليد را نادر در نظر گرفته و معتقد است كه شرايط رقابت كامل، انعطاف پذيري كامل، دستمزدها، وضعيت ها به 

ي خود به وجود نمي آيد.گارگران توهم پولي دارند و مقدار  كاري كه عرضه ميشود عالوه بر سطح متوسط خود

دستمزدهاي واقعي  تابعي از دستمزدهاي اسمي است. روز نشتين وجود بيكاري پنهان و اشتغال ناقص را اقتصادي نبودن 

نمايد. نورگس در نظريه اي ابراز مي دارد كه با فرصت هاي مناسب جايگزين براي كاركردن و كسب در آمد عنوان مي 

تجمع مهارت هاي تكنيكي در بخش كشاورزي ميتوان اين نيروي كار مازاد را به ساير بخش هاي اقتصادي منتقل كرد تا 

تقد دومار نظريه همبستگي مستقيم ميان توليد ناخالص ملي و اشتغال را ارائه نموده و مع -اشتغال كامل بدست آيد. هاوورد

است  كه ده درصد افزايش در توليد ناخالص ملي همواره با ده درصد افزايش در اشتغال همراه مي باشد اما اگر بهره وري  

. رشد و توسعه آينده مناطق )155-156: 1384(قديري معصوم و مهدوي،نيروي كاري افزايش يابد كار كمتري ايجاد ميشود

مه ريزان و سياست گذاران دولتي بايد به آن توجه داشته باشند بدين منظور يك كشور از مهمترين مسائلي است كه برنا

شناخت استراتژي هاي توسعه ي مناسب بسيار حائز اهميت است در نتيجه برنامه ريزان محلي بايد قدرت و ضعف اقتصاد 

منطقه چگونه بوده است و محلي را بشناسند. برنامه ريزان توسعه اقتصادي محلي بايد بدانند كه گسترش فعاليت ها در 

منطقه مورد مطالعه در چه بخشي از مزيت يا قدرت رقابتي برخوردار است. مدل هاي تحليلي ضرايب مكاني، تغيير سهم، 
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تكنيك هاي داده ستانده، ضرايب منطقه اي پايه اقتصاد و روش هاي مرتبط ديگر ابزار اصلي استنباط اقتصادي منطقه اي 

ت هاي مختلف اقتصادي در برگيرنده ي آن فراهم مي آورد.به عالوه اين روش ها و تكنيك هاي را ا لحاظ تاثير فعالي

د تحليلي به ارزيابي فعاليت هاي مذكور در ارتباط با يكديگر  و مقايسه با فعاليت هاي مشابه در مناطق ديگر كمك ميكن

  ).110: 1383(مصري نژاد و تركي، 

  

        پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق

)، در مقاله اي تحت عنوان نقش نواحي صنعتي در اشتغال و كاهش مهاجرت هاي روستايي به 1381پور احمد و همكاران(

منظور ارزيابي اثرات و پيامد هاي ايجاد نواحي صنعتي در مناطق روستايي ،شاغلين اين ناحيه را مورد مطالعه و بررسي قرار 

درصد  5/66وستاييان موفقيت آميز نبوده چرا كهداده و نتايج تحقيق نشان ميدهد كه ايجاد فرصت هاي شغلي براي ر

  شاغلين را ساكنان شهرها به خود اختصاص داده اند و اينكه انگيزه مهاجرت در شاغلين كاهشي در بر نداشته است.

)، در مقاله اي با موضوع بررسي آماري روند رشد و تحوالت اشتغال در نواحي روستايي 1384قديري معصوم و همكاران(

صفهان نيروي انساني مناطق روستايي استان را مورد توجه قرار داده و نتايج حاكي از آن است كه كاهش نرخ استان ا

باعث افزايش بار معيشتي جمعيت شاغل شده كه   35-75اشتغال و از طرف ديگر افزايش رشد جمعيت طي سالهاي 

  افزايش آسيب پذيري خانوارها و فقر را سبب ميگردد.

به  35-89)، در پژوهشي با موضوع بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري در ايران طي سال هاي 1390ن(صيدايي و همكارا

بوده و همچنين به بررسي ميزان  89تا  35دنبال شناخت و ريشه يابي وضع موجود بيكاري و اشتغال كشور از سال هاي 

هد هر چند نرخ بيكاري در برخي استان ها اشتغال در بخش هاي سه گانه اقتصادي پرداخته  است نتايج تحقيق نشان ميد

كاهش محسوسي نشان ميدهد  ولي با اين حال نرخ بيكاري در كشور رقم بااليي را نسبت به كشورهاي توسعه يافته  و 

بيشتر كشورهاي در حال توسعه دارد و دليل آن رشد روز افزون جمعيت و افزايش عرضه نيروي كار و همچنين پايين بودن 

  توليد مي باشد. ظرفيت هاي

)، در مقاله اي تحت عنوان تحليل و پيش بيني وضعيت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از 1385فرهودي و محمدي(

ساله  25و  10مدل تغيير سهم ،ضريب مكاني و ضريب جيني به بررسي تحوالت جمعيتي و پيش بيني آن براي مقاطع 

 3بررسي قرار داده  است و درنهايت با استفاده از مدل اقتصادي تغيير سهم پرداخته و بخش هاي مختلف اقتصادي را مورد 

  ارائه كرده است. 75-85سناريو جهت پيش بيني آتي مشاغل عمده در سال هاي 

شغل  - )، در مقاله اي تحت عنوان بررسي قابليت هاي اشتغال زايي بخش صنعت ايران به بررسي توان نفر1383صفوي(

 ISICتانسيل اشتغال زايي غير مستقيم هر يك از زير بخش هاي صنعتي كشور مطابق طبقه بندي ايجاد شده صنعت و پ
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پرداخته است .نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه زير بخش صنايع  پوشاك و چرم و سپس زير بخش نساجي بيشترين 

  كند.ضريب اشتغال و باالترين توان اشتغال زايي را داشته و بيشترين شغل را ايجاد مي

و  55- 65)، در مقاله اي با موضوع تحليل كمي روند رشد و تحوالت اشتغال در استان خراسان در دو دهه 1380شايان(

به بررسي شرق كشور تنها از جنبه اشتغال مي پردازد.تحليل كمي روند اشتغال  در استان خراسان وضعيت هايي  75-65

موع در قلمرو وسيعي از استان به ويژه در فردوس، تربت حيدريه، گناباد، نسبتا متفاوت را در هر مقطع نشان ميدهد. در مج

سبزوار، تربت جام، بيرجند و اسفراين رشد بيشتر اشتغال كشاورزي  را فقط در كوتاه مدت مي توان فرايندي مثبت تلقي 

وسعه ساير بخش ها نيز كرد مگر اينكه زيرساخت هاي الزم را دركنار بخش روستايي وكشاورزي توامان امكان رشد و ت

  فراهم گردد.

اجتماعي  -)،در مقاله اي تحت عنوان جايگاه فعاليت هاي معيشتي در رفاه و امنيت اقتصادي1387سعيدي و همكاران(

مناطق مرزي با تاكيد برفعاليت بازارچه هاي مرزي نمونه مورد مطالعه غرب كشور با توجه به وضعيت موجود مناطق مرزي 

هاي امنيتي به بررسي علل و عوامل ناامني اين مناطق و چالش هاي فرا روي امنيت پرداخته است به زعم با بررسي آسيب 

نويسندگان مهمترين چالش فرا روي امنيت در اين مناطق نارضايتي از فعاليت هاي اقتصادي مي باشد كه اين عامل باعث 

مرز نشينان به منظور امرار معاش به قاچاق كاال روي افزايش بيكاري گرديده  و در نتيجه باعث شده تعداد زيادي از 

  بياورند.

)، در پژهشي با عنوان ساختار اشتغال در بخش غير رسمي كشور، ساختارهاي اشتغال را مورد بررسي و تحليل 1384رناني(

شتغال را به % از كل ا28به طور متوسط حدود 82قرار داده و نتايج حاكي از آن است كه بخش غير رسمي كشور در سال 

خود اختصاص داده است و بخش كشاورزي بيشتر از ساير بخش هاي اقتصادي زمينه فعاليت هاي غير رسمي  را فراهم 

  آورده است.

)، در پژوهشي با عنوان ساختار اشتغال در بخش غيررسمي مطالعه موردي استان كهكيلويه و بوير 1388رناني و همكاران(  

حليل ساختارهاي اشتغال پرداخته و نتايج  اين مطالعه نشان ميدهد كه بخش غير رسمي احمد به بررسي و تجزيه و ت

از شاغالن استان به صورت غيررسمي فعاليت  استان ظرفيت اشتغال زايي بااليي دارد به طوري كه در حدود 

ارتقاي اين گونه فعاليت ها به سوي رسمي دارند.بنابراين توجه به بخش غيررسمي و تسهيل فرايندهاي قانوني  در راستاي 

  شدن يكي از راه هاي موثر كاهش بيكاري در استان است.

فرهنگي  - )، در مقاله اي با عنوان نقش  فعاليت هاي اقتصادي خاص بر ساختار هاي اجتماعي1391ايزدي و همكاران(

نهادي ايجاد  -در پي شناخت  و تشريح آثار اجتماعي نواحي روستايي مطالعه موردي روستاهاي كمباين دار استان فارس 

شده  منتج از گسترش فعاليت كمباين داري و بازتاب آن  در توسعه سكونت گاه هاي روستايي است. نتايج نشان دهنده آن 

شود اما است كه هرچند اين فعاليت از نظر اقتصادي  و درآمد زايي براي روستاييان فعاليتي به نسبت به درآمد محسوب مي

اين امر مشروط به پذيرفتن بسياري از مشكالت و مسائل اجتماعي  در درون  و بيرون روستا هم براي شاغالن و هم براي 
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نهادي روستا ها آثار مثبتي در پي داشته  –خانواده هاي آنها ست.در واقع اين فعاليت در ارتقاء شاخص هاي اجتماعي 

  است.

ه اي تحت عنوان تحليل وضعيت اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي شهرستان هاي )، در مقال1392اكبري و همكاران(

استان كرمانشاه با استفاده از مدل تغيير سهم به تشخيص بخش هايي كه مزيت نسبي دارند و از قدرت رقابتي برخوردار 

ه به نسبت شاغالن استان هستند پرداخته شده و نتايج حاصل بيانگر رشد نامتناسب شاغالن شهرستان هاي استان كرمانشا

كرمانشاه در طي دوره مطالعه مورد بررسي بوده و مدل تغيير سهم علل اين عدم تناسب را تغييرات رقابتي و ساختاري 

  منفي شهرستان ها بيان ميكند.

  

        منطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعه

اروميه)  بين عرض هاي كيلومتر مربع (بدون در نظر گرفتن درياچه  37411استان آذربايجان غربي با وسعتي معادل 

 23درجه و  47دقيقه تا  3درجه و  44دقيقه شمالي و طول شرقي  46درجه و  39دقيقه تا  58درجه و  35جغرافيايي 

 17داراي  1390دقيقه  از نصف النهار گرينويج قرار گرفته است. اين استان در شمال غرب ايران واقع شده است،  در سال 

نفر است كه شهرستان اروميه به عنوان مركز استانبا  3080576تان بود و داراي جمعيت دهس 113بخش و  40شهرستان 

(مركز آمار درصد كم جمعيت ترين شهرستان استان ميباشد  37/1درصد ، پرجمعيت ترين و پلدشت با  28/31سهم نسبي 

شورهاي تركيه و عراق در غرب، استان اين استان بين جمهوري هاي آذربايجان، ارمنستان، تركيه در شمال، ك ).1390ايران  

  . )63:1390(موسوي و زنگي آبادي،زنجان  و آذربايجان شرقي  در شرق و استان كردستان در جنوب آن واقع شده است 

        

پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش     روشروشروشروش    وووو    موادموادموادمواد  

و  اي نهكتابخا مطالعه يك اطالعات آوري جمع نظر از و تحليلي -توصيفي روش؛ نظر از كاربردي، هدف؛ نظر از پژوهش اين

 استخراج و1391 سال مسكن و نفوس عمومي سرشماري از حاصل تفصيلي نتايج از استفاده با اساس اين بر. است اسنادي

 هاي بخش در درصد اشتغال و شاغلين تعداد فعال، جمعيت تعداد از اعم جمعيت، اقتصادي هاي مؤلفه ي محاسبه و

 تعيين به ضريب مكاني،  نسبت علمي روش بكارگيري با سپس. است هشد گردآوري نياز مورد هاي داده اقتصادي، گوناگون

 گفتني. است شده مبادرت استان هاي شهرستان از يك هر در خدمات يا غيرپايه و صادرات يا پايه اقتصادي هاي بخش

 خدمات و صنعت عمده كشاورزي، بخش سه به ايران آمار مركز تفكيك طبق فعاليت عمده هاي گروه مقاله اين در است،

 ساير شهرستان هاي مرزي با اقتصادي هاي بخش نهايت در ). 1391آماري،آذربايجان غربي ، سالنامه( اند شده تفكيك

  است. شده مقايسه استان شهرستان هاي
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اياياياي    پايهپايهپايهپايه    اقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد    نظريهنظريهنظريهنظريه     

 مي صورت نيز نآ)) نهادي(( منابع توسط همچنين بلكه خورد؛ مي رقم آن فيزيكي منابع با تنها نه منطقه، يك توسعه

 اند عقيده اين بر اي ها عده سنت و اقتصادي فرهنگ اساس بر اقتصادي عملي مقررات و ها ضابطه مجموعه .نهادها، پذيرد

 باشد تطبيق قابل توسعه جهاني سبك با دقيقاً هستند. منطقه هر در محلي صنعتي بايد مؤثر اي منطقه توسعه سياست كه

(ابراهيم زاده و شمرند مي بر اين چارچوب در را خارجي پيوندهاي و فرهنگ ندها،رو نهادها، منابع، عامل پنج و

. اي پايه غير فعاليت و اي پايه فعاليت. شود مي تقسيم بخش دو به منطقه اقتصاد نظري، لحاظ از )52: 1391همكاران،

 و كاالها يا و كنند مي صادر جامعه صاداقت محدوده از خارج به را خدمات و كاال كه هستند فعاليت هايي اي، پايه فعاليتهاي

 هستند آنهايي پايه غير اي فعاليت. اند آمده جامعه اقتصادي مرزهاي از خارج از كه كنند عرضه مي افرادي به را خدماتشان

 و كاال هيچ تبعي يا اي پايه غير هاي فعاليت. كنند مي تأمين را جامعه اقتصادي داخل محدوده ساكنين نيازهاي كه

 فعاليت افزايش با معموالً. هستند محلي بازار،  نظر از هم و توليد نظر از هم بلكه نمي كنند؛ صادر را اي شده تمام اتخدم

 در خدمات و كاال براي تقاضا ازدياد موجب افزايش اين كه. يابد مي افزايش درآمد منطقه جريان منطقه، يك در پايه هاي

 پايه هاي فعاليت كاهش با برعكس. گرديد مي موجب را منطقه در اي پايه هاي غير فعاليت افزايش نتيجتاً و شده آن درون

 پايه هاي فعاليت ترتيب بدين. يابد مي نقصان اي پايه غير هاي فعاليت تقاضا براي ميزان و شده كم نيز منطقه درآمد اي،

روش ).175: 1378(زياري، دارند شيافزاي تأثير منطقه اقتصاد روي و مي آيند حساب به تغييري هر در اصلي محرك اي

ضريب مكاني براي شناسايي بخش پايه در مناطق مختلف به كار ميرود و يكي از معروف ترين نظريه هاي رشد اقتصاد پايه 

اي است.اين نظر تاكيد خاصي بر تفكيك فعاليت هاي پايه اي  و بقيه به عنوان فعاليت هاي غير پايه اي تلقي ميگردد.اگر 

باشد منطقه صادر كننده نيروي انساني شاغل است و ميزان آن فعاليت  LQ>1باشد منطقه خودكفا است.اگر LQ=1ميزان 

باشد منطقه وارد كننده نيروي انساني شاغل است  و مقدار  LQ<1پايه اي يا اقتصاد پايه اي را بيان ميكند.و در صورتي كه 

  .)68: 1385نيا و موسوي،(حكمت اين فعاليت ها اقتصاد غيرپايه اي يا تبعي است

  

        يافته هاي پژوهشيافته هاي پژوهشيافته هاي پژوهشيافته هاي پژوهش

 استان مرزي غير با مرزي شهرستانهاي اي پايه غير و اي پايه هاي فعاليت مقايسه و تعيين منظور به مطالعه اين در

  .است. در ذيل به يافته هاي پژوهش اشاره خواهد شد شده مكاني استفاده ضريب از آذربايجان غربي 

  

        :استان آذربايجان غربياستان آذربايجان غربياستان آذربايجان غربياستان آذربايجان غربي مرزيمرزيمرزيمرزي هرستان هايهرستان هايهرستان هايهرستان هايشششش اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي ساختارساختارساختارساختار الف)الف)الف)الف)
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 حاصل هاي يافته .است شده محاسبه آذربايجان غربي استان مرزي شهرستان هاي اقتصادي )، ساختار1( شماره جدول در

 بخش در شهرستان (اشنويه، پيرانشهر، چالدران،  سردشت، سلماس) 5مرزي  شهرستان 8از مجموع در كه است آن بيانگر

 داراي خدمات بخش شهرستان (اروميه، پيرانشهر، ماكو) در 3و  صنعت بخش هرستان ( اروميه و خوي) درش 2كشاورزي، 

        .باشند مي كننده وارد و اي پايه غير اقتصادي داراي ها بخش ساير در و كننده صادر و پايه اقتصادي

  

        مكانيمكانيمكانيمكاني ضريبضريبضريبضريب مدلمدلمدلمدل اساساساساساساساس مرزي برمرزي برمرزي برمرزي بر شهرستان هايشهرستان هايشهرستان هايشهرستان هاي دردردردر اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي ساختارساختارساختارساختار ))))1111((((شمارهشمارهشمارهشماره جدولجدولجدولجدول    

        

        ::::استان آذربايجان غربياستان آذربايجان غربياستان آذربايجان غربياستان آذربايجان غربي مرزيمرزيمرزيمرزي شهرستان هاي غيرشهرستان هاي غيرشهرستان هاي غيرشهرستان هاي غير اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي ساختارساختارساختارساختار ب)ب)ب)ب)

        

 حاصل هاي يافته .است شده محاسبه آذربايجان غربي استان مرزي شهرستان هاي اقتصادي )، ساختار2( شماره جدول در

 2كشاورزي،  بخش در شهرستان (پلدشت، تكاب، چايپاره، مياندواب) 4مرزي  شهرستان 9از مجموع در كه است آن بيانگر

 و پايه اقتصادي داراي خدمات بخش ده) درشهرستان (بوكان، مهاباد،نق 3و  صنعت بخش شهرستان ( شوط و مهاباد) در

  .باشند مي كننده وارد و اي پايه غير اقتصادي داراي ها بخش ساير در و كننده صادر

        خدماتخدماتخدماتخدمات        صنعتصنعتصنعتصنعت        كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي        بخش                            شاخصبخش                            شاخصبخش                            شاخصبخش                            شاخص        نام شهرنام شهرنام شهرنام شهر        رديفرديفرديفرديف

        

1111        

        

        اروميهاروميهاروميهاروميه

        52525252////86868686        27272727////49494949        19191919////63636363        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        71717171////0000        12121212////1111        10101010////1111ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

2222        

        

        اشنويهاشنويهاشنويهاشنويه

        40404040////49494949        16161616////79797979        42424242////70707070        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        54545454////1111        68686868////0000        84848484////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

3333        

        

        پيرانشهرپيرانشهرپيرانشهرپيرانشهر

        51515151////38383838        14141414////47474747        34343434////13131313        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        23232323////1111        59595959////0000        07070707////1111ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

4444        

        

        چالدرانچالدرانچالدرانچالدران

        35353535////29292929        13131313////25252525        51515151////44444444        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        86868686////1111        54545454////0000        73737373////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

5555        

        

        خويخويخويخوي

        43434343////90909090        29292929////23232323        26262626////85858585        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        97979797////0000        19191919////1111        91919191////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

6666        

        

        سردشتسردشتسردشتسردشت

        47474747////33333333        14141414////76767676        37373737////89898989        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        36363636////1111        60606060////0000        98989898////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

7777        

        

        سلماسسلماسسلماسسلماس

        46464646////62626262        20202020////26262626        33333333////10101010        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        19191919////1111        82828282////0000        97979797////0000((((ضريب  مكانيضريب  مكانيضريب  مكانيضريب  مكاني

        

8888        

        

        ماكوماكوماكوماكو

        54545454////41414141        21212121////17171717        24242424////40404040        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        88888888////0000        86868686////0000        13131313////1111ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(
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        مكانيمكانيمكانيمكاني ضريبضريبضريبضريب مدلمدلمدلمدل اساساساساساساساس مرزي برمرزي برمرزي برمرزي بر شهرستان هاي غيرشهرستان هاي غيرشهرستان هاي غيرشهرستان هاي غير دردردردر اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي ساختارساختارساختارساختار ))))2222((((شمارهشمارهشمارهشماره جدولجدولجدولجدول    

        

        

        نتايج پژوهشنتايج پژوهشنتايج پژوهشنتايج پژوهش

 صنعت كشاورزي، گانه سه هاي بخش در شاغل معيتج مطالعه اقتصادي، توسعه ريزان برنامه و اقتصاد علماي نظر از

 به توان مي منطقه، هر شاغل جمعيت ساختمان در ها بخش اين از يك هر سهم شناسايي با .دارد بسيار اهميت وخدمات،

 زهاندا هر گفت؛ توان مي كلي حالت در .كرد طراحي منطقه آن اقتصادي آينده براي را الزم برنامه و برد پي آن اقتصاد وضع

 خواهد بيشتر خدمات و صنعت هاي بخش در آن شاغل جمعيت نسبت باشد، سريعتر و بهتر اي ناحيه اقتصادي رشد

( ابراهيم زاده و آن براي تهديديست هم و شهر آن براي است فرصتي هم شهر يك بودن مرزي ).34: 1374(آسايش،شد

  ) .58: 1391همكاران،

        خدماتخدماتخدماتخدمات        صنعتصنعتصنعتصنعت        كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي        بخش                            شاخصبخش                            شاخصبخش                            شاخصبخش                            شاخص        نام شهرنام شهرنام شهرنام شهر        رديفرديفرديفرديف

        

1111        

        

        بوكانبوكانبوكانبوكان

        49494949////99999999        22222222////83838383        27272727////16161616        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        98989898////0000        93939393////0000        00004444////1111ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

2222        

        

        پلدشتپلدشتپلدشتپلدشت

        43434343////00000000        14141414////47474747        42424242////52525252        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        53535353////1111        59595959////0000        89898989////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

3333        

        

        تكابتكابتكابتكاب

        35353535////02020202        24242424////42424242        40404040////54545454        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        46464646////1111        1111        73737373////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

4444        

        

        چايپارهچايپارهچايپارهچايپاره

        44444444////74747474        19191919////39393939        35353535////85858585        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        29292929////1111        79797979////0000        93939393////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

5555        

        

        شاهين دژشاهين دژشاهين دژشاهين دژ

        39393939////77777777        27272727////34343434        32323232////87878787        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        11111111////0000        11111111////0000        08080808////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

6666        

        

        شوطشوطشوطشوط

        43434343////36363636        31313131////35353535        25252525////27272727        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        91919191////0000        28282828////1111        90909090////0000ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

7777        

        

        مهابادمهابادمهابادمهاباد

        51515151////25252525        25252525////09090909        23232323////65656565        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        85858585////0000        02020202////1111        06060606////1111ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(

        

8888        

        

        مياندوآبمياندوآبمياندوآبمياندوآب

        40404040////76767676        24242424////46464646        34343434////77777777        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        25252525////1111        1111        84848484////0000مكاني(مكاني(مكاني(مكاني(    ضريب ضريب ضريب ضريب 

  

9999        

        

        نقدهنقدهنقدهنقده

        55555555////00000000        21212121////12121212        23232323////86868686        درصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغالدرصد اشتغال

        L.Q((((        86868686////0000        86868686////0000        15151515////1111ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(ضريب  مكاني(
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 قرار بودن مرزي تأثير تحت آذربايجان غربي استان مرزي شهرستان هاي كه تاس آن بيانگر  پژوهش اين از حاصل نتايج

 داشتن عليرغم ها بخش ديگر در زمينه، اين در اقتصاديشان ساختار گيري شكل و موقعيت اين از استفاده ضمن و گرفته اند

 9 آذربايجان غربي، اناست شهرستان 17 مجموع از .است نيامده عمل به الزم گيري بهره توجه قابل هاي پتانسيل

 داراي كشاورزي بخش در شهرستان( اشنويه، پيرانشهر، چالدران، سردشت، سلماس، پلدشت، تكاب، چايپاره، مياندواب)

شهرستان(اروميه، خوي، شوط،  4صنعت بخش در درصد، 44 مرزي شهرستان هاي سهم كه اند بوده پايه اي اقتصادي

شهرستان (اروميه،  6خدمات بخش در و درصد 50 مرزي شهرستان هاي سهم كه شندبا مي اي پايه اقتصادي مهاباد) داراي

 اين .باشد مي درصد 50مرزي شهرستان هاي سهم كه باشند مي پايه اقتصادي پيرانشهر، ماكو، بوكان، مهاباد، نقده) داراي

 كشاورزي بخش در اما باشد مي خدمات و صنعت هاي بخش در مرزي شهرهاي مطلوب اقتصادي وضعيت بيانگر مقايسه

است كه بايد برنامه هاي  شده گرفته ناديده بخش به دليل مرزي بودن  اين هاي مزيت فراوان، هاي پتانسيل داشتن عليرغم

  الزم در اين زمينه مد نظر قرار گرفته شود.

  

        منابع و ماخذمنابع و ماخذمنابع و ماخذمنابع و ماخذ

ال در شهرستان هاي مرزي با غير )، مقايسه تطبيقي ساختارهاي اقتصادي اشتغ1391ابراهيم زاده، عيسي و همكاران(  .1

، همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت و چالش ها و رهيافت ها، LQمرزي در استان كرمانشاه بر اساس ضريب مكاني

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  )، اقتصاد روستايي، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران1374آسايش، حسين( .2

تحليل وضعيت اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي شهرستان هاي استان )، 1392اكبري، نعمت اهللا و همكاران( .3

  20كرمانشاه، فصلنامه آمايش محيط، شماره 

)، نقش فعاليت هاي اقتصادي خاص بر ساختارهاي اجتماعي  فرهنگي نواحي 1391ايزدي، حسن و همكاران(  .4

  79ياي انساني، شماره روستايي مطالعه موردي روستاهاي كمباين دار استان فارس، پژوهش هاي جغراف

)، نقش نواحي صنعتي در اشتغال و كاهش مهاجرت هاي روستايي،پژوهش هاي 1381پور احمد، احمد و همكاران ( .5

  43جغرافيايي، شماره 

)، كاربرد مدل در جغرافيا با تاكيد بر برنامه ريزي شهري و ناحيه اي ، 1385حكمت نيا، حسن و ميرنجف موسوي( .6

  ات علم نوينچاپ اول، يزد، انتشار

)، بررسي ساختارهاي اشتغال در بخش غيررسمي مطالعه موردي استان كهكيلويه و 1388رناني، محسن و همكاران( .7

  2بوير احمد، مجله علمي پژوهشي سياست گذاري اقتصادي، سال اول، شماره 

  45- 50شماره )، ساختارهاي اشتغال در بخش غيررسمي كشور، مجله اقتصادي، سال پنجم، 1384رناني، محسن( .8

)، ضرورت هاي كاركردي توسعه اشتغال در بخش كشاورزي، مجله اقتصاد 1383زاهدي مازندراني، محمد جواد(  .9

  45كشاورزي و توسعه، سال دوازدهم، شماره 
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  )، اصول و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي، يزد ، انتشاران دانشگاه يزد1378زياري، كرامت اهللا(  .10

  ذربايجان غربي،مركز آمار ايرانسالنامه آماري استان آ .11

)، جايگاه فعاليت هاي معيشتي در رفاه و امنيت اقتصادي اجتماعي مناطق 1387سعيدي، علي اصغر و همكاران ( .12

   15مرزي با تاكيد بر فعاليت بازارچه هاي مرزي نمونه مورد مطالعه غرب كشور، فصلنامه مطالعات اجتماعي، شماره

-1375و  1355- 1365مي روند رشد و تحوالت اشتغال در استان خراسان در دو دهه)، تحليل ك1380شايان، حميد( .13

  ،  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي 1365

)، بررسي قابليت هاي اشتغال زايي بخش صنعت ايران، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، 1383صفوي، بيژن ( .14

  19شماره 

،  1335-1389ت اشتغال و بيكاري در ايران طي سال هاي )، بررسي وضعي1390صيدايي، سيد اسكندر و همكاران( .15

  25مجله راهبرد ياس، شماره 

)، تحليل و پيش بيني وضعيت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل 1385فرهودي، رحمت اهللا و اكبر محمدي( .16

  55ضريب مكاني و ضريب جيني، پژوهش هاي جغرافيايي، شماره  -تغيير سهم

)، بررسي آماري روند رشد و تحوالت اشتغال در نواحي روستايي 1384بي و مسعود مهدوي(قديري معصوم، مجت .17

  54استان اصفهان، پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 

  )، نظريه هاي توسعه اقتصادي، نشر ني، تهران1372قره باغيان، مرتضي(  .18

در استان چهارمحال بختياري به )، تحليل مكاني فضايي ساختار اقتصادي اشتغال  1386محمدي ده چشمه، پژمان( .19

  79روش ضريب مكاني، رشد آموزش جغرافيا، شماره 

)، فرضيه هاي ايجاد اشتغال و نقش آن در توسعه روستايي، مجموعه 1375محمدي، اسماعيل و سيد محمد نمكي( .20

  مقاالت سمينار سامان دهي روستاهاي پراكنده، بنياد مسكن انقالب اسالمي همدان

)، تجزيه و تحليل ساختار اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي مناطق شهري 1383ن و ليال تركي(مصري نژاد، شيري .21

  15علوم انساني و اجتماعي، سال چهارم، شماره  ، پژوهش نامه 1372- 1382ايران در طي دوره 

ران طي )، تجزيه و تحليل ساختار اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي مناطق شهري اي1383مصري نژاد، شيرين( .22

  15، پژوهش هاي علوم انساني و اجتماعي، سال چهارم، شماره  1372- 1382دوره هاي 

  )، برنامه ريزي توسعه شهرهاي مرزي،انتشارات شريعه توس،مشهد1390موسوي، ميرنجف و علي زنگي آبادي( .23
 


